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

ki je bila dne 12. decembra 2012, ob 17.00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Romana Šparovec, Jurij Košir, Janez Šter, Robert Pogačnik in Franc 
Smolej.                                                                                                                                 
                     
Odsotni člani: Janko Dobre, Helenca Plevanč (opravičeno odsotna), Marko Pernuš. 
 
Posebej vabljeni: Predsednik KS Sebenje Marko Poljanc, predsednik PGD Kovor 
Aleš Rutar in Tjaša Bohinec. 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana 
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS Kovor z dne 17.4.2012 in 
zapisnika 4. redne seje sveta KS Kovor z dne 9.10.2012 

2. Obdaritev otrok in starejših krajanov v KS Kovor 
3. Razno 

 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K1)ž 
Zapisnika 3. in 4. redne seje z dne 17.4.2012 in 9.10.2012 da predsednica Romana 
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnika soglasno 
potrdijo (5 za). 
 
Sklep 
Sprejeta zapisnika 3. in 4. redne seje sveta KS Kovor.  
 
 
 
K2) 
Gospa Romana Šparovec prisotne seznani s ponudbo, ki jo je prejela s strani radia 
Gorenc. Ponudba Radia Gorenc vsebuje radio oglase, v katerih krajevna skupnost 
Kovor vsem krajanom vošči boţično-novoletno čestitke. Storitev je ocenjena na = 
90,00 €. Omenjen predlog predsednica da na glasovanje. Rezultat glasovanja (4 
proti, 1 za). 
 
Prisotne seznani o dogodku obdarovanja otrok s strani dedka Mraza, z vključeno 
otroško predstavo, ki je načrtovana 22.12.2012. 
Za starostnike v domu Petra Uzarja, bo poskrbljeno z uprizorjeno igro, ki jo organizira 
KS Bistrica pri Trţiču.  
 
V nadaljevanju predsednica sporoči, da so darila za šolske otroke ţe kupljena v 
trgovini Office 1 Superstore Trţič. Darilni komplet vsebuje šestilo, zvezek in geo-
trikotnik. Poleg omenjenih šolskih potrebščin, se darilu doda tudi bombonjera. 
Količina vseh darilnih kompletov za šolske otroke znaša 60 kosov.  
 
Darilne komplete za predšolske otroke je potrebno sestaviti. Svetniki se strinjajo, da 
komplet vključuje liziko, bombonjero in igračo v višini = 6,00 €. Količina vseh darilnih 
kompletov za predšolske otroke znaša 90 kosov. 
 
Darilni komplet za starostnike bo vseboval bombonjero in kavo. Količina kompletov za 
vse starostnike znaša 60 kosov. 
 
Svetniki se strinjajo tudi z obdaritvijo nastopajočih na predstavi dedka Mraza. Za te 
namene se dobavi bombonjere (15 kosov). 
 
Gospod Robert Pogačnik se javi, da bo potrebne proizvode pravočasno naročil in 
dobavil. 
 
Gospod Franc Smolej poda predlog za celoletno nagrado gospodu Stare Robertu. Za 
izjemne doseţke in prizadevanja v KS Kovor. Prisotni se s predlogom strinjajo in 
predlagajo izročitev darila v vrednosti od 80 € - 100 €. 
 
 



 
K3) 
Po predhodnem dogovoru med KS Sebenje in KS Kovor, gospod Marko Poljanc 
prisotnim razloţi potek postavitve spletne strani za KS in PGD Kovor. Marko Poljanc 
se javi tudi za brezplačno postavitev strani v programskem jeziku Joomla. Potrebno 
bo kupiti domeno in pripraviti ustrezno gradivo, ki bo vsebina spletne strani. prisotni 
se strinjajo, da bo spletna stran razčlenjena na poglavji KS in PGD Kovor. Gospa 
Tjaša Bohinec bo prostovoljno pripravila spletno vsebino o PGD Kovor. Svetniki bodo 
pripravili gradivo in slike  s katerimi bodo predstavljali KS Kovor, zapisnikar pa bo 
posredoval gradivo zapisnikov. Kot skrbnika strani, svetniki določijo Pogačnik Roberta 
in Šter Primoţa. 
 
Janez Šter predlaga, da se krajanom omogoči nakup osnovnih potrebščin, ker se je 
zaradi finančnih razlogov zaprla trgovina Gacho. Robert Pogačnik se javi, da bo 
poizvedel o moţnem odprtju trgovine za krajane. 
 
Gospod Franc Smolej prisotne obvesti o stanju projekta izgradnje prizidka 
večnamenske dvorane poleg gasilskega doma Kovor. Po prvotnih ocenah bi bilo za 
izgradnjo potrebnih = 485.000,00 €. Ideja je bila zaradi prevelikih stroškov 
opuščena. Po prenovljenem projektnem načrtu, znaša vrednost celotne investicije = 
465.000,00 €. Kot predstavnik projekta je podal prošnjo gospe Mojci Aljančič in 
ţupanu, mag. Sajovic Borutu, za sestanek med gradbenim odborom in Občino Trţič. 
Prisotnim sporoči še, da sta na voljo dve moţnosti za prvo fazo gradnje.  
Prva moţnost je izgradnja objekta do prvega nadstropja večnamenske dvorane. 
Omenjena investicija znaša = 84.000,00 € + DDV. 
Druga moţnost je izgradnja objekta s končano streho in znaša = 154.000,00 € + 
DDV.  
Svetniki se nagibajo k drugi moţnosti izgradnje projekta, hkrati pa poudarijo, da 
mora biti celoten projekt izpeljan z ustreznim pogajalcem in izvajalcem. 
 
Predsednica predlaga potrditev podjemnih pogodb med KS Kovor in Košir Jurijem, 
Smolej Francem ter Šter Primoţem. Stranke se obojestransko strinjajo, znesek 
storitev pa ostaja enak. 
  
 
 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primoţ                                                                             Romana Šparovec 


