KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
2. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 3. februarja 2012 ob 17:30 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:
Pogačnik.

Odsotni člani:

Romana Šparovec, Franc Smolej, Jurij Košir, Janez Šter, Robert

Marko Pernuš, Helenca Plevanč, Janko Dobre.

Po uvodnem pozdravu je predsednica KS Kovor, Romana Šparovec predlagala v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje z dne 20/01/2012
2. Popis stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti za leto 2011
(imenovanje oziroma oblikovanje inventurne komisije)
3. Razno
ki je bil soglasno potrjen.

K1) Zapisnik 1. seje Sveta KS Kovor z dne 20/01/2012 da predsednica Romana
Šparovec na glasovanje za potrditev. Člani Sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo
(5 za).
Sklep
Sprejet zapisnik 1. seje Sveta KS Kovor.
K2) Predsednica Romana Šparovec zaprosi člane Sveta KS Kovor, da se javijo v
komisijo za popis stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti za leto 2011. Za
predsednika komisije se prostovoljno javi Janez Šter. Za člana komisije se javita še
Robert Pogačnik in Romana Šparovec.

Sestava komisije za popis stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti za leto
2011 je sledeča:
1. predsednik: Šter Janez, stanujoč Kovor, Graben 1, 4290 Tržič,
2. član: Šparovec Romana, stanujoča Zvirče 23, 4290 Tržič,
3. član: Pogačnik Robert, stanujoč Zvirče 79, 4290 Tržič.
G. Smolej predlaga, da se inventurna komisija za nadaljnje zadeve oblikuje že v
naprej. Člani Sveta KS bodo na zadnji seji 2012 določili predsednika in člane komisije,
ki bodo ustrezno in pravočasno opravljali vse dolžnosti iz strani Občine Tržič za leto
2013. Člani se s predlogom strinjajo.
Sklep
Izvoljeno komisijo člani Sveta KS Kovor soglasno potrdijo (5 za).
K3) G. Smolej obvesti vse člane o primopredaji prostorov v zadružnem domu. Ob
primopredaji so bili navzoči g. Šter Janez, župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in
g. Smolej Franc. V sklopu primopredaje je narejen tudi zapisnik. G. Smolej je Občino
Tržič seznanil s dogodkom in pozval pristojne organe, da se izda račun g. Šveglju,
ker mora poravnati zapadle obveznosti. Ga. Romana Šparovec predlaga, da se za
bodoče najemojemalce prostora v zadružnemu domu izoblikuje ustrezna pogodba, v
kateri naj se določi višina najemnine, ki sovpada z trenutnimi ekonomskimi in
socialnimi okoliščinami.
G. Smolej obvesti člane o postopku pridobivanja soglasij v zvezi z izgradnjo prizidka h
gasilnemu domu. Soglasje mora podpisati še g. Valjavec Janez in g. Tavželj Janko, ki
zahteva vzpostavitev ustreznega prometnega režima v okolici gasilskega doma.
Predsednica KS vsem prisotnim posreduje dokumentacijo o obvestilu direktorja
Komunale Tržič. Sebastijan Zupanc sporoča, da se s 25.01.2012 nadaljuje dovoz
odpadkov klasifikacijske številke 19 12 12 na deponijo Kovor. Predvidena letna
količina odpadkov znaša 820 ton.
Izgradnja uličnih oznak v naseljih Zvirče in Loka se nadaljuje. Občino Tržič se zaprosi
za soglasja, pred tem pa ustrezen izvajalec naredi ponudbo, ki bo skladna z vsemi
zahtevami.
Projekt izgradnje pločnika Kovor-Loka in Zvirče se nadaljuje in obenem pospeši.
Člani Sveta KS Kovor se s predlogi strinjajo in jih soglasno potrdijo (5 za).

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18:30.

Zapisal
Primož Šter

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

