KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

Kovor, 21. 10. 2013

ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 21. oktobra 2013, ob 18.00 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani: Šter Janez, Janko Dobre, Franci Smolej, Košir Jurij, Marko Pernuš
ter Robert Pogačnik.
Odsotni člani: Helenca Plevanč.
Posebej vabljeni: Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic.
Priloge: Priloga 1: Odstopna izjava gospe Romane Šparovec.
Priloga 2: Prošnja krajank za finančno pomoč pri najemu prostorov.
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti podpredsednik Franci Smolej,
predlaga v sprejem naslednji

Dnevni red:
1. Seznanitev svetnikov z novim stanjem v svetu KS Kovor in prošnja na ga. Romano
Šparovec, da prekliče odstopno izjavo in do konca mandata ostane članica sveta KS
Kovor,
2. Imenovanje in potrditev novega predsednika KS Kovor,
3. Imenovanje novega podpredsednika in sopodpisnika plačilnega prometa,
4. Glavni cilji tega mandata, izgradnja prizidka večnamenske dvorane v Kovorju,
pločnik v Dunejcu to je projekt "pločnik Loka Kovor" dela na pokopališču Kovor(brez
stroškov za KS bodo dela končana v oktobru), izgradnja igrišča v Zvirčah, namestitev
javne luči pri podvozu Zvirče, nadaljevanje del v grabenu v Kovorju (Rogelj MarijaŠtumfarju) in umestitev predlogov članov sveta KS v program del,

5. Potrditev zapisnika zadnje redne seje,
6. Priprave na obdarovanje otrok in starostnikov v naši KS,
7. Razno.
ki je bil soglasno potrjen.

K1) Podpredsednik Franci Smolej vse prisotne seznani z novim stanjem v svetu KS
Kovor. Sporoči, da je dne 1.10.2013, zaradi osebnih razlogov ga. Romana Šparovec
odstopila kot predsednica in tudi svetnica KS Kovor. Njena odstopna izjava je podana
v Prilogi 1. Obenem se zahvali svetniku Marku Pernušu za prisotnost na trenutni seji.
Po prehodnem dogovoru se bo gospod Pernuš udeleževal tudi na nadaljnjih srečanjih
KS Kovor.
K2) Za imenovanje novega predsednika KS Kovor, se po razpravi z županom in
svetniki KS Kovor določi g. Smoleja, kot najbolj ustreznega kandidata.
Po končanem glasovanju je nov predsednik KS Kovor;
-Franci Smolej, stanujoč Kovor, Cesta na Brdo 18, 4290 Tržič.
Sklep) Novega predsednika KS Kovor, gospoda Francija Smoleja, svetniki na
glasovanju soglasno potrdijo (5 ZA).
K3) Za imenovanje novega popredsednika KS Kovor in hkrati sopodpisnika plačilnega
prometa, se po razpravi z županom in svetniki KS Kovor določi g. Pogačnika kot
najbolj ustreznega kandidata.
Po končanem glasovanju je nov popredsednik KS Kovor in podpisnik plačilnega
prometa;
-Robert Pogačnik, stanujoč Zvirče 79, 4290 Tržič.
Sklep) Novega podpredsednika in podpisnika plačilnega prometa KS Kovor, gospoda
Roberta Pogačnika, svetniki na glasovanju soglasno potrdijo (5 ZA).
K4) Gospod Smolej vse prisotne obvesti o trenutnem stanju gradnje prizidka
večnamenske dvorane. Izpostavi, da so bili dokončni sklepi sprejeti že na prejšnjih
sejah KS Kovor. Tako bodo vsa nadaljnja dela transparentno potekala po predhodnih
načrtih in uredbah.
Izgradnja pločnika med Kovorjem in Loko je planirana za naslednje leto. Župan
izpostavi, da trenutni dokumentacijski načrt, ki sta ga izdelala podjetja Ronix d.o.o. in
Kobo Bojan Kokalj s.p., ni ustrezen. Pred izgradnjo bo potrebno obstoječ načrt
ustrezno dopolniti. Le tako se bodo leta 2014 dela lahko pričela.

G. Smolej svetnike pravtako obvesti o sanaciji poti in stopnišč na pokopališču v
Kovorju. KS Kovor s sanacijo ne bo imela nikakršnih stroškov. Gospod župan sporoči,
da je Občina Tržič z deli že v celoti končala.
Nadaljnje, Agrarna skupnost Zvirče je dala pobudo, da se v njihovi vasi postavi
otroško igrišče z igrali. Gospod Smolej izpostavi, da je KS Kovor v preteklem obdobju
že iskala ustezno lokacijo za postavitev igrišča. Za pomoč zaprosi g. Pogačnika, ki bo
sklical sestanek s predstavikom Agrarne skupnosti Zvirče, gospodom Zvonetom. Na
možnost sta dve lokaciji in sicer t.i. »Graben« pod Zvirčami in prostor pred
gostinskim lokalom Rihtar. Najbolj ustezno lokacijo se bo določilo na sestanku.
V nadaljevanju g. Smolej predstavi projekt postavitve luči pri podvozu Zvirče. Gospod
župan predlaga, da se lahko na vzhodni strani podvoza postavi luč na fotokolektor, ki
bo imela lastno napajanje. Na zahodni strani podvoza pa je javno razsvetljavo možno
postaviti, saj je pri avtobusni postaji Zvirče javno električno omrežje. Robert Pogačnik
se prostovoljno javi, da bo dal v poizvedbo kje naj se dotična luč postavi. Gospod
Pernuš doda, da je potrebna postavitev luči tudi na Loki v tako imenovanem »Sovinku« za večjo varnost pešcev. Gospod župan bo predloge upošteval, ob enem pa
doda, da bo pločnik med Zvirčami in Kovorjem v celoti dokončan.
Trenutno stanje pri izgradni ceste v Grabnu je sledeče. Gospod Smolej vsem
prisotnim sporoči, da je gospa Rogelj Marija po dolgotrajnem procesu tožbe z Občino
Tržič izgubila vse pravice. Posledično se lahko dela nadaljujejo. Gospod Šter doda, da
je trenutno stanje ceste kritično. Ker se cesta ni vzdrževala, jo je potrebno ustrezno
sanirati. Predlaga, da se postavijo ustrezni kanali za odvodnjavanje in grobo asfaltira
površino. Še enkrat dodatno razjasni, da v trenutnem stanju vsa reševalna, gasilska
in tovorna vozila ne morejo dostopati do krajanov. Posledično je ureditev ceste
nujna. Gospod župan odgovori, da je trenutni projekt sanacije v načrtu. Predlaga pa,
da krajani zaprosijo za pluženje obstoječe ceste v Graben.
Gospod Dobre predlaga, da je potrebno nujno preurediti ozvočenje v mrliški vežici
Kovor. Trenutno stanje ni ustrezno za pogrebne storitve. Gospod župan se s svetniki
strinja, ko predlagajo, da ozvočenje popravi gospod Aleš Rutar. Predračun za
popravilo naj se pošlje županu. V nadaljevanju Dobre Janko predlaga sanacijo vlage
in počenih plošč v mrliški vežici. Gospod Šter doda, da je potrebno dodatno tlakovati
dvorišče pred vhodom v mrliško vežico in razširiti parkirišča poleg nje. Člani se s
predlogi strinjajo in jih podprejo.
Roberta Pogačnika zanima trenutno stanje deponije Kovor. Gospod župan odgovori,
da se smetišče polni in sanira po ustreznih uredbah. Tako se bo po predvidevanjih do
konca leta 2015 zapolnilo od 85% do 90% deponije. Nato sledi zaprtje in sanacija.
Marko Pernuš predstavi problem odlaganja bioloških odpadkov v gozdovih in na
obrežjih rek. Stanje pri njegovem zemljišču je postalo kritično. Gospod župan
odgovori, da bo kmalu prišel odlok o sankcijah pri tovrstnem odlaganju.
Nazadnje gospod Šter predlaga, da se bivši predsednici in svetnici KS Kovor, gospe
Romani Šparavec podeli zahvala in ustrezno darilo za vse njeno delovanje. Ob enem
je poleg zahvale potrebna tudi ustrezna primopredaja vseh dokumentov in pravic

novemu predsedniku KS Kovor. Župan za darilo predlaga knjigo Toneta Pretnarja, z
naslovom Ob sotočju Bistrice in Mošenika ter šopek. Predviden datum primopredaje,
je 23. ali 24.10.2013 ob 18.00. Primopredaje se bo udeležil predstavnik Občine Tržič
in gospod Franci Smolej.
K5) Zapisnik 2. izredne seje Sveta KS Kovor z dne 2/09/2013 da predsednik Franci
Smolej na glasovanje za potrditev. Člani Sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo
(6 za).
Sklep) Sprejet zapisnik 2. seje seje Sveta KS Kovor z dne 2/09/2013.
K6) Franci Smolej vse prisotne seznani z vsakoletnim obdarovanjem otrok in
starostnikov v KS Kovor. Po razpravi se določi gospoda Pogačnika in gospoda
Smoleja, da preverita število starostnikov, število osnovnošolskih otrok in število
predšolskih otrok, ki jih je potrebno obdarovati. Gospod Šter predlaga, da se porabijo
vsa darila, ki so ostala iz prejšnjih let. Po potrebi se jih ustrezno dopolni. Člani se s
predlogi strinjajo.
K7) Dobre Janko svetnike in župana opozori na nevarno križišče v Zvirčah. Gre za
križišče v obliki »Y« pri zemljišču gospoda Premrla. Povdari, da bi bilo potrebno
določeno cesto označiti s prometnim znakom prednostne ceste. Župan izpostavi, da
bo Občina predlog preučila.
Gospod Smolej svetnikom predstavi prošnjo s strani gospe Kuzmanovske, ki zaproša
KS Kovor za finančno pomoč pri najemu prostorov gasilskega doma Kovor z
namenom rekreacije(Priloga 2). Po razpravi se svetniki soglasno strinjajo, da KS
Kovor financira ½ stroškov pri najemu prostorov.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.10uri.

Zapisal
Šter Primož

Podpredsednik KS Kovor
Smolej Franci

