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Z A P I S N I K 
2.  REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR, 

ki je bila dne 30. januarja 2013, ob 17.00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Jurij Košir, Robert Pogačnik, Franci Smolej, Romana Šparovec, 
Janko Dobre ter Janez Šter.                                                                                                                                 
                     
Odsotni člani:  Helenca Plevanč in Marko Pernuš. 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica Romana Šparovec, 
predlaga v sprejem naslednji 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 11/1/2013 
2. Popis stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 

31/12/2012        
3. Razno 

 
 
 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 
 



K1) 
Zapisnik 1. redne seje sveta KS Kovor z dne 11. 1. 2013 da predsednica Romana 
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo 
(6 za). 
  
Sklep) Potrjen zapisnik 1. seje sveta KS Kovor z dne 11.1.2013. 
 
    
K2) 
Predsednica Romana Šparovec zaprosi člane sveta KS Kovor, da se javijo v komisijo 
za popis stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2012. Za 
člana komisije se prostovoljno javi Šter Janez. 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: Šter Janez, stanujoč Graben 1 , 4290 Trţič, 
2. član: Jurij Košir, stanujoč Kovor, Cesta na Hudo 31, 4290 Trţič, 
3. član: Janko Dobre, stanujoč Zvirče 52A, 4290 Trţič. 
 
Sklep) 
Izvoljeno komisijo člani sveta KS Kovor soglasno potrdijo (6 za). 
 
K3) 
Franci Smolej prisotnim svetnikom predstavi aţurne informacije o projektu gradnje 
večnamenske dvorane. Izpostavi omenjeni razpis za pridobitev sredstev iz EU na 
katerem kandidira Občina Trţič z omenjenim projektom. Zahvali se vsem svetnikom, 
ki so na kakršenkoli način pomagali oziroma podali predloge za omenjen projekt in 
razpis. Izpostavi, da bo potrebno natančno oblikovati program za upravljanje 
večnamenskih prostorov v bodočem objektu. Nadaljnje predstavi potek za 
kandidiranje na razpisu MOP za črpanje sredstev EU za razvoj podeţelja, objavljen 
dne 4. 1. 2013. V mesecu avgustu bodo objavljeni končni rezultati za omenjen razpis. 
Omeni, da bo potrebno objekt v celoti zgraditi do junija 2015, šele potem bodo 
omenjena sredstva iz naslova razpisa nakazana. Popis del pri izgradnji objekta mora 
biti identičen končanemu delu, tako rekoč ne sme biti nobenih odstopanj med 
planiranjem in realizacijo objekta. 
Smolej Franci prisotne svetnike zaprosi naj se oblikuje dnevnik dokumentacije za 
celoten arhiv KS Kovor. S tem bi KS Kovor imela natančnejši vpogled v arhiv 
dokumentov. 
Svetniki se s predlogom strinjajo in ga podprejo.  
 
 
V nadaljevanju Smolej Franci prisotnim predstavi proces prenove Zadruţnega doma v 
Kovorju, z namenom, da se v prostorih postavi bodoča trgovina. Kot ţe prej 
dogovorjeno, bi prostore najel gospod Dobrin Joţe z namenom odprtja trgovine. 
Gospod Smolej je različne izvajalce zaprosil za predračune z natančnimi popisi del in 
stroški. 

- KOBO, Bojan Kokalj s.p. je za omenjeno renovacijo Zadruţnega doma izstavil 
predračun v vrednosti = 15.000,00 €.  



- Izvajalec zaključenih gradbenih del Luka Jurkić s.p., je izstavil predračun v 
vrednosti = 4.900,00 €.  

Ponudbe ostalih izvajalcev še sledijo.  
Na podlagi primerjave med njimi se bo izbralo najprimernejšega izvajalca.  
Romana Šparovec poudari, da predračuni ne smejo odstopati od končnih računov. 
Izpostavi, da bodo pri renoviranju objekta okna in vrata trenutno strošek novega 
lastnika, omenjeni strošek pa se bo kasneje kompenziral z najemnino. Pogačnik 
Robert predlaga, da mora biti pogodba o najemu prostora pravno-formalno 
transparenta in natančno urejena v vseh pogledih. 
Šter Janez doda, da bo naslednja investicija pri obnovi Zadruţnega doma streha in 
napis »Zadruţni dom Kovor« na robu stavbe. Bodočega najemojemalca, Dobrin 
Joţeta se obvesti o vseh sprejetih sklepih. 
Svetniki se s predlogi strinjajo in jih podprejo. 
 
Šparovec Romana prisotne obvesti o prošnji gospoda Mira Lapanje, ki predlaga sklic 
seje Sveta KS Kovor, kjer bi pregledali dejstva in trenutno situacijo o praznjenju in 
čiščenju greznic. Osrednja problematika je predvsem podelitev koncesije izključno 
Komunalnemu podjetju Trţič. Svetniki se soglasno strinjajo, da seje na to temo ni 
treba izrecno sklicati, saj se omenjen problem ţe rešuje na svetniško-občinskem 
nivoju. Za omenjen problem je zadolţen svetnik Občine Trţič gospod Matjaţ Hrgović, 
s katerim se je Robert Pogačnik ţe pogovarjal. Nadaljnje, gospa Romana Šparovec 
prisotne seznani s prošnjo za donacijo za pomoč ljudem v stiski. To prošnjo je KS 
Kovor prejela s strani Rdečega kriţa. 
Šter Janez predlaga, da se Rdeči kriţ povpraša o številu posameznikov, ki potrebujejo 
pomoč v KS Kovor, šele potem se določi višina sredstev za donacijo. Oblikoval bo 
ustrezen dopis za odgovor.  
Prisotni se s predlogom strinjajo in ga podprejo. 
 
Romana Šparovec prisotne seznani, da PGD Kovor letos praznuje 90 let delovanja. 
Izpostavi predlog, da bi bila KS Kovor predlagatelj za podelitev plakete na občinski 
ravni ob prazniku Občine Trţič. Za utemeljitev izdaje plakete se javi Šter Janez, 
pridruţi se mu Romana Šparovec, katero bosta napisala skupaj. Obenem predlaga 
tudi donatorstvo s strani KS Kovor, ki bo podeljeno za namen ob tradicionalni 
kovorski veselici. Višina donacije bo zasnovana na podlagi prošenj UO PGD Kovor.  
Člani se s predlogi strinjajo in jih podprejo. 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primoţ                                                                             Romana Šparovec 
 


