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

ki je bila dne 11. junija 2013, ob 18.00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

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

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 15/4/2013 
     2. 50. obletnica ustanovitve KS v Občini Tržič 
     3. Razno 
 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K1) 
Zapisnik 3. redne seje sveta KS Kovor z dne 14.4.2013 da predsednica Romana 
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo 
(5 za). 
  
Sklep) Potrjen zapisnik 3. seje sveta KS Kovor z dne 15.4.2013. 
 
    
K2) 
Predsednica Romana Šparovec vsem prisotnim svetnikom sporoči, da jim je 
predhodno posredovala zabeleţko sestanka, ki je bil na Občini Trţič dne 22.5.2013. 
Prireditev za 50. obletnico ustanovitve KS v Občini Trţič bo potekala 6.7.2013 v KS 
Bistrica. Pred uradnim delom pa bodo po posameznih KS v celotni Občini Trţič 
potekale športne in prireditvene aktivnosti. Predsednica izpostavi predloge, ki jih je 
posredoval Franci Smolej. Med različnimi aktivnostmi se po nadaljnji razpravi svetniki 
soglasno strinjajo, da KS Kovor priredi kolesarski izlet. Aktivnost se bo izvedla 
29.6.2013 ob 9:00 pred gasilskim domom v Kovorju. Kolesarski izlet po vodil Franci 
Smolej, okvirna pot pa bo potekala od Kovorja do Ţirovnice in nazaj. Športno 
aktivnost se prijavi na Občino Trţič in TPIC, kjer bodo krajane obvestili o dogodku. 
Poleg športne aktivnosti pa mora vsaka KS na dan prireditve, 6.7.2013 v šotoru pred 
OŠ Bistrica pri Trţiču pripraviti tudi točko. Člani KS Kovor predlagajo, da se v ta 
namen izvede glasbeni nastop. Predsednica bo kontaktirala  vodjo KD Sveti Janez 
Krstnik, če lahko pripravijo ustrezno točko. V primeru, če KD ne bo dostopno, bo 
predsednica vzpostavila kontakt z gospo Irmo Lipovec, katera bo pripravila glasbeno 
točko z otroškim pevskim zborom.  
Dne 6.7.2013 se mora vsaka KS predstaviti tudi s stojnico. Po razpravi se svetniki 
strinjajo, da se v ta namen povpraša EKO kmetijo Šlibar, kjer bi predstavili njihove 
produkte in način kmetovanja. Svetniki pooblastijo Jurija Koširja, ki bo povprašal 
gospoda Šlibarja za sodelovaje.  
Jurij Košir se prostovoljno javi, da bo pri stojnici sodeloval tudi on sam. Predstavljal 
bo avtentično podobo starodobnika iz začetka 20. stoletja. 
Predsednica svetnike seznani, da je za celoten dogodek potrebno plačati tudi 
prispevek v višini = 208,00 €.  
Člani se s predlogi strinjajo in jih podprejo.  
 
 
K3) 
Predsednica prisotne seznani, da je pogodba med KS Kovor in lastnikom Trgovine 
Kovor, gospodom Joţetom Dobrinom pravno-formalno urejena. Dobrin Joţe je izrazil 
ţeljo, da bi poleg trgovine postavil tudi plinarno, kjer bi lahko krajani dobili plin. 
Franc Smolej zahteva, da je zadevo potrebno zakonsko urediti, drugače ne vidi 
omejitev. Svetniki KS Kovor predlog podprejo. 
Nadaljnje, Franci Smolej prisotne obvesti, da je potrebno pogodbo dostaviti na 
oddelek za finance v Občino Trţič. Tako bo KS Kovor uredila finančne zadeve, ter 
izstavila račun. Korespondenčno predsednica sporoči, da se zadeva ţe ureja.  
 
Predsednica prisotne obvesti, da bo dne 20.6.2013  ob 18:00 na skednju poleg 
cerkve potekala proslava za 120-letnico delovanja POŠ Kovor. Člani predlagajo, da se 



proslave udeleţi tudi predstavnik KS Kovor, ki bo namenil nekaj besed za ta okrogli 
jubilej. Predstavnika bodo določili kasneje.  
Nadaljnje predsednica sporoči, da je KS prejela soglasje za ulične table v naselju 
Zvirče. Robert Pogačnik izpostavi, da je zadeva dokončno potrjena in primerna za 
dejansko postavitev. Za dokončno potrditev tabel, bo Dobre Janko povprašal še 
pristojne na Komunalnem podjetju Trţič, Robert Pogačnik pa pristojne na Občini 
Trţič. 
Franci Smolej predsednico obvesti o neplačanem računu s strani KS Kovor, za dela, ki 
jih je opravil Luka Jurkić s.p. Občina Trţič do 11. 6. 2013 še ni prejela računa, da bi v 
računovodstvu lahko poravnali obveznosti.  
Predsednica sporoči, da je bil račun prejet 20.5.2013 rok plačila pa je 30 dni po 
prejetju računa.  
Gospod Smolej izpostavi, da je Luka Jurkić delo opravil brez predplačila in tako 
začasno financiral celotno obnovo. Izvajalec je izrazil ţeljo, da se rok plačila po 
izstavljenem računu skrajša na 15 dni. Franci Smolej zahteva naj predsednica 
nemudoma prinese račun, katerega bo osebno odnesel na Občino Trţič.  
Predsednica korespondenčno sporoči, da bo račun dostavila na Občino Trţič, nakar 
bo po predpisih plačan najkasneje do 20.6.2013. Obenem pa poda mnenje, da je 
barvna shema Zadruţnega doma ob prenovi preveč kontrastna. Prenova celotnega 
objekta bi bila bolj estetska in ekonomična.     
 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primoţ                                                                             Romana Šparovec 
 


