KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
6. SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 11. februarja 2011 ob 18.10 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:

Franc Smolej, Jurij Košir, Janko Dobre, Janez Šter,
Helenca Plevanč, mag. Borut Sajovic, Robert Pogačnik (seji se
pridruži ob 18.45 uri) in Romana Šparovec.

Odsotni člani:

Marko Pernuš.

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta KS Kovor
2. Zapisnik izredne seje z dne 13/12/2010
3. Imenovanje komisije za popis stanja denarnih sredstev, terjatev in
obveznosti
4. Realizacija predlaganih investicij v KS Kovor za leto 2011
5. Razno
ki je bil soglasno potrjen.
K1)
Zapisnik 5. seje Sveta KS Kovor je bil soglasno sprejet. Pripomb in dodatnih
predlogov ni bilo.
Sklep
Sprejet zapisnik 5. seje Sveta KS Kovor s strani članov Sveta KS Kovor.

K 2)
Z zapisnikom izredne seje z dne 13/12/2011 in dodanimi popravki člani Sveta niso
soglasni. Svoje nestrinjanje je izrazila ga. Helenca Plevanč, tako s popravki kot z
dodatki. Glasovanje za potrditev zapisnika in priloge izredne seje je pokazalo, da so
štirje člani za sprejem, dva sta proti, eden se je vzdržal.
Mag. Borut Sajovic je obvestil člane Sveta, da zaradi nezdružljivosti funkcij zapušča
mesto člana Sveta KS Kovor. Gospod Franc Smolej in gospa Romana Šparovec
izrazita obžalovanje ob tej odločitvi in pričakujeta njegovo sodelovanje s KS Kovor še
naprej.
Sklep
Popravljeni zapisnik z dodatkom (zapisnik izredne seje z dne 13/12/2011) se
sprejme.
K 3)
Predsednica KS Kovor, Romana Šparovec pojasni, da je potrebno opraviti še
manjkajočo inventuro za leto 2010 (dopis Občine Tržič, Urad za finance) za popis
stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti. Kot člane predlaga sebe zaradi
funkcije predsednice, Jurija Koširja in Janeza Štera zaradi predsedovanja v prejšnjem
mandatu. Po razpravi se predlog preoblikuje tako, da se za predsednika komisije
imenuje g. Franca Smoleja, Romano Šparovec in g. Janeza Štera za člana komisije.
Člani soglasno sprejmejo odločitev, mag. Borut Sajovic pa predlaga, da se komisija v
primeru morebitne pomoči obrne na pristojno računovodjo za lokalno skupnost Kovor
na Občini Tržič.

Sklep
Člani Sveta se soglasno strinjajo, da se za komisijo za popis stanja denarnih
sredstev, terjatev in obveznosti v KS Kovor imenujejo:
• Franc Smolej, Cesta na Brdo 18, Tržič – predsednik,
• Romana Šparovec, Zvirče 23, Tržič – član,
• Janez Šter, Graben 1, Tržič – član.
K 4)
Gospod Janko Dobre predlaga, da se uredi nevarna točka pločnika proti Loki. Mag.
Borut Sajovic predlaga, da se za projektanta poišče ustreznega izvajalca za izgradnjo
opornega zidu. Pridobiti je treba soglasja lastnikov parcel. Za ureditev stopnic in
opornih zidov pri Zadružnem domu je projekt že pripravljen. Namestitev zaščitne
mreže pri odtoku (Loka – Šporn) je treba pridobiti izvajalca. Janko Dobre je od KOBO
– Kokalj Bojan prejel pripravljeno dokumentacijo. Pridobi se mnenje lastnikov parcel.
Ob 18:40 je mag. Borut Sajovic zapustil sejo, ob 18:45 pa se seji pridruži g. Robert
Pogačnik.
Janez Šter opozori na zastoj gradnje ceste v Graben, ker sosedje oporekajo
nadaljevanje projekta. Pridobijo naj se stanja parcelnih številk in mejnikov.
Janko Dobre predlaga, da se za nasutje makadamske ceste v Zvirčah, do hiš
Praprotnik, Kutnar in Begelj priskrbi 5-6 tovornjakov zelene jalovine.

Gospa predsednica Romana Šparovec je opozorila, da se za odcep Brezovo z obeh
strani prav tako priskrbi zelena jalovina za nasutje ceste.
Ulične oznake;
Na osnovi prejetega načrta KS Kovor za leto 2011 je predvidena namestitev uličnih
oznak na Loki in v Zvirčah. Oblikujeta se dve tričlanski komisiji, ki bosta opravili
pregled in oblikovali predlog za namestitev tabel. Število oznak ocenjujemo na okoli
20 – 24. Prisotni so se strinjali, predlogi pa se posredujejo na Komunalno podjetje
Tržič. Komisiji naj bi obenem preučili možnosti za vris prehodov za pešce. Gospa
Romana Šparovec predlaga izvedbo popisa in predloga do konca marca 2011,
obenem se pripravi tudi zahtevek za napisno tablo za zaselek Brezovo.
Otroško igrišče v Zvirčah odpira več možnosti, zato se preko letakov o tem povpraša
krajane Zvirč. Robert Pogačnik bo pripravil osnutek letaka za krajane.
Dopis za ureditev ceste in prometnega režima, ki ga je podal g. Janko Tavželj skupno
s stanovalci, najemniki lokalov, POŠ Kovor in PGD Kovor, se posreduje Občini Tržič,
Uradu za urejanje prostora.
Sklep
Generalni sklep za vse naštete predloge investicij je, da se poišče izvajalce (Bojan
Kokalj), pridobi dovoljenja in ustrezna soglasja sosedov ter lastnikov. Komunalnemu
podjetju Tržič se posreduje zahteva po dobavi zelene jalovine za nasutje predlaganih
cest. Urad za prostor in okolje naj posreduje izvajalcu Komunalnemu podjetju Tržič
stanje parcelnih številk in mejnikov, za nadaljevanje projekta ceste v Graben.
Oblikuje se delovne skupine za popis oznak in cestnih prehodov, posreduje se letake
za otroško igrišče krajanom Zvirč.
K 5)
G. Šter Janez obvesti Svet KS Kovor, da krajanka Meglič Ivanka (pri Praprotniku,
Vetrovo), 9. marca 2011 praznuje 100 letnico. Predlaga podoknico, obisk delegacije
Sveta KS in darilo(torta). Šter Janez opozori, da bo letošnje čiščenje Slovenije v obliki
popisa ilegalnih in divjih odlagališč smeti. Predlaga, da se tudi KS Kovor pridruži tej
akciji. Prisotni se strinjajo.
Gospod Franc Smolej predlaga, da se tekoče in ne-nujne zadeve KS Kovor rešujejo
preko e-pošte ali telefona. Pooblastila se dodeli predsednici KS Kovor, Romani
Šparovec. Gospod Smolej ugotavlja, da gredo zadeve s smetiščem v pravo smer. V
roku petih let bo deponija sanirana. Poškodovane ceste in drugi objekti se sanirajo iz
sredstev za saniranje deponije. Ugotavlja tudi, da bo predvidena vsota 1 MIO € kot
odškodnina za degradirano zemljišče dala možnost, da zgradimo večnamenski
prostor (dvorana za družabne prireditve) ob Gasilnem domu Kovor. To naj bi bila
dvorana za bodoče generacije. Z Robertom Pogačnikom, sta tudi mnenja, da se do
leta 2015 uredi vse pločnike s postajami.
Gospa Romana Šparovec bo kontrolirala, da bodo prilivi sredstev redno prihajala na
KS Kovor.
Janko Dobre predlaga uvedbo signalizacije s stacionarno radarsko kontrolo v naseljih
Kovor in Zvirče.

Gospa Romana Šparovec se bo najavila k odvetniku Benedičiču zaradi najemnika
Šveglja in pregled ostalih pogodb za najemnike prostorov v Zadružnem domu, ker so
sedanje (po njenem mnenju) za KS kot lastnika oblikovane preveč splošno. Obenem
je povedala, da smo na Hypo banko za 3 mesece vezali razpoložljivih 20.000,00€,
ostanek 5.000,00€ je na računu (najugodnejšega ponudnika za vezavo sredstev je
poiskal Urad za finance iz Občine Tržič oziroma pristojna računovodkinja za KS
Kovor).
Predsednica se je sestala s predsednikom KD Kovor »Sv. Janez Krstnik«, g. Francijem
Praprotnikom, g. Lojzetom Dovžanom in predstavnikom Občine Tržič, g. Vidom
Megličem zaradi sodelovanja s KS Kovor in finančne pomoči, za katero so zaprosili.
Šparovčeva pove, da sta predstavnika KD izrazila pripravljenost za sodelovanje s
krajevno skupnostjo. Letos praznujejo 15. leto delovanja, potrebujejo tudi nove
obleke za nastope, zato naprošajo za finančno pomoč. Potrebujejo 10 – 12 ženskih
bluz, vrednost ene z DDV znaša =57,00€. Ponudili so možnost izposoje ozvočenja in
sodelovanja v kulturnih programih KS Kovor čez leto.
Glede predčasnega odhoda članice Sveta gospe Helence Plevanč so prisotni
predlagali oziroma pooblastili gospo Romano Šparovec, da se pogovori z njo o
nadaljnjem sodelovanju.
Sklep
9. marca 2011 se za praznovanje 100 letnice Meglič Ivanke izpelje obisk in podoknica
pri Praprotniku. Prisotni se strinjajo, da se za tekoče in ne-nujne zadeve pooblastila
dodeli predsednici KS Kovor. Za sanacijo cest in objektov v zvezi z deponijo, naj se
zapiše pogodba, ki se potrdi s strani sedanjega župana, mag. Boruta Sajovica. Sklep
za uvedbo radarske kontrole v Kovorju in Zvirčah se posreduje Občini Tržič.
Članom KD »Sv. Janez Krstnik« Kovor se odobri polovica stroškov finančne pomoči za
obleke, za donacijo ob 15.-letnici naj pošljejo prošnjo oziroma pisni zahtevek.

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.40 uri.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

