KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

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

Prisotni člani:

Franc Smolej, Jurij Košir, Janko Dobre, Janez Šter,
Helenca Plevanč, Robert Pogačnik, Marko Pernuš in
Romana Šparovec.

Odsotni člani:

/

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta KS Kovor
2. Nezdružljivost funkcij župana Občine Tržič in člana Sveta KS Kovor
3. Razno
ki je bil soglasno potrjen.
K1)
Gospod Dobre predlaga, da se spremeni izraz »stacionarna radarska kontrola« v
električne oznake radarskih kontrol. Helenca Plevanč izrazi nestrinjanje z zapisnikom
in zahteva, da se predvaja zvočni zapis 6. seje. Ostali člani so bili menja, da bi za to
porabili preveč časa, ker seje ne bi bilo možno izvesti. Helenca Plevanč je opozorila,
da gre v tej smeri za kaznivo dejanje in izrazila nestrinjanje z delovanjem Sveta KS
Kovor od decembra 2010 dalje. Predsednica je dala zapisnik na glasovanje. Rezultat
glasovanja; 6 za, 1 proti (ga. Plevanč) , en član vzdržan.

Sklep
Sprejet zapisnik 6. seje sveta KS Kovor s strani članov sveta KS Kovor.

K 2)
Predsednica sveta je dala na glasovanje odstop župana kot člana Sveta KS. Vsi člani
sveta so se strinjali z odstopom. V pojasnilo je ga. Romana povedala, da je na seje
župan lahko vabljen, ne more pa glasovati. Namesto njega se dodatnega člana ne
določa.
Sklep
Sprejme se odstop župana mag. Boruta Sajovica, kot člana sveta KS Kovor, zaradi
nezdružljivosti obeh funkcij.
K 3)
Predsednica obvesti člane o prejeti prošnji s strani CI-1 in ZZB Kovor, da KS Kovor
poravna račun, za njihovo letno najemnino sejne sobe in dvorane v Gasilskem domu
v višini 650,00 €. Člani sveta soglasno sprejmejo, da se poravna najemnina za leto
2011 v navedenem znesku.
Letak za Materinski dan bo pripravila POŠ Kovor, natisnilo tiskarstvo Uzar, raznos pa
bo opravila Pošta Tržič. Predsednica je obvestila člane, da bo vrtnarstvo Aljančič
Primož sp. dobavilo 400 lončnic po ceni 0,80 €(brez DDV), za Materinski dan 23.
Marca na skednju v Kovorju.
Predsednica predstavi akcijo »Najlepša hiša v KS«. Akcijo razpisuje TD Tržič.
Konkretnih predlogov na to ni bilo. Informacije v tej akciji se doda vabilu na
Materinski dan. Iz TD Tržič je prišla tudi prošnja, da KS Kovor v okviru »Cvetlične
tržnice« prispeva vsaj 30 lončnic ali finančno pomoč. Člani sveta so bili mnenja, da
TD Tržič ne podpremo, z lončnicami ali cvetjem pa opremimo okrasne kozolce v
celotni KS.
Akcija »Očistimo Slovenijo« letos poteka od 24. marca do 18. aprila 2011.
Predsednica je povedala, da letos popisujemo divja odlagališča smeti. G. Smolej
predlaga letake. Interesente akcije se obvesti preko plakatov izobešenih na oglasnih
mestih. Predlagana datuma sta 2. ali 9. april 2011 ob 9:00 pred GD Kovor.
Gospod Pernuš predlaga naj se za KS Kovor izdela karta z zemljevidom sprehajalnih
in ostalih pešpoti v KS.
Nadaljuje se akcija popisov in dovoljenj za izgradnjo stopnic in opornih zidov v KS
Kovor. Zadolženi za to akcijo so; Janko Dobre, Janez Šter in projektant Boris Kokalj.
Po dobljenih soglasjih bo KS Kovor nastopila kot investitor projektov.
Za akcijo »Ulične oznake« se je za območje Loke g. Marko Pernuš, za območje Zvirč
pa Janko Dobre. Akcija naj bi se zaključila konec marca. Pogačnik Robert izrazi željo,
da bi pridobili dve natančni zemljepisni karti za celotno območje KS Kovor, hkrati se
opravičuje za zamudo pri izdelavi osnutka letaka za otroško igrišče v Zvirčah.
Gospod Jurij Košir, ki ureja Športni park Kovor je opozoril na problem zadrževanja
psov, ki jih vodijo ljudje na igrišče. G. Pernuš predlaga napisno tablo »Prepoved«, g.
Pogačnik pa predlaga da se upošteva občinski odlog za lastnike psov.
G. Franc Smolej je na osnovi informacije o neporavnanih obveznostih Rino-Zaplotnik
sp., dostavil dokumentacijo odvetniku Benedičiču in vzpostavil kontakt z gospodom
Švegljem. Odvetnik je predstavil možnosti, ki jih ima KS kot dolžnik in opozoril, da
manjka opomin KS Kovor najemniku, da se mu izteka pogodba 31. 10. 2010. Dolžnik

Švegelj priznava dolg v višini 4.062,00 € in predlaga sporazumno poravnavo. Dolg
naj bi odplačal v treh obrokih, sicer se mu rubi premičnine, ki so na voljo.
Predsednica je povedala, da zaradi izteka pogodbe ni moč dolžniku izstaviti računa,
zato naj bi dolžnik poravnaval s pologom gotovine.
Smolej Franc predlaga, da se sanacija cest izpelje iz občinskih sredstev, za kar se
sprejme in podpiše aneks kot pravni akt pogodbe o sanaciji cest.
Iz predvidenih sredstev 1 MIO €, ki jih bo KS Kovor dobila iz naslova odškodnine za
razvrednotenje zemljišča predlaga g. Smolej, da se porabijo za nekaj, kar bo ostalo
prebivalcem za vedno. Predlaga večnamensko dvorano, ki bi jo v dogovoru s PGD
Kovor postavili v bližini GD Kovor. Pogačnik Robert se s tem strinja in dodaja, da bi
se iz omenjenih sredstev financirala tudi otroška igrišča Loka in Zvirče, ter pločnik
Kovor-Loka. Člani sveta se s predlagano razporeditvijo strinjajo. O projektih naj bi bili
krajani obveščeni in vprašani za mnenje.
G. Smolej predlaga, da je svet KS Kovor redno seznanjen s tekočimi finančnimi prilivi
in odlivi iz sredstev KS Kovor. Člani soglasno potrdijo predlog.

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.10 uri.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

