
 
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR 
GLAVNA CESTA 24 
4290 TRŽIČ 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
ZBORA KRAJANOV, 

ki je bil dne 19. decembra 2012 ob 19.00 uri 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 
 
Prisotni člani Sveta KS Kovor:  Janez Šter, Jurij Košir, Robert Pogačnik in  
Helenca Plevanč.  
                    
Odsotni člani: Marko Pernuš, Romana Šparovec, Franci Smolej in Janko Dobre. 
 
Spisek vseh prisotnih: priloga št. 1. 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti gospod Robert Pogačnik, predlaga v 
sprejem naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev  dokončnih pogajanj s strani  pogajalske skupine 
2. Razno 

 
 
in Delovno predsedstvo v sestavi: 

1. Robert Pogačnik - predsednik 
2. Košir Jurij – član 
3. Helenca Plevanč – članica 
4. Primož Šter – zapisnikar 
5. Franko Zalašček in Marjan Božič – overovatelja zapisnika 

 
ki sta bila z dvigom rok soglasno potrjena. 
 
 
 
 
 



K1) 
Predsednik delovnega predsedstva, g. Robert Pogačnik, seznani vse prisotne z 
namenom zbora krajanov, pravili razprav in replik ter zaprosi g. Zupana kot 
predstavnika pogajalske skupine za  nagovor.  
 
V nadaljnji prestavitvi g. Marko Zupan prisotne seznani o dokončnih pogajanjih v 
zvezi s višino komunalnega prispevka v Zvirčah. Krajanom razloži, da se je pogajalska 
skupina večkrat sestala z gospodom županom, kjer so jasno predstavljali zahteve 
krajanov Zvirč. Prejšnji teden se je pogajalska skupina udeležila  izredne seje Občine 
Tržič, kjer so se dokončno dogovorili o višini popusta in ostalih zahtevah. 
Svetniki so tako na izredni seji potrdili: 

 60 % znižanje komunalnega prispevka za obstoječe naročnike, 
 5 % popust pri enkratnem plačilu komunalnega prispevka, 

 možnost 36 - mesečnega obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, 
 komunalni prispevek do višine 1.400,00 € se poravna v največ šestih obrokih 

v 24 - mesečnem obdobju, 

 komunalni prispevek nad 1.400,00 € se poravna v največ šestih obrokih v 36 
- mesečnem obdobju, 

 30 % popust pri plačilu kanalizacije v primeru novogradnje. 
 
Poleg tega doda, da je pri glasovanju predlogov 19 članov sveta Občine Tržič 
glasovalo za, 5 pa je bilo vzdržanih. Vse krajane Zvirč opozori, da je po sprejetju 
predlogov potrebno ponovno preveriti tlorisno površino hiše ter tlorisno površino 
stanovanja za natančen izračun višine komunalnega prispevka. Končne podatke naj 
krajani posredujejo Občini Tržič, da bo izdala nove odločbe. 
Gospa Helenca Plevanč doda, da morajo krajani temeljito pregledati izdane odločbe 
preden se  dokument podpiše. Poudari, da je pogajalska skupina ravnala v skladu z 
zahtevami krajanov in tako dosegla odlične rezultate.  
Krajani pogajalsko skupino podprejo in izrazijo željo, da nagradijo pogajalsko skupino 
za uspešna pogajanja. 
Gospa Helenca Plevanč poda predlog, da bo osebno zbirala prostovoljne prispevke, ki 
bodo namenjeni izključno v dobrodelne namene in ne pogajalski skupini. Sredstva 
bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine ter organizaciji Karitas.   
 
V nadaljevanju gospod Miro Lapanja prisotne seznani, da sta pri pogajanjih v veliki 
meri pomagala tudi občinska svetnika g. Matjaž Hrgović in g. Anton Šuštar. Obenem 
vse krajane zaprosi, da naj delujejo v prihodnosti složno in enotno.  
 
 
 
K2) 
Gospod Aleš Šlibar kot predstavnik agrarne skupnosti Zvirče prisotne obvesti o 
nadaljnjih dogodkih v Zvirčah. Izpostavi sankaško tekmo, ki bo organizirana v 
prihodnjih dneh, kresovanje za 1. maja in vaški semenj, ki je planiran 15. avgusta. 
Poleg tega izpostavi, da bi lahko KS Kovor namenila več sredstev v dokončanje 
projektov v naselju Zvirče. 
 



Gospod Robert Pogačnik ponovno izpostavi problematiko odlaganja odpadkov na 
ekološkem otoku v Zvirčah. Krajane zaprosi, naj odpadke ustrezno sortirajo in jih po 
potrebi odpeljejo na zbirni center na deponijo Kovor. 
Krajani izpostavijo problematiko priključevanja gospodinjstev na omrežji Telemach in 
Amis zaradi nesoglasij krajanov. Gospod Aleš Šlibar doda, da je potrebno pridobiti 
soglasje od gospoda Miha Dolžana in ponovno premeriti katastrska zemljišča za lažjo 
priključitev. Gospa Helenca Plevanč se javi, da bo obiskala g. Dolžana za soglasje o 
prekopu. 
 
Gospod Jernej Šušnik prisotne krajane nagovori, da bi bilo potrebno postaviti javno 
razsvetljavo na relaciji Kovor – Zvirče. 
Gospa Helenca Plevanč krajane pozove, naj lastniki parcel ob glavnih cestah skozi 
naselje Zvirče izdajo dovoljenje za izgradnjo pločnika. Tako bi naselje pridobilo 
ustrezno cestno infrastrukturo, ki bila varna tudi za pešce.   
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19:40 uri.  
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Franko Zalašček    _________________ 
 
Marjan Božič   _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 1: Seznam prisotnih na zboru krajanov KS Kovor dne 19.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM PRISOTNIH NA ZBORU KRAJANOV Z DNE 19.12.2012
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