
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

Z A P I S N I K
POSVETOVALNEGA SESTANKA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR IN NCI,

ki je bil dne 5. marca 2011 ob 19.10 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:     Romana Šparovec, Jurij Košir, Sebastjan Erlah, Valjavec Milan, 
Kleindienst  Ciril,  Janko  Dobre,  Anton  Šuštar,  Franc  Markelj,  Stane Valjavec,  Šter 
Janez, Peter Gruden, Janet Valjavec, mag. Sajovic Borut, Aleš Rutar,Robert Pogačnik.
                    

Odsotni člani:      Franc Smolej(opravičeno odsoten),Sebastijan Zupanc(opravičeno 
odsoten), Marko Pernuš.

Na pobudo NCI je predsednica Sveta KS Kovor sklicala sestanek posvetovalne narave 
o problematiki odlaganja odpadkov in podpisanih dogovorov na deponiji Kovor.
Predstavnik NCI g. Anton Šuštar je protestiral zaradi enostranskega popisa, ki je bil 
podpisan 22.06.2009 o dovozu odpadkov na deponijo Kovor za dovoz osmih dodatnih 
tovornjakov  iz  Kranjske  in  drugih  sosednih  občin  zaradi  njihovih  premostitvenih 
težav. Obenem je izpostavil  tudi finančno konstrukcijo plačevanja odškodnin, tako 
Občini  Tržič  kot  KS Kovor in  vprašal  kako je to zabeleženo v ustreznih  finančnih 
dokumentih. Dosedanji predsednik KS Kovor Janez Šter je seznanil prisotne, da brez 
soglasja Sveta KS Kovor ni podpisal nobenega dogovora. Dogovor iz 22.06.2009 je 
osnovan  v  zapisniku  korespondenčne  seje  Sveta  KS  Kovor  kar  je  razvidno  iz 
dokumentacije. Ciril Kleindienst in gospa Helenca Plevanč sta izrazila nestrinjanje z 
uradnimi dokumenti o načinu podpisa o Dogovoru… Anton Šuštar in Ciril Kleindienst 
izrazita  nezadovoljstvo  s  sodelovanjem občinskih  služb,  ki  se  nanašajo  na  režim 
odlaganja odpadkov in izračunom količin na deponiji Kovor. V nadaljevanju je Anton 
Šuštar  seznanil  navzoče,  da  je  na  listi  podpisov  ustanovitve  NCI  podpisan  tudi 
prejšnji  predsednik  KS  Janez  Šter.  Ta  je  obrazložil,  da  naj  natančno  pregledajo 
podpise, kateri od teh so veljavni oziroma verodostojni. Janez Šter je zapisal, da je 
seznanjen z ustanovitvijo NCI. O način ustanovitve NCI je spregovoril  tudi  župan 
mag. Borut Sajovic in jih zaprosil za dokument o tej organizaciji. 

Gospod Milan Valjavec je poudaril, da ni pomembno katera CI prevladuje, pač pa je 
pomembno življenje  v  krajevni  skupnosti  in  krajani  sami.  Odprla  se  je  debata  o 
verodostojnosti NCI, dokumente je predložil Anton Šuštar. 



Gospod Janez Valjavec, član NCI nazorno predstavi stanje o deponiji Kovor in vse 
možne optimalne rešitve v zvezi z njo, zahteva tudi vso dokumentacijo in predpise o 
delovanju deponije.
Franc Markelj opozori na neznosen smrad in  gostoto prometa, ter posledično tudi 
hrup,  ki  prihaja  iz  okolice.  Peter  Gruden  kot  predstavnik  mladih  družin  je  izrazil 
prošnjo, da se uredi ob poti tovornjakov in tudi drugod ustrezne cestne označbe in 
pločnike. Helenca Plevanč je izrazila dvom o strokovnih kriterijih gospoda Sebasijana 
Zupanca za direktorja Komunalnega podjetja Tržič.
Župan Borut Sajovic v prejšnjem in sedanjem sestavu KS Kovor izjavi, da je proces  
podpisovanja  dogovora  o  dodatnem  dovažanju  na  deponijo  Kovor  potekal 
transparentno in da je bil podpis s strani KS Kovor predlagan po trikratnem sestanku 
vseh podpisanih strank v dogovoru. Dokumentacija je dostopna v arhivu KS Kovor. 
Dinamika razvoja odlaganja odpadkov na deponiji Kovor je usklajena z dogovorom 
med KS Kovor(Pušavec) in županom Občine Tržič(Pavel  Rupar).  Dodatni  dogovori 
upoštevajo osnovne zahteve krajanov, da se deponija ne širi, da se zapira v skladu z 
evropskimi  dogovori  in  da  se  dokončno  zapre  leta  2015.  Sporoči,  da  je  načrt 
zapiranja deponije kompenziran z dovozom 40.000 ton odpadkov letno. Deponija se 
bo sanirala  ostal  pa bo le  zbirni  center.  O sredstvih,  ki  bodo se bodo v bodoče 
nalagala  na  račun  KS  se  vodi  posebna  evidenca,  ki  jih  bodo  krajani  potrdili  na 
bodočem zboru  krajanov.  Pove še da je  izgradnja  nove ceste  na deponijo  težko 
izvedljiva, ker je za vse štiri izgradnje neekonomična in časovno neizvedljiva. Župan 
dopolni,  da  bo  preveril  odplinjevanje  deponije,  sestavo  smeti,  ki  prihajajo  na 
deponijo, izgradnjo pločnikov in prehodov za pešce in vse pozval vse navzoče, da 
izrazijo svoje pobude pri nadaljnjem odlaganju smeti v Kovorju.

Glede dogovorjenega dovoza dodatnih  tovornjakov je bilo  opozorjeno na problem 
časovne razporeditve med 8:00 in 12:00 ter onesnaževanja cestišča pri prevozu le 
teh. Režim dovoza ostane nespremenjen, onesnaževanje pa se ustrezno urgira. 
Anton Šuštar je ponovno izpostavil problem obračunavanj cen pripeljanih smeti na 
deponijo, o natančnem izračunu in realnem obračunavanju pa ga bo osebno obvestil 
gospod Borut Sajovic. Gospod Kleindienst poda osebno mnenje, da se na deponijo 
odlaga  samo  tržiške  smeti.  Gospod  Aleš  Frantar  sprašuje  navzoče  o  delovanju 
finančnega sklada za sanacijo deponije in skladu za sanacijo pločnikov, prav tako ga 
zanima cena pripeljanih smeti. Župan odgovarja; sklad za sanacijo deponije je točno 
določen  o  dotoku  dodatnih  sredstev  iz  povečane  obremenitve  in  bo  namenjen 
prednostim nalogam v KS Kovor in razloži potek dinamike vseh investicij. 
Gospod Janez Valjavec je  izrazil  zaskrbljenost,  da se bo deponija  kljub sprejetim 
dogovorom širila, da bo dovoz odpadkov nujno zahteval novo cesto na najprimernejši 
lokaciji  zelo vmesno pa je tudi vprašanje o popravilu kanalizacije sredi Kovorja, ki 
sedaj predstavlja resno ekološko ogroženost.

Gospod Borut Sajovic odgovori,  da je zaradi  neugodno razvrščenih parcel  gradnja 
ceste proti  deponiji  zelo otežena, širjenje deponije je z dogovorom iz 22.06.2009 
zakonsko  prepovedano  dodelava  kanalizacije  skozi  Graben  pa  je  otežena  zaradi 
nasprotovanj pri izgradnji dovozne ceste.
Gospod Milan  Valjavec je  vprašal  predsednico,  da kot  vsak krajan sme zvedeti  s 
koliko sredstev razpolaga  KS Kovor v tem trenutku. Gospa Romano Šparovec je 
odgovorila, da je vsota evidentirana  v vsakomesečnem poročilu Urada Občine Tržič 



za  finance  in  znaša ta  trenutek  70.000,00  €.  O vseh finančnih  dotokih  se lahko 
krajani seznanijo na oglasni deski KS Kovor. 

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

   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec


