KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

Kovor, 5. 12. 2013

ZAPISNIK
6. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 5. decembra 2013, ob 17:30 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani: Jurij Košir, Franci Smolej, Šter Janez, Marko Pernuš ter Robert
Pogačnik.
Odsotni člani: Helenca Plevanč, Janko Dobre (opravičeno odsoten).
Priloge k zapisniku:
Priloga 1: Zapisnik AS Zvirče z dne 2.11.2013
Priloga 2: Razprava in stališče AS Zvirče o odkupu lesenega objekta od Gasilskega
društva Kovor

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednik Franci Smolej, predlaga
v sprejem naslednji

Dnevni red:
1. Pregled sklepov 5. redne seje sveta KS Kovor z dne 21.10. 2013 in
potrditev zapisnika
2. Potrditev finančnega načrta za gradnjo večnamenske dvorane Kovor
3. Sofinanciranje športnega igrišča Zvirče - Pogodba AS Zvirče-KS Kovor
4. Nepremičnina, parcela med zadružnim domom in gas.domom, last
Zupan Jurija
5. Obdarovanje otrok in starostnikov

6. Razno
ki je bil soglasno potrjen.
K1)
Zapisnik 5. redne seje sveta KS Kovor z dne 21.10.2013 da predsednik Franci Smolej
na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo (5 za).
Predsednik KS Kovor, gospod Franci Smolej vse prisotne obvesti o ažurnem stanju
sprejetih sklepov.
Krajani so z obnovo poti in stopnišč okoli cerkve in mrliških vežic zadovoljni. Opozorili
so le na ozek prehod pri novi ograji, ki bi znal predstavljati oviro pri klasičnih
pogrebnih storitvah. Po potrebi bo podjetje KOPS d.o.o. kritičen del razširilo in
posodobilo za nemoteno uporabo.
Adaptacija prostorov v mrliških vežicah bo izvedena spomladi s strani Komunalnega
podjetja Tržič. Problematično ozvočenje v prostorih bo adaptiral gospod Rutar.
Stroške popravil bo krila Občina Tržič.
Postavitev javne razsvetljave pri podvozu v vasi Zvirče bo izvedena. Vzhodna stran
podvoza ne bo osvetljena s fotocelicami, saj predstavljajo prevelik strošek. Napeljava
za omenjeno luč bo speljana iz obstoječega električnega omrežja pri avtobusni
postaji.
Trenutno finančno stanje vezanih vlog KS Kovor znaša =250.000,00 € za zadnje
tromesečje.
Sklep) Potrjen zapisnik 5. seje sveta KS Kovor z dne 21.10.2013.
K2)
Predsednik vsem prisotnim sporoči trenutno stanje o gradnji večnamenske dvorane
Kovor. Nov objekt se bo imenoval Zgradba skupnega namena Kovor. Gradbeni odbor
se je sestal z vodjo Urada za družbene dejavnosti v Občini Tržič, gospodom Vidom
Megličem. Na sestanku so usklajevali projektno dokumentacijo za gradnjo
večnamenske dvorane. Občina Tržič potrebuje rebalans proračuna, saj sredstva za
izgradnjo dvorane niso bila zajeta v proračunu. Projektna dokumentacija mora biti
dokončana do 15. 01. 2014, kar narekuje obstoječa tri-partitna pogodba. Plačilo
projektne dokumentacije bo izvedeno februarja ali marca 2014. Če v rebalans Občine
Tržič ne bodo sprejeta sredstva za izgradnjo dvorane, bo KS Kovor krila stroške
projektne dokumentacije. V nadaljevanju predsednik prisotne seznani s sestankom
gradbenega odbora, ki je potekal v Zvirčah. Na tem sestanku so preučili in preverili
vse obveznosti in riziko pri gradnji večnamenske dvorane. Nadaljnje sporoči, da mora
KS Kovor sprejeti finančni načrt za Zgradbo skupnega namena Kovor v vrednosti
=315.000,00 €. Predsednik da sprejetje finančnega načrta na glasovanje. Člani sveta
KS Kovor finančni načrt soglasno potrdijo (pet za).
Sklep) Sprejet finančni načrt za gradnjo večnamenske dvorane Kovor v vrednosti
=315.000,00 €.

K3)
Predsednik vsem svetnikom predstavi tematiko obuditve nogometnega igrišča v vasi
Zvirče. Dne 02. 11. 2013 se je sestala KS Kovor s predstavniki Agrarne skupnosti
Zvirče. Namen sestanka je bil pridobiti finančna sredstva s strani KS Kovor za
postavitev igrišča v vasi Zvirče. Celoten zapisnik sestanka je podan v (Prilogi 1).
Agrarna skupnost Zvirče predlaga, da je najbolj primerna lokacija za otroško igrišče
obstoječe nogometno igrišče pri »Rebru«. Omenjeno igrišče obstaja na tej lokaciji že
dolgo let, vendar je zapuščeno. Potrebno bo saniranje brežine za zgraditev ustrezne
dostopne poti. Obnovili se bodo tudi nogometni goli, v bližini se bo postavil lesen
objekt za shranjevanje športne opreme. Agrarna skupnost Zvirče je celotno
investicijo ocenila na =7.000,00 €.
Postavitev pomožnega lesenega objekta predstavlja problem, saj je tam kmetijsko
zemljišče K1. Lahko, pa se bo morda dalo postaviti premični leseni objekt, seveda če
se bodo s tem strinjali člani AS kot lastniki zemljišča in ostali krajani Zvirč. Zato bodo
morali soglašati in podpisati pogodbo med KS Kovor kot in investitorju in AS Zvirče.
V nadaljevanju gospod Smolej predstavi idejo, da se obstoječ lesen objekt poleg
gasilnega doma Kovor demontira in uporabi v namene Agrarne skupnosti Zvirče.
Celotno stališče je podano v (Prilogi 2). Del obstoječega lesenega objekta se bo
uporabil tudi v Športnem parku Kovor, kjer bodo postavili leseno nadstrešnico. Člani
se s predlogi strinjajo in jih podprejo.
K4)
Nepremičnina oziroma zemljišče v velikosti 510 m² med Zadružnim domom Kovor in
Gasilnim domom Kovor je v lasti gospoda dr. Zupan Jurija.
Za pridobitev soglasja k gradbenemu dovoljenju za večnamensko dvorano v Kovorju
od mejnega soseda dr. Jurija Zupana iz Ljubljane kot denacionalizacijskemu
upravičencu je bilo obljubljeno, da bomo v rešili problem z odkupom zemljišča. Dr.
Jurij Zupan je kot domačin pristal 40 % nižjo ceno. KS Kovor je po dogovoru z
lastnikom sklenila, da odkupi zemljišče za =30.000,00 €. Tretjino vrednosti bo
prispevalo gasilsko društvo Kovor, tretjino KS Kovor in ostanek Občina Tržič. Člani se
spredlogi strinjajo in jih podprejo.
Sklep) Za odkup zemljišča med Zadružnim domom Kovor in Gasilnim domom Kovor,
KS Kovor nameni =10.000,00 €.
K5)
Franci Smolej sporoči, da bo obdarovanje starostnikov v Domu Petra Uzarja letos
potekalo 23.12.2013 ob 16:00 s predstavo in glasbenim nastopom. 21.12. 2013 ob
17:00 pa bo v prostorih gasilnega doma Kovor potekala tradicionalna otroška
predstava. Predsednik prisotne obvesti, da bo potrebno darila še razporediti. Po
predhodnem dogovoru, pa bodo člani sveta raznosili preostala darila za starostnike
po domovih. Po nadaljnji razpravi svetniki predloge sprejmejo.
K6)
Predsednik prisotne seznani, da se odreka denarni nagradi, ki jo je prejemal za
vodenje poslov pri izgradnji večnamenske dvorane v Kovorju. Kot novo izvoljeni

predsednik se odreka tudi uporabi mobilnega telefona KS Kovor. Predlaga, da se
naročniško razmerje s ponudnikom mobilne telefonije Simobil d.d. prekine. Vse
obveznosti bo opravljal preko osebnega mobilnega telefona. V ta namen predlaga, da
se ustvari mesečna premija oziroma nagrada, ki bi vključevala stroške transporta,
telefonije, vodenja in logistike. Člani predlagajo, da se predsedniku v ta namen
izplačuje mesečno nakazilo v vrednosti =100,00 €. Predsednik izpostavi problematiko
neurejenega arhiva v KS Kovor za pretekla tri leta. Potrebno bi bilo preurediti celoten
arhiv za lažjo preglednost in ustrezno transparentnost dokumentov. Po razpravi se
člani soglasno strinjajo, da arhiv uredi tajnik PGD Kovor, saj je v tem poslu že
podkovan. Za ureditev celotnega arhiva KS Kovor se mu izplača znesek v višini
=200,00 €. V nadaljevanju se uredi tudi podjemna pogodba med KS Kovor in
zapisnikarjem Šter Primožem za leto 2014 v višini =55,00 € za sejo svetnikov KS
Kovor. Za ureditev in čiščenja športnega parka Kovor se uredi tudi podjemna
pogodba med gospodom Košir Jurijem in KS Kovor za leto 2014. Mesečno nakazilo za
ureditev parka znaša =70,00 €. Članu sveta se s predlogi strinjajo in jih podprejo.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.00 uri.
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