KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
10. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 4. novembra 2011, ob 18.30 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani: Romana Šparovec, Marko Pernuš, Jurij Košir, Robert
Pogačnik(seji se pridruži ob 19.00 uri), Janko Dobre in Janez Šter.
Odsotni člani: Helenca Plevanč in Franc Smolej (opravičeno odsotna).

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. seje z dne 20/6/2011 in
zapisnika 2. izredne seje z dne 07/09/2011
2. Priprava finančnega načrta za leto 2012
3. Razno
ki je bil soglasno potrjen.

K1)
Predsednica Romana Šparovec ob začetku seje razdeli vsem prisotnim svetnikom KS
Kovor dokumentacijo o pripravi finančnega načrta KS Kovor za leto 2012.
Sledi potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 20. 6. 2011 ter 2. izredne seje z dne
07. 09. 2011.
Predsednica da omenjena zapisnika na glasovanje.
Rezultat glasovanja; (5 ZA).
Sklep
Sprejeta zapisnika 9. redne in 2. izredne seje sveta KS Kovor s strani članov sveta KS
Kovor.
K 2)
Predsednica vsem svetnikom KS Kovor sporoči trenutno finančno stanje.
Na dan 04. 11. 2011 je na računu KS Kovor 131.773,82€, od tega 100.000,00€
vezanih sredstev. Poleg tega zneska se prišteje še 7.193,22€ dotacije KS Kovor po
pravilniku.
Nadalje predstavi tudi odhodke, ki so predvideni v prihodnjem letu.
25.000,00€ se nameni za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka,
200.000,00€ se nameni za dejanski projekt izgradnje oziroma začetek gradnje
prizidka, 10.000,00€ za nepredvidene investicije in druga manjša popravila, ki bi se v
letu 2012 pokazala za potrebna. 5000,00 € se nameni za projektno dokumentacijo
izgradnje pločnika Kovor-Loka, 6000,00 € za avtobusno postajo Kovor in 2000,00 €
za ureditev ceste v Graben.
Celoten plan odhodkov KS Kovor za leto 2012 je podan v Prilogi (Fin. plan KS Kovor
2012).
Gospod Marko Pernuš se ob 19.15 uri opraviči za predčasen odhod iz seje zaradi
obveznosti in odide.
Po končnem pregledu so planirani odhodki za leto 2012 321.150,00 €.

Predsednica da 2. točko na glasovanje.
Rezultat glasovanja; (5 ZA).

K 3)
Predsednica, ga. Romana Šparovec sporoči vsem svetnikom, da strošek adaptacije
Športnega parka Kovor znaša 6.762,80€. G. Šter pove mnenje o kvaliteti gradnje in
izpostavi ograjo, ki je zasuta z zemljo, kar bi lahko povzročilo škodo na samem
objektu. Predsednica pooblasti g. Štera, da vzpostavi kontakt z izvajalcem KOPS
d.o.o., da zadevo ustrezno sanira.
G. Dobre Janko zahteva križišča med cestama Srednja pot in Iženkovo ter sanacijo
poškodb na cesti nasproti Zadružnega doma. Člani se strinjajo, da se za omenjene
sanacije obvesti pristojne organe.
Predsednica pove, da bi gradnja zaščitne ograje okoli zajetja vode na Loki (most “Pri
Špornu“), po predračunu KOPS d.o.o. znašala 1.932,00€. KS Kovor nima dovolj
pristojnosti za projekt, zato se pošlje dopis na Občino Tržič o neustreznosti celotne
gradnje mostu.
Projekt širitve ceste na Hudem se ustavi zaradi nesoglasij med strankami.
Zadeva naj se prenese v javni interes.
Gospod Šlibar Gregor je predsednico po telefonu opozoril na Dogovor iz leta 2008
med KS Kovor in g. Šlibarjem. V dogovoru med strankama je zapisano, da se ograja,
ki meji med Športnim parkom Kovor in parcelo g. Šlibarja, postavi v prvotno stanje.
Dela se bodo izvajala spomladi 2012.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 21.40 uri.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

Konto
402000
402001
402003
402006
402009
402010
402099
402108
402112
402199
402200
402203
402205
402206
402299
402503
402504
402599
402600
402901
402902
40290201
40290202
402903
402912
402920
402930
412000
420202
420238
420239
420804
xxxx
402503
402503
402199
402503
4025302
412000
420804

Opis
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
Stroški oglaševalskih storitev in stroškov objav
Izdatki za reprezentanco
Hrana, strotve menz in restavracij
Drugi splošni materiali in storitve
Drobni inventar
Protokolarna darila, prom. ogledi in ogranizacije posla
Drugi posebni materiali in storitve
Električna energija
Voda in komunalne storitve
Telefon, faks in elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Druge storitve komunikacij in komunale
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Drugi izdatki za tekoče vzdrž. In zavarovanje
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila o pogodbah o delu
Prispevek za PIZ
Prispevek za zdr. zav. Od pogodb o delu
Plačila za delo preko študentkega servisa
Posebni davek na določene prejemke
Sodni stroški, str. Odvetnikov sod. Izvedencev, notarji in drugi
Plačilo storitev organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nakup računalnikov in prog. Opreme
Nakup telekomu. Opreme in napeljav
Nakup avdiovizulane opreme
Načrti in druga proj. Dokumentacija
Začetek gradnje projekta
Javna razsvetljava
Tekoče vzdrževanje drugih objektov (Javna razsvetljana)
Tekoče vzdrževanje LC
Tekoče vzdrževanje drugih objektov (Tekoče vzdrževanje LC)
Urejanje javnih površin
Drugi posebni materiali in storitve
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoče vzdrževanje igrišč in drugih javnih površin
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Načrti in druga proj. Dokumentacija
Skupaj

Plan 2012
700,00 €
300,00 €
800,00 €
300,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
800,00 €
200,00 €
1.500,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
700,00 €
300,00 €
500,00 €
2.500,00 €
100,00 €
500,00 €
1.000,00 €
100,00 €
3.000,00 €
200,00 €
100,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
100,00 €
3.000,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
25.000,00 €
200.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
500,00 €
25.000,00 €
23.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
321.150,00 €

