
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

Z A P I S N I K
1. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,

ki je bila dne 20. januarja 2012 ob 17:00 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:     Romana Šparovec, Franc Smolej, Jurij Košir, Janko Dobre, Helenca 
Plevanč, Janez Šter, Robert Pogačnik.
                          
                    

Odsotni člani:           Marko Pernuš.

Po  uvodnem  pozdravu  je  predsednica  KS  Kovor,  Romana  Šparovec  predlagala  v 
sprejem naslednji

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. seje z dne 25/11/2011
2. Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2011 

(imenovanje oziroma oblikovanje inventurne komisije) 
3. Razno

ki je bil soglasno potrjen.

K1)  Zapisnik 11. Seje Sveta KS Kovor z dne 25/11/2011 da predsednica Romana 
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani Sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo 
(7 za).

Sklep
Sprejet zapisnik 11. Seje Sveta KS Kovor.

K2) Predsednica Romana Šparovec zaprosi  člane  Sveta KS Kovor,  da  se javijo  v 
komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja.  Za člana komisije se 
prostovoljno  javi  Janez  Šter.  Člani  se  strinjajo  in  ga  imenujejo  za  predsednika 
komisije. Za člana komisije se javita še Jurij Košir in Janko Dobre. 



Sestava komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sledeča:
1. predsednik: Janez Šter, stanujoč Kovor, Graben 1, 4290 Tržič,
2. član: Jurij Košir, stanujoč Kovor, Cesta na Hudo 31, 4290 Tržič,
3. član: Janko Dobre, stanujoč Zvirče 52a, 4290 Tržič. 

Sklep
Izvoljeno komisijo člani Sveta KS Kovor soglasno potrdijo (7 za).   

K3) G. Smolej obvesti vse člane o postopku izselitve g. Šveglja. Sporoča, da bo v 
ponedeljek 23. 1. 2012 g. Švegelj izpraznil prostore zadružnega doma, ki jih ima v 
najemu. 
Predsednica Romana Šparovec je ob pregledu stroškov za mobilni telefon KS Kovor 
izbrala novega ponudnika mobilne telefonije.  Za mobilnega operaterja je namesto 
Mobitela, ki je v lasti Telekoma Slovenije d.d.  izbrala Si.mobil d.d., ki je ugodnejši.
Mobilni aparat LG GU230 Dimsum se da na odpis, ker je s sklenitvijo pogodbe pri 
Si.mobilu prejela nov mobilni aparat Nokio C2-02. 
Predsednica  izpostavi  problematiko  odlaganja  smeti  v  podvozu  pod hitro  cesto  v 
Zvirčah  zraven  avtobusne  postaje  Zvirče-Tržič.  Člani  predlagajo  izgradnjo  javne 
razsvetljave v podvozu za povečanje varnosti,  za odvoz smeti pa naj se opozarja 
pristojne službe. Člani Sveta KS se strinjajo s predlogi.
Helenca Plevanč bo del daril, ki so ostala od obdarovanja otrok za dedka Mraza, nesla 
h kovorskemu župniku g. Ivanu, ostala darila se razdelijo med svetnike.
G. Šter obvesti vse prisotne o prihajajoči akciji Očistimo Svet 2012. Člane zaprosi, naj 
se začnejo popisovati črna odlagališča v KS Kovor, do 24. marca 2012 pa naj se jih  
ustrezno prijavi pristojnim službam. Predsednica Romana Šparovec sporoči, da se bo 
akcije udeležilo tudi PGD Kovor, ki je pripravljeno pomagati. Krajanom KS Kovor se 
razpošlje  obvestila  o  prihajajoči  akciji  po  vseh  gospodinjstvih.  O  natančnejših 
navodilih bo predsednica KS Kovor povprašala Občino Tržič.
Gospa Meglič Ivanka bo letos praznovala 101. rojstni dan. Član KS Kovor, Janez Šter 
bo krajanki osebno čestital ob visokem jubileju in ji v imenu KS Kovor izročil tudi 
darilo. Člani se s omenjenimi predlogi strinjajo.

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18:00.

Zapisal                                                                               Predsednica KS Kovor
Primož Šter                                                                            Romana Šparovec


