
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

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

ki je bila dne 17. aprila 2011, ob 17.30 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:  Romana Šparovec, Jurij Košir, Janko Dobre(seji se pridruži ob 18:10 
uri), Franc Smolej, Janez Šter, Robert Pogačnik in Helenca Plevanč.                          
                    

Odsotni člani: Marko Pernuš.

Po  uvodnem pozdravu  in  ugotovljeni  sklepčnosti  predsednica  KS  Kovor,  Romana 
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji

Dnevni red:

1. Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice med objektoma Gasilski dom 
in načrtovanim prizidkom »večnamenska dvorana«.

2. Razno

ki je bil soglasno potrjen.



K1)
Predsednik  gradbenega  odbora  za  izgradnjo  »večnamenske  dvorane«   g.  Franc 
Smolej je obrazložil vsebino pogodbe. Na podlagi pravne stroke (g. Naglič – Občina 
Tržič je pogodba sestavljena tako, da razmejuje in določuje stavbne pravice za oba 
partnerja  – GD Kovor  in KS Kovor.  S pogodbo se PGD Kovor  strinja  in  jo  je že 
verificiral. Svet KS je g. Smolej obvestil, da je podpis pogodbe z naše strani potreben 
tudi za to, da se nadgrajujejo vse aktivnosti glede realizacije projekta »večnamenska 
dvorana« (komunalna in električna infrastruktura). 
Po krajši razpravi, kjer so prisotni opozorili na dotok sredstev iz evropskih skladov (za 
razvoj  podeželja),  na  dinamiko  veljavnosti  prijav  in  dovoljenj  in  na  sistem 
odplačevanja obveznosti iz vzdrževanja obeh stavb. Prisotni so menili , da je pogodba 
sestavljena  transparentno   in  da  jo  v  imenu  KS  predsednica  Romana  Šparovec 
podpiše in posreduje Občini Tržič. 

Sklep
Z dvigom rok  je  vseh  6  prisotnih  članov  Sveta  KS soglasno sprejelo  pogodbo  o 
ustanovitvi stavbne pravice med PGD Kovor in KS Kovor.

K 2)
Januarja  2012  je  bila  opravljena  primopredaja  po  odpovedi  najemne  pogodbe 
Pražarne kave - Švegelj Zaplotnik. Po obvestilu odvetnika Benedičiča so neporavnane 

• družba Rino Zaplotnik, Zaplotnik Marija – 4331 €
• družba Švegelj Janko – 1827 €

ali skupno 6158 €.

Dražba  za  zarubljeno  pražilno  peč  ni  uspela.  Do sedaj  sta  se kot  interesenta  g. 
Smoleju  oglasila  dva  od  katerih  je  eden  (plesna  dejavnost)  takoj  odstopil,  drugi 
(praženje kave) se še odloča.

Romana Šparovec je opozorila potrebo javne razsvetljave v podvozu pri avtobusni 
postaji Zvirče. Glede uličnih oznak v Zvirčah, na Loki in po novem tudi na Stagnah so 
potrebe  izražene.  Zapleta  pa  se pri  dovoljenjih,  kjer  naj  bi  oznake stale.  Robert 
Pogačnik se za Zvirče obveže, da se bo informiral pri strokovnih izvajalcih (komunala, 
prostor in okolje).
Odsek med cestama v Zvirčah postaja zasilno parkirišče. Ker ni namenjen za drugo 
dejavnost, otroško igrišče tam ni možno. Zemljišče je v občinski lasti, predlagamo da 
se v dogovoru z Občino in Komunalnim podjetjem dogovori za izravnavo površine z 
dodatnim gramozom (1 kamion).
Pločnik Kovor-Zvirče je v neosvetljenem času zaradi  konfiguracije in naklona proti 
obdelovalnim površinam precej nevaren za pešce. Na pristojne službe naj se naslovi 
predlog za namestitev ulične razsvetljave na trasi pločnika Kovor-Zvirče, v podhodu 
pod hitro cesto. Enako naj se na Zaplotnik M. urgira za postavitev luči pri Špornu 
(Loka).



Problematika avtobusne postaje oziroma postajališčih lop v Zvirčah je že nekaj časa 
prisotna. Levo postajališče (v smeri Kovor-Loka) je bilo že sanirano, na desni strani 
(Šlibar)  pa je objekt pred sesutjem. Poišče naj  se izvajalca  (Cvek),  ki  je objekta 
prvotno postavil, da da pobudo za izgradnjo.
Ga. Helenca Plevanč se obveže, da bo priskrbela dve ali več ponudb za popravilo.
Glede  na  zahtevo  Šlibar  (odstranitev  ali  premestitev  postajališča)  je  odgovor 
negativen. Postajališče je bilo na javnem svetu postavljeno v skladu s prostorskim 
načrtom, veljavnimi predpisi in pred izgradnjo sosednje stanovanjske hiše.

Glede pločnika od Kovorja do Loke predlaga Smolej Franc, da se določi kdo od sveta 
KS bo projekt nadzoroval. Nihče se ne javi, zato g. Smolej predlaga, da se on in g.  
Šter   povežeta  z  g.  Kokaljem,  ki  je  akcijo  do  sedaj  spremljal  sam in  dosežeta 
nadaljevanje projekta.
G. Dobre predlaga,  da se o nadaljevanju stanja »pločnik Dunajca« nujno obvesti 
pristojne službe.

Ga. Romana Šparovec navzoče obvesti, da so priprave na kresovanje 2012 v teku.
KS Kovor je zadolžena za tisk in raznos obvestil, za pogostitev v običajnem obsegu in 
sofinanciranje godbe za kresovanje in prvomajsko budnico.
  

 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18.30 uri.

   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec


