KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
ZBORA KRAJANOV,
ki je bil dne 13. maja 2011 ob 19.00 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani Sveta KS Kovor:
Janez Šter, Robert Pogačnik.

Romana Šparovec, Franc Smolej, Jurij Košir,

Odsotni člani:

Janko Dobre, Helenca Plevanč, Marko Pernuš.

Posebej povabljeni: mag. Borut Sajovic župan Občine Tržič, direktor Komunalnega
podjetja Tržič g. Sebastijan Zupanc, podžupanja ga. Andreja Potočnik, predsednik
PGD Kovor g. Aleš Rutar, projektant Studia R-PREMRL & PARTNER g. Gregor Premrl
in novinarki Radia Gorenc in Gorenjskega Glasa.
Spisek vseh prisotnih: glej Prilogo št. 1.

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji;
Dnevni red:
1. Poraba denarne odškodnine KS Kovor v višini 1 MIO € do
dokončnega zaprtja Deponije Kovor leta 2015
2. Razno
in Delovno predsedstvo:
1. Romana Šparovec - predsednica
2. Franc Smolej – član
3. Aleš Rutar(PGD Kovor) – član
4. Primož Šter – zapisnikar
5. Alenka Vidmar in Lisac Štefan – overovatelja zapisnika
ki sta bila soglasno potrjena.

K1)
Predsednica ga. Romana Šparovec je seznanila vse prisotne s pravili razprav in replik
in zaprosila za vsakokratno predstavitev govornika na zboru krajanov.
Predlagatelj idejne zasnove projekta G. Franc Smolej je pozdravil vse navzoče in še
posebej vabljene goste in nato predstavil osnutek omenjenega projekta (glej Priloga
št. 2). Ob tem je odločno zavrnil vsa namigovanja v zvezi z anonimnim dopisom in
zatrdil, da se v projekt skupno s podporniki podaja z vso osebno odgovornostjo.
V nadaljnji prestavitvi mag. Borut Sajovic pove, da gre za zanimiv projekt, ki se ga še
da nadgraditi, izboljšati in izpopolniti. Poudari, da je glavni vir financiranja
odškodnina iz naslova dovoza odpadkov na Deponijo Kovor, ki temelji na dveh
dogovorih; Dogovor med takratnim županom Občine Tržič g. Pavlom Ruparjem in
predsednikom CI Kovor g. Antonom Pušavcem in Dogovor med Komunalnim
podjetjem Tržič, Občino Tržič, KS Kovor in CI Kovor. Ostali projekti (otroško igrišče
Zvirče, Loka, pločnik Kovor-Loka, kanalizacija v Grabnu, POŠ Kovor in njeno
parkirišče…) se bodo financirali iz tekočih odškodninskih mesečnih prilivov za odvoz
na Deponijo Kovor. S projektom se strinja, finančna konstrukcija se mu zdi realna. Za
gradbena in lokacijska dovoljenja projektanti potrebujejo vsaj 6 mesecev. G. župan
Borut Sajovic se ob 19:45 opraviči zaradi istočasne otvoritve MINFOS v Tržiču in pove
da se bo vrnil za morebitna vprašanja in odgovore na zbor krajanov.
Projektant Studia R-PREMRL & PARTNERJI g. Gregor Premrl je zgoščeno povzel vse
lastnosti bodočega prizidka in večnamenske dvorane KS Kovor. Poudaril je pomen
dostopa za invalide, sanitarij in dodal da so upoštevali krajinski videz arhitekture.
Planiran je tudi prometni in parkirni režim v okolici bodočega centra. Med udeležence
zbora krajanov so bili razdeljeni trije idejni osnutki projekta, obenem pa so si ga
lahko ogledali tudi na panoju pred dvorano.
Ga. predsednica Romana Šparovec je prisotne povabila na razpravo o predstavljenih
projektih.
Razpravo začne g. Sebastjan Erlah, ki predstavi štiri sporne točke o projektu;
1. verifikacija dokumentov o dokončnem zaprtju Deponije Kovor do leta 2015.
2. potrditev dotoka sredstev 1 MIO € za ta projekt,
3. možnost dotoka sredstev v višini 1 MIO € za razdelitev med gospodinjstva v
Kovorju.
4. o realni situaciji dotoka 1 MIO € in o pritokih sredstev se z vso dodatno
dokumentacijo obvesti vse krajane.
Opozoril je na varnost otrok v prometnem režimu ob cesti na Deponijo Kovor.
Dodano je izpostavil problem gospodarjenja Zadružnega dom Kovor.
G. Franc Smolej in predsednica ga. Romana Šparovec odgovorita, da bodo dokumenti
ustrezno dodani in predstavljeni vsem krajanom KS Kovor. Najemnina za Zadružni
dom se pobira v skladu s podpisanimi dogovori, sklenjenimi ob prevzemu avgusta
2009.
Direktor Komunalnega podjetja Tržič g. Sebastijan Zupanc je navzoče seznanil z
dinamiko odlaganja tako občinskih kot tudi odpadkov iz drugih občin. Po nazoru je
razmerja med količinami občinskih in drugih odpadkov ter realno in fizično zaprtje
možno dogovorjenega leta 2015.

V nadaljnji razpravi g. Anton Šuštar pozdravlja idejo o projektu, sprašuje pa o realni
ceni odškodnine ene tone odpadkov.G. Zupan Janez podpira idejo dvorane, vendar
ga zanimata pritličje dvorane in parkirna mesta. Pušavec Anton podpira idejo, vendar
je število sedežnih kapacitet premajhno, izrazi dvom ali so garancije za dotok
sredstev do leta 2015 realne. G. Ciril Kleindienst zahteva, da se izkazujejo dokazila o
dotoku denarja.
Gospod Sebastijan Zupanc daje zagotovilo, da bodo zahtevani dokumenti na
Občinskem svetu. Gospod Franc Smolej sporoča, da se bo Zadružni dom obnavljal po
načrtovanih projektih, širitev dvorane pa ni realna zaradi prevelikih stroškov.
Gospod Sebastjan Erlah je nasprotoval takojšnjemu glasovanju in predlagal zamik
glasovanja za tri mesece. G. Pušavec Anton predlaga še nadaljnje preverjanje mnenj
in zbiranje predlogov o gradnji prizidka.
Sklep) Po zaključeni izmenjavi mnenj je gospod Franc Smolej predlagal glasovanje,
da se z dvigom rok zbrani krajani odločijo za porabo sredstev 1 MIO € iz odškodnine
za KS Kovor za izgradnjo prizidka in večnamenske dvorane na lokaciji Gasilskega
doma Kovor.
Za ta predlog je glasovalo 62 prisotnih za in 1 proti.
K2)Gospod Aleš Šlibar vprašuje kaj se dogaja z projekti v Zvirčah. Svetnik KS Kovor
g. Robert Pogačnik mu odgovarja, da se projekti odvijajo po načrtu. Sledila so
vprašanja na tematiko razsvetljave na odseku Stagne, Šporn, priključkov kanalizacij
in uličnih oznak na Loki in v Zvirčah.
Predsednica Romana Šparovec odgovarja, da so oznake hišnih številk na posameznih
ulicah v Zvirčah in na Loki v pripravi. Problem je v določitvi zemljiško knjižnih oznak,
kjer so ti znaki predvideni. Kanalizacijski priključki so v načrtih Komunalnega podjetja
Tržič in so predvideni za leto 2011. Ekonomičnost javne razsvetljave je poleg želja
krajanov tudi stvar Občinske uprave, ki financira ta del stroškov.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 21:15.

Zapisal
Šter Primož

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

