KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
11. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 25. novembra 2011, ob 16.30 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani: Romana Šparovec, Jurij Košir, Janko Dobre
(seji se pridruži ob 17.30 uri), Franc Smolej in Janez Šter.
Odsotni člani: Helenca Plevanč in Robert Pogačnik (opravičeno odsotna),
Marko Pernuš.

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

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 10. seje z dne 04/11/2011
2. Dopolnitev finančnega načrta za leto 2012
(načrt razvojnih programov od 2012 – 2015)
3. Obdaritev otrok in starostnikov v mesecu decembru 2011 v KS Kovor
4. Razno
ki je bil soglasno potrjen.

K1)
Predsednica Romana Šparovec skliče glasovanje za potrditev zapisnika 10. redne seje
z dne 04. 11. 2011.
Rezultat glasovanja; (4 ZA).
Sklep
Sprejet zapisnik 10. redne seje sveta KS Kovor s strani članov sveta KS Kovor.
K 2)
Predsednica pove, kot že znano vsem svetnikom KS Kovor, da drugih gradenj poleg
prizidka dvorane ni v načrtu ter nato predlaga dopolnitev finančnega načrta za leto
2012 Občini Tržič, katera je tudi posredovala poziv k dopolnitvi.
Franc Smolej vsem svetnikom pojasni stanje o projektu gradnje prizidka
večnamenske dvorane. Iz naslova odškodnine za uporabo Deponije je bil sprejet
sklep o gradnji prizidka do leta 2015. Zaradi tega je bil 14. 11. 2011 sklican sestanek
pri županu Občine Tržič z obstoječim gradbenim odborom, z namenom da se
seznanijo o poteku gradnje. Za pravne zadeve je dodeljen odvetnik Matej Naglič, za
pomoč pri ureditvi dokumentacije pa je župan predlagal mag. Mojco Aljančič.
Za razpisne pogoje evropskih sredstev Janez Šter predlaga za gradnjo večnamenske
dvorane fond za razvoj podeželja.
Odškodnina za uporabo Deponije po pogodbi 2. se nameni izključno za gradnjo
prizidka. Matej Naglič bo pripravil pogodbe o projektantih do razpisa za evropska
sredstva.
V prilogi »Načrt nabav in gradenj.xls« so podane vse informacije o razvojnih
programih za obdobje 2012-2015.
Franc Smolej svetnikom predstavi funkcije, ki jih opravlja kot predsednik gradbenega
odbora in jih obenem zaprosi za nadomestilo uporabe mobilnega telefona in potnih
stroškov.
V zvezi s tem se sklene podjemna pogodba, ki začne veljati s 1.1.2012 v višini
=20,00€/mesečno.
Podjemna pogodba s strani KS Kovor in Jurijem Koširjem se podaljša za eno leto in
ostane nespremenjena na njegovo lastno pobudo, pogodba s KS Kovor in Šter
Primožem se podaljša ravno tako in spremeni iz sedanjih =50,00€ na novo višino
=55,00€ za zapisnik/sejo.
Za predvideno investicijo izgradnje pločnika Kovor-Loka se nameni 15.000,00€ in
pospeši nadaljnje izvajanje projekta (prej namenjena sredstva izgradnji »Projekt
Hudo«).
Sklep
Predsednica da 2. točko z vsemi sklepi na glasovanje.
Rezultat glasovanja; (5 ZA).

K 3)
Predsednica seznani svetnike o obdaritvi otrok in otroški igrici.
Prireditev bo izvedena 17. 12. 2011 ob 16:00 v dvorani PGD Kovor. Nastopajoči, POŠ
Lom pod Storžičem bodo nastopili v igrici »Pavliha noče v šolo«. Cena igre je
130,00€, enako kot lani.
V zvezi s tem predsednica izdela letak in se dogovori s Pošto Tržič za raznos po vseh
gospodinjstvih v KS Kovor, ravno tako tudi v Informacijski pisarni Občine Tržič,
TIC-u, za objavo.
Za 66 učencev v Podružnični šoli Kovor in 70 predšolskih otrok se nakupi darila v
vrednosti =5,00€/paket. Pri obdaritvi se porabijo darilne vrečke, slikanice in knjige, ki
so ostale še od lanskega leta.
Darila naj bi vsebovala šolske potrebščine, knjige, sadje ter sladkarije. Šolske
potrebščine KS Kovor nakupi v trgovini Office 1 Superstore Tržič, TC Deteljica, ostale
nakupe pa opravi v trgovini Hofer Tržič.
Za obdaritev starejših občanov se nakupi darila v vrednosti =4,00€-5,00€. Število
vseh starostnikov v KS Kovor znaša 74. Člani sveta se razdelijo po posameznih
področjih za obdarovanje le-teh.
Sklep)
Predsednica da 3. točko na glasovanje.
Rezultat glasovanja; (5 ZA)
K 4)
Franc Smolej svetnike KS Kovor seznani o stanju v zvezi s pogodbo med strankama
Rino-Švegelj k.d. (dopis odvetnika v prilogi).
Janez Šter predlaga nakup obešalnika v poslovilni vežici kovorskega pokopališča.
Člani se s predlogoma strinjajo.

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18.40 uri.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec
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TRZIE

TrZi6, 24. nov.11

ZADEVA: zapis o dogovoru
Pi5em vam po pooblastilu predsednice KS Kovor, gospe Romane Sparovec,

Dne 24. 11.2011 smo se na va5o pobudo ob 10.00 uri v odvetni5ki pisarni sestali skupaj
s predstavnikom KS Kovor, g. Francem Smolejem.

Na sestanku smo ugotovili, da je bil v 6asu od na5ega zadnjega sestanka izdan

izpraznitveni nalog OkroZnega sodi5da v Kranju opr. 5t. I Pg 766/2011. Nadalje smo
ugotovili, da ste do sedaj v zaostanku z dogovorjenim pladilom za oktober za 400 €, saj
ste namesto 1000 € pladali le 600 €. Glede na va5e zaprosilo je bil s predstavnikom KS
Kovor doseZen dogovor, da se vam rok za izpraznitev podalj5a za 1 mesec, do
najkasneje 31. 12. 2011, vendar samo pod pogojem, da do 30. 11. 2011 pladate 400 €
zaostanka in novembrski obrok 1.500 €, torej skupaj 1.900 € na radun KS Kovor. DolZni
ste pladati tudi 2000 € decembrskega obroka, najkasneje do 31 . 12. 2011. Dogovorjena
dinamika pladila je pogoj za podalj5anje roka za izpraznitev do z1 . 12. 2011.

V kolikor se pladilnega pogoja ne boste dr1ali, bo KS Kovor Ze v mesecu decembru 2011
pristopila k prisilni deloZaciji na podlagiizpraznitvenega naloga opr. 5t. I pg76612011.
Zato nas o pravodasnem nakazilu 1.900 € v mesecu novembru 2011 obvestite.
Lepo vas pozdravljam,
odvetn i k Zorko Bened i6i6
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