KRAIEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24

4zsornhe

2,

ZAPISNIK
IZREDNE SEJE SVETNTKOV KRATEVNE SKUPNOSTI KOVO&
ki je bila dne 07. septembra 2011 ob 19.30 uri

v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni tlani: Romana Sparovec, Franc Smolej, Jurij Ko5ir, Robert Pogadni(
Janko Dobre in Janez Ster.

Odsotni dlanil Helenca Plevand in Marko PemuS (neopravideno odsotna).

Prisotni vabljeni: gospod Bojan Kokag.

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepdnosti predsednica l(S Kovor, Romana
Sparovec, predlaga v sprejem naslednji

Dnevni red:

1. Priprava rebalansa pnoraiuna za leto 2011
2. Razno
kije bil soglasno potrjen.

K1)
Predsednica Romana Sparovec razdeli vsem prisotnim svetnikom KS Kovor polletno
poroiilo za leto 2011 ter prisotne seznani s trenutnim finandnim stanjem Krajevne
skupnost Kovor.

G. Bojan Kokalj je predstavil pregled predvidenih del v KS Kovor ter nato nazorno
predstavil >Projekt Hudo<<, pri katerem je planirana izgradnja opornega zidu,
kanalizacije in ceste. Po ocenah g. Koka$ Bojana skupni stroSki zna5ajo 36.000€, od
tega Obdina Triit krije stroike kanalizacije in ceste. Projekt se razdeli na dve fazi.
Svetniki soglasno pofrd'rjo, da se prua faza iarede v letolnjem letu, l(S Kovor pa
financira 50o/o stro5kov izgradnje, vendar ne ved kot 15.000,00€, ker je bila pladana
ie projeKna dokumentacija v viSini 3.660,00€.
Projekt otro5kega igri5da v Zvirdah 5e vedno stoji zaradi izbire lokac'rje in mnenj
krajanov. Izbira se med dvema in eno alternativno lokacijo, katero mora Svet KS 5e
proutiti, poleg tega pa je potrebno krajane Zvirt vpraSati tudi za mnenje. Projekt se
prestavi na naslednje leto, planirana sredstva za otro5ko igri5de v Zvirdah in na Loki
(10.000,00€) ter za avtobusno postajo Kovor (6.000,00€), pa se prenesejo na
>Projekt Hudo<<.

ProjeK izgradnje plodnika Kovor-Loka ter obnova ZadruZnega doma se prestavi na
leto 20t2. Vzdrievanje stanovanjske poslovne enote se znila iz predvidenih
6.000,00€ na 1.500,00€ in sredstva prerazporedi v viSini 2.500,00€ za materialne
stro5ke in 2.000,00€ za Sportni park Kovor. Sredstva za prometno signalizacijo
(3.000.,0re), avtobusno postajo v Zviriah (3.000,00€) ter projgktno dokumentacijo
za plodnik Kovor - Loka (3.000,00€), se ravno tako nameni za Sportni park Kovor
dela ie potekajo, stroSek ad5anja ograje in betoniranja bo v viSini cca. 10,000,00€.

-

ddatno finandno pomod s
strani t(S Kovor za nadgradnjo gasilskega vozila oziroma wdrievanje, adaptacijo
proslorov gasilskega doma v vrednosti od 700,00 - 1.000,00€. Podruinidna Sola
Predsednica svetnike seznani tudi s proSnjo PGD Kovor za

(POS) v Kovorju prosi za finanfno pomod priyreditvi breiine pod Solo pred nadaljnjo

erozijo

v skupni vrednosti cca. 280,00€. ehni Sveta se z obema investiciiima

strinjajo.
Gospod Franc Srnolej predlaga, da se za pripravo projeKne dokumentacije nove
veinamenske dvorane nameni 25.000,00€, kar tlani potrdljo. Ga. Sparovec predfaga,
da se g. Smolej ponovno sestane z Eospo Aljandii iz Obdine Triid ter pridobi podatke
o vsej potrebni dokumentaciji, ki jo mora l(S Kovor priloiiti Javnemu razpisu za
evropska sredstva.

Sklep
Predsednica Romana Sparovec da vse predloge na glasovanje. dtani
potrdijo (6 ZA).

jih

soglasno

K2)

Predsednica dlane obvesti, da je potrebno Obdini TrZid posredovati podatke o javnih
povr5inah, kijih dejansko sami urejamo in wddujemo v K5. Clani navedejo, da so to
Sportni park Kovor, del otroSkega igriSea pred zgradbo PGD Kovor ter parkiriSie pred
POS Kovor.
Predsednica pove, da je po e-po5ti zaprosila Zupana, g. Sajovica (v vednost poslano
tudi direktorju Obdinske uprave, g, Zadnikarju in direKorju Komunale, g. Zupancu)
za pojasnilo v naslednji Stevilki >Trii6ana<, zakaj ni ved poveianega odvoza
odpadkov na Depon'rjo Kovor. Priliv iz tega naslova se je za KS Kovor v mesecu dni
zmanj5al za cca. 20.000,00€. G. Franc Smolej predlaga, da se Obdini Triid oziroma
obdinski upravi poSlje dopis, v katerem naj se zahteva pisni odgovor l(S Kovor. Gre
namred za to, da wetniki na zastavljgna vpraianja kr{anov o trenutnem stanju v
nteziz Deponijo ne znajo odgovarjati. Clani se z dopisom strinjajo.

G. Ster lanez dlane obvesti o problematiki t.i. >Japonski dresnik<< na mostu v
sredi5fu Kovorja. Gre za trdovratno rastlino, katero je treba izkoreniniti, zaradi
nenehnega Sirjenja po Kovorju. dhni Sveta se strinjajo, da je treba zadevo ustrezno
reSiti, za pomod pri tem bo verjetno potrebno prositi gasilce.

Proti koncu seje se pridruii tudi ga. Lipovec lrma, uditeljica PQS Kovor, katera se je
priSla zahvalit svetnikom za podporo ob predlogu Ministrst'vu za SolsWo ob izdaji
knjige. Predlog je bil s strani KS Kovor v preteklosti 2e podan Obdini TrtiE
podelitev priznanja Obdine TrZiE, vendar ni dobil podpore med dlani Komisije za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja ter dlani Obdinskega sveta Obdine Trtil. Z
g. Zdovcem in l(S Kovor, kot predlagatelju, je ga. Lipovec pr$ela najvi5jo nagrado v
SolsWu za minulo delo, katero bo prejela v zadetku oKobra.

a

VpraSanj in pobud ni bilo ved, zato se seja zakgudi ob 21.50 uri.

Zaoisal

Ster'Primoi

Predsednica KS Kovor
Romana Sparovec
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Datum: 12. 09. 2011

REBAIANS PRORACUNA ZA LETO ?O11V l(s KOyOR

Lla
Materialni stroSki za leto 2011 so: 2.500,00€
-pisarniSki material, zaloZniSke in tiskarske storitve: 500,00€
-izdatki za reprezantanco: 1.500,00€
-drugi sploSni materialni stroSki: 500,00€

rlb
Vzdrievanje

sta

novanjske poslovne enote :

1.

500,00€

tlc
Donacija gasilcem in POS Kovor: 1.500,00€
UA
Investicije v vseh vaSkih oko$ih KS Kovor:
-oporni zid Hudo: 16.000,00€
-ureditev ceste v Grabnu (Kovor): 2.000,00€
-asfalt serpentine Brdo: 5.000,00€
-Sportni park Kovor: 11.000,00€

tle
Priprava projeKne dokumentacije za vednamensko dvorano Kovor: 25.000,0(E
SKUPAI PI.ANIMNA SREDSI-V,A ZA LETO 2011 V KS KOVOR: 6a.500,0ffi

ut
OSTAI.A FINANENA SREDSTVA OSTANEIO NEMZPOREIENA OZIROMA
REZERVIRANA!

Predsednica l(S Kovor
Romana Sparovec

