KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
8. SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 22. aprila 2011 ob 18.10 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:

Franc Smolej, Jurij Košir, Janko Dobre,
Robert Pogačnik in Romana Šparovec.

Odsotni člani:

Janez Šter in Helenca Plevanč (opravičeno odsotna),
Marko Pernuš.

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Gostja, ga. Marija Rogelj (problematika »Športnega parka« in ceste
v Graben)
2. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta KS Kovor
3. Predstavitev »Idejnega projekta« (poročevalec g. Franc Smolej)
4. Razno
ki je bil soglasno potrjen.
K1)
Predsednica ga. Romana Šparovec je seznanila člane Sveta KS Kovor glede
problematike Športnega parka Kovor in ceste v Graben. Sporočila je, da je ga. Marija
Rogelj prejela vabilo na 8. sejo, a se zaradi obveznosti seje ne bo udeležila. Ga.
predsednica je sporočila, da se je z njo srečala osebno in tako prejela mnenje gospe
Rogelj o problematiki glede ceste v Graben ter Športnega parka Kovor.
G. Smolej Franc predlaga višanje zaščitne ograje v Športnem parku za 2 metra.
Ograja naj se zviša na meji z gospo Rogelj ter na nasprotni strani parka, ki meji na
gospo Nevenko Piškurič. Ga. Nevenka je prošnjo za višanje ograje podala leta 2010.
Sanira naj se tudi mreža na spodnjem delu ograje, ki meji na zemljišče gospe Rogelj.
Opozori naj se otroke in mladino, naj se v večernih urah ne zadržujejo na parku.

Problematika ceste v Graben se nadaljuje. Gospa Marija Rogelj trdi, da se
obstoječega mostu ne sme podreti, saj je zemljišče na katerem stoji most njeno.
Zaradi tega incidenta projekt ceste v Graben stoji. Ugotovi naj se lastništvo parcel in
poišče najboljša rešitev v sodelovanju z gospo Rogelj in Občino Tržič.
Sklep
Za posodobitev ograj Športnega parka naj se izdelajo predračuni. Ga. predsednica
naj stopi v kontakt s KOBO, Bojan Kokalj sp..
Člani sveta omenjene pobude soglasno sprejmejo.

K 2)
Zapisnik 7. seje Sveta KS Kovor člani soglasno potrdijo (5 za).
Sklep
Sprejet zapisnik 7. seje Sveta KS Kovor.
K 3)
Podpredsednik sveta KS Kovor gospod Franc Smolej je seznanil navzoče, da je
navezal stik s projektanti Studia R, PREMRL & PARTNER, d.n.o., Tržič, ki so na to
izdelali 2 idejni zasnovi izgradnje dvorane ob sedanjem Gasilskem domu Kovor.
Predstavil je obe različici Gasilskemu društvu Kovor in članom Sveta KS. Gasilci se z
načrti strinjajo, Svet KS Kovor pa načeloma soglasno podpira predvsem drugo
varianto projekta. G. Smolej predlaga, da se idejna zasnova ponudi v razpravo na
zboru krajanov 13. 5. 2011 ob 19:00. Skliče naj ga predsednica Romana Šparovec,
dnevni red pa naj bi poleg omenjene tematike zajel tudi tekoče projekte v letu 2011
in točko razno.
Predlaga tudi, da se povabi medije (Gorenjski Glas in Radio Gorenc), prispevke pa
naj se shrani v arhivu KS.
G. Smolej predlaga, da se na osnovi sklepov zbora krajanov oblikuje Gradbeni odbor,
ki bo v skladu KS Kovor gospodarno vodil projekt. Sredstva v višini 1 MIO €, naj se
sprotno evidentirajo na posebnem računu, ki je namenjen izključno gradnji
večnamenske dvorane KS Kovor. Vse ostale obveznosti glede sanacije in zapiranja
odlagališča pa so v pristojnosti Občine Tržič.
K 4)
Sanacijo kinet pod Golmajer Vinkom, mrež ter jaškov za meteorno vodo je ga.
Romana Šparovec prijavila na Komunalno podjetje Tržič, ki se bo projekta lotilo, ko
bo na vrsti KS Kovor. G. Pogačnik bo poklical dir. Komunalnega podjetja Sebastjana
Zupanca in se pozanimal tudi o namestitvi uličnih svetilk ob novem pločniku KovorZvirče.
Romana Šparovec je sporočila članom Sveta, da je vezana vloga sredstev KS Kovor
potekla, sklep je, da se vezava podaljša za 3 mesece.
Predvidena lokacija za otroško igrišče v Zvirčah je neprimerna. Po mnenju nekaterih,
bi se morala pri odločitvi za to lokacijo izdelati zvočna ograja in posebna zaščitna
mreža. Lokacija »Pri Rihtarju« zaradi parkirišča odpade, vprašljiva ja tudi lokacija

nasproti Selkota zaradi daljnovodov. Gospod Dobre Janko je ponudil zemljišče v
najem, vendar bi bilo potrebno spremeniti kategorijo zemljišča. Gospod Pogačnik se
obveže, da bo o načinu prekategorizacije zemljišča govoril s pristojnimi na Občini.
Ob tematiki zadružnega doma so člani Sveta KS Kovor obravnavali prošnjo GTP
d.o.o. Tržič, za najem dodatnih prostorov za izdelavno testa in skladišče. O načinu
uporabe prostorov naj se pri vodji GTP pozanima Romana Šparovec. G. Smolej je
povedal, da je šla izvršba »Švegelj« v nadaljnji postopek. Zaradi dotrajanega
vodovodnega ventila v Zadružnem domu so bila opravljena vzdrževalna dela, ki jih bo
poravnala KS Kovor.
Pevsko društvo Janeza Krstnika je zaprosilo za pokritje stroškov ob pogostitvi 15
letnice delovanja društva. Sklep je, da se jim izda naročilnica od 300 do 350€ pri
trgovini Gacho market. Vsota se odšteje od celotne predvidne dotacije društvu.
Ulične oznake za naselje Zvirče in Loka bodo stale 75€/kos sama postavitev na
42€/tablo. Predhodno je treba določiti točno lokacijo in lastništvo zemljišča na
katerem bodo stale oznake. V Zvirčah se omenjeni projekt nadaljuje, za Loko pa člani
Sveta KS Kovor čakajo na g. Pernuša za popis.
Predsednica Romana Šparovec je seznanila člane Sveta KS Kovor, da krajan g. Anton
Šuštar zahteva vpogled v vse pogodbe KS Kovor, Komunalnega podjetja Tržič in
Občine Tržič, glede odškodnine zaradi odlaganja odpadkov. Gre za pogodbe iz leta
1999, aneks k tej pogodbi in dodatni dogovor iz leta 2010. Omenjeni gospod Šuštar
zahteva sestanek na KS Kovor, na katero bodo posebej vabljeni vsaj trije člani NCI
(predlagani Ciril Kleindinst, Janez Valjavec in Anton Šuštar). Na sejo bo ga. Romana
Šparovec povabila tudi župana Občine Boruta Sajovica in dir. Komunalnega podjetja
Tržič gospoda Sebastjana Zupanca. Sejo se skliče za 5. 5. 2011 ob 19:00 v prostorih
KS Kovor in se omenjenega gospoda Šuštarja povabi na vse tri naslove za katerimi se
predstavlja.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.10 uri.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

