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Z A P I S N I K 

  ZBORA KRAJANOV, 

ki je bil dne 6. decembra  2019, ob 17:30 uri, 

v sejni sobi doma krajanov v Kovorju 

 

 

 

Prisotni člani Sveta KS Kovor: Marjan Tavželj, Franc Smolej, Petra Bodlaj, Janez 

Borut Sajovic. 

Posebej vabljeni:  župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, podžupan Občine Tržič, 

Bodlaj Dušan. 

                 

Spisek vseh prisotnih: Priloga št. 1. 

 

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednik KS Kovor Franc Smolej, 

predlaga v sprejem naslednji 

 

Dnevni red: 

 

 

1. Pregled opravljenih del v preteklih letih 

2. Plan dela za naslednjo obdobje do leta 2022   

3. Predstavitev urejanja lastniških razmerij na pokopališču Kovor      

 



 

in Delovno predsedstvo v sestavi: 

 

1. Franc Smolej - predsednik 

2. Marjan Tavželj – član 

3. Petra Bodlaj – član 

4. Primož Šter – zapisnikar 

 

ki sta bila z dvigom rok soglasno potrjena. 

 

K1) 

Predsednik delovnega predsedstva, g. Franc Smolej, seznani vse prisotne z namenom 

zbora krajanov, pravil razprav in replik ter navzočim predstavi video prezentacijo 

ključnih projektov in aktivnosti, ki so potekala v KS Kovor zadnjih nekaj let. Izpostavi, 

da je video prikaz pripravila aktivna članica KS Kovor, Suzana Kokalj, ki poleg tega 

skrbi še za dramsko skupino Avantura. Nakar se ji zahvali za pomoč in doprinos k 

skupnosti. 

Predsednik na podlagi video prezentacije prisotnim predstavi opravljena dela 

preteklih let. Leta 2011 je potekal zbor krajanov, na katerem je bil potrjen sklep, da 

se prenovi oz. zgradi nov dom. Sledilo je projektiranje, priprava dokumentacije za 

prejem sredstev iz EU, izbor izvajalca, urejanje okolice in opreme, vse z javnimi 

razpisi. Poleg obnove Zadružnega doma in prostorov za trgovino se je uredila tudi 

trgovina, okolica in parkirišča. 

Konec leta 2015 je bila zaprta deponija Kovor, ki je bila do tega leta glavna 

sprejemnica odpadkov v regiji. Po tem obdobju je na lokaciji ostal zbirni center za 

tržiške odpadke. Komentar zbora krajanov iz leta 2011 »O pravljici za lahko noč, o 

izplačani odškodnini in zaprtju je postala resničnost«.  

Leta 2015 je KS Kovor slovesno predala v uporabo Dom krajanov. Že pred vratno 

predajo je bilo v stavbi organizirano obdarovanje otrok, srečanje starejših občanov, 

povabljene pa so bile tudi dramske skupine in izvedeni organizirani nastopi v 

sodelovanjem s POŠ Kovor.  

Omenjeni prostori so postali zelo priljubljena lokacija za osebna praznovanja in 

raznorazna srečanja.  

Umestitev vrtca v omenjene prostore je bil velik dogodek za domače otroke. Zaradi 

omejitve zakonskih predpisov razširitev vrtca na podstrehi ne pride v poštev. 



Izvajanje dejavnosti pa bo ostalo v trenutnih prostorih vsaj do junija 2023, takrat pa 

bo KS vodila že druga skupina, ki se bo lahko dogovorila o nadaljnjem sodelovanju. 

V tem času je ponovno zaživela kulturna dejavnost na kovorskem odru, saj so bile 

izvedene raznorazne predstave v izvedbi domačega društva. Skupina Avantura pod 

vodstvom gdč. Suzane Kokalj deluje pod okriljem KUD sv. Janez Krstnik, Kovor. Ob 

tej priliki predsednik prisotne povabi na decembrsko predstavo, ki bo potekala v 

nedeljo 8.12.2019. 

Poleg vsega dogajanja predsednik prisotne seznani tudi o postavitvi otroških igrišč v 

Zvirčah, na Loki in v Kovorju. Jeseni je KS Kovor posadila tudi dva javorja na igrišču v 

Zvirčah, ki sta bila naknadno poškodovana s strani vandalov. V Zvirčah so bila 

postavljena tudi sedala, enako vzdrževanje pa poteka tudi na lokaciji športni park 

Kovor. 

V tem času so bile izvedene adaptacije in novogradnje na prometni infrastrukturi kjer 

je bilo poskrbljeno za večjo varnost ljudi in prometa v celotni krajevni skupnosti. 

Zgrajen je bil nov propust potoka Cikavec, prenovljena cesta v Graben in urejena 

cesta na Brdo. 

Poleg adaptacije cest je bil zgrajen tudi pločnik Loka-Kovor-Zvirče, ki je občutno 

izboljšal varnost pešcev, predvsem otrok.  

KS Kovor v sodelovanju z Občino Tržič skrbi za urejenost pokopališča in mrliške 

vežice, katere lastnik je 70 % KS Kovor, 30 % pa Občina Tržič. Pred nekaj leti so bile 

urejene tudi poti na pokopališču z ureditvijo klančin in ograj. Poleg tega je KS Kovor 

sofinancirala osvetlitev na pokopališču. Konec septembra 2019 je bila na pobudo 

krajanov zgrajena tudi poljana za raztros pepela pokojnikov. Investicija je bila 

financirana s strani Občine Tržič in KS v razmerju 50/50.  

Poleg vseh omenjenih projektov predsednik v celotni predstavitvi izpostavlja tudi 

slikovni material na video prezentaciji.  

 

K2)  

Na podlagi plana dela do leta 2022, pri čemer se konča tudi trenutni mandat sveta, 

predsednik prisotnim predstavi ključne projekte, ki so planirani za to obdobje. 

Kot najpomembnejši projekt izpostavi projektiranje pločnika skozi vas Kovor in naprej 

do Korošca. Gre za zelo zahteven projekt zaradi umeščanja v prostor, pri katerem so 

potrebna soglasja za odstop zemljišč. Predsednik verjame, da bodo soglasja 

pridobljena čim hitreje, pri čemer se projekt začne v letu 2020. 

Sledi priprava projektne dokumentacije za pločnik na Loki od Romška do Bizjaka. 

Pripravi se tudi projektna dokumentacija za pločnik Stagne-Hudo. 

Izvede se projektiranje za označbo pločnika pod šolo proti Romihu.  

Avtobusna postaja bo urejena skupno s pločnikom skozi Kovor.  



Prenovi se tudi cesta od križišča za Hudo do deponije Kovor.  

KS Kovor pa bo tudi spodbujala in opozarjala Občino Tržič za nadaljevanje ureditve 

kanalizacijske infrastrukture Loka-Iženkovo-Kriška cesta-Pod skalco in Pod gozdom. 

Župan Občine Tržič se zahvali za predstavitev del in plana do leta 2022 ter krajane 

nagovori k diskusiji. 

Jernej Šlibar izpostavi, da je cesta na Brezovo v slabem stanju in je potrebna sanacije. 

Poleg tega Janez Aljančič sprašuje kdaj bo postavljena tabla Brezovo in registrirane 

hišne številke. 

Župan odgovarja, da cesta ni več v javni rabi, hkrati pa predlaga, da se krajani sami 

dogovorijo za sanacijo ceste, ki bi bila lahko urejena z asfaltnim drobljencem. Poleg 

tega še enkrat izpostavi za skupno sodelovanje krajanov in razjasni, da je bila cesta 

urejena z druge strani in sicer od čistilne naprave naprej. Stanje le te je boljše kod 

pred časom, težava pa je s pridobitvijo soglasij (Mlinar, Pogačnik), kar predstavlja 

ovire pri urejanju cestišča.  

Poleg tega Jernej Šlibar sprašuje zakaj je zemljišče pod gozdno rabo, saj je 11 % 

zemljišča uvrščeno pod to rabo. Sajovic izpostavi da je bila leta 2007 s strani ZUJF 

sprejeta zakonodaja o davku na nepremičnine. Posledično so lastniki zemljišč želeli 

kmetijska zemljišča, ki so bila manj obdavčena. Ministrstvo pa bo v prihodnjih letih 

dodelilo 11.000 m² stavbnega zemljišča. Posledično lahko Jernej Šlibar odda vlogo za 

zazidljivost. 

Sašo Smolej sprašuje kako bo potekala gradnja kanalizacije na lokaciji do podjetja 

Smolej d.o.o., ker se morajo še posebej zavedati možnosti kontinuirane dostave do 

podjetja.  

Sajovic izpostavi pri gradnji kanalizacije trenutno poteka 30 projektov, med njimi tudi 

cesta do podjetja Smolej d.o.o.. Za omenjeno lokacijo so krajani že podpisali soglasja, 

ko pa se bo gradnja začela bo potrebno na tej lokaciji 2 do 3 krat na dan omogočiti 

dostop ali pa najti rešitev z drugo opcijo. V razpravi se dogovorijo, da bo cesta 

prevozna določene dneve v tednu, po predhodnem dogovoru z lastnikom podjetja.  

Gospod Joža izpostavi problematiko propusta na Dunajc in postavitvi table za 

prepoved odlaganja odpadkov. Gospod Sajovic odgovarja, da je tabla smiselna 

vendar za določene tudi to ne pomaga, večinoma pa zaleže. Hkrati odtok nenehno 

spremljajo. Začetek izgradnje kanalizacije na Loki je pripravljen. Problem pa je 

pridobitev vseh soglasij. Konec leta 2020 se lahko začne izvajati projekt, pred tem pa 

bo potrebno dobiti od 5 do 8 milijonov € lastnih sredstev pri čemer je bil proračun že 

sprejet. 

S strani krajana Zvirč pride tudi pobuda o postavitvi dvojnega ogledala pri cesti 

Osredkar (začetek Zvirč). Župan predlaga da se najprej uredi živa meja za izboljšanje 

vidljivosti. V kolikor pa bo problematika še vedno prisotna pa se lahko postavi 

ogledalo.  



Jože Mikulič sprašuje kdo je lastnik ceste na Hudo saj želi na svojem zemljišču 

postaviti odbojno ograjo zaradi nevarnosti zdrsa vozil, ki vozijo v smeri proti Kovorju. 

Gospod Sajovic odgovori, da je cesta občinska glede na trenutno problematiko pa bo 

potrebno razmišljati o skupnem kompromisu pri čemer se uredi pločnik in bankine. 

Janez Benčina predstavi problematiko pri odvodnjavanju meteornih voda na križišču 

Pod skalco. Sajovic odgovori, da bo sanacija izvedena z izgradnjo pločnika, pri tem 

pa zaprosi o slikovnem materialu akutnega stanja v primeru nalivov.  

S strani krajanov se izpostavi tudi pobuda o ureditvi ceste proti Naklem do krožišča. 

Gospod Sajovic izpostavi, da je cesta državna. 

Lisec Štefan izpostavi problematiko odlaganja odpadkov in ureditev zemljišča med 

cesto skozi Zvirče in hitro cesto. Gospod župan izpostavi, da je trenutno zemljišče 

urejeno v parkirišče, ki ga krajani s pridom uporabljajo, odpadkov na tej lokaciji pa je 

veliko. Pri tem apelira na krajane, da sami urejajo in vzdržujejo čistočo omenjenega 

zemljišča. Ob enem pohvali krajane, ki skrbijo za okolico.  

Milan Valjavec predstavi pobudo za postavitev ogledala na križišču pri Mokru, saj 

težava predstavlja preglednost cestišča proti pekariji. Župan odgovarja, da bo 

situacija urejena s postavitvijo pločnika v širini 1,6 m, ki bo izboljšal preglednost 

prometa, v kolikor to ne bo pomagalo se bo postavilo ogledalo.  

Sproži se tudi razprava o POŠ Kovor in prometni ureditvi na cesti do tja. Težava 

nastopi v jutranjih in popoldanskih urah, saj vsi starši z vozilom dovažajo otroke, pri 

tem pa nastajajo zastoji. Hkrati se na tej lokaciji pojavlja problematika odpadkov in 

pasjih iztrebkov. Gospod župan odgovarja, da ima šola pomembno tradicijo pri čemer 

se cestni režim lahko uredi s tablami, koši za pasje iztrebke in odpadke pa se 

postavijo zraven makadamskega parkirišča pod šolo.  

 

K3) 

Predsednik prisotnim predstavi urejanje lastniških razmerij na pokopališču Kovor. KS 

Kovor je lastnik v razmerju 70/30, parcele 7-5 v izmeri 500 m² kar je tudi predlog za 

prenos lastništva na Občino Tržič. Poleg tega je KS Kovor 100 % lastnik parcele 7-4 v 

izmeri 606 m². Na tem delu je zgrajena poljana za raztros pepela. Poleg omenjenih 

parcel je KS Kovor 100 % lastnik parcele 6-1 v izmeri 2906 m² kjer je novi del 

pokopališča.  

Pri zadnji poškodbi in popravilu strehe na mrliški vežici je bil strošek adaptacije nekaj 

več kot 2000 €. Še enkrat izpostavi, da so stroški urejanja nepremičnine stalni in 

vedno večji.  

Gospod Smolej izpostavi da na podoben način razmišljajo tudi v KS Križe, hkrati pa 

zakon MGRT, ki je bil sprejet 2018 določa ureditev dejavnosti ZPPD. Pri tem izpostavi, 

da zakon veleva, da morajo lastniki lastnino v roku 10 let prenesti na Občino zaradi 

zagotavljanja nemotenega uporabljanja pokopališke dejavnosti. Izvajalec pokopališke 



dejavnosti lahko vlaga ali obnavlja samo objekte, ki so v njegovi lasti. Gospod župan 

izpostavi, da je prenos lastništva smiseln in sicer vežica z zemljiščem okoli.  

Po končani razpravi prisotni soglasno potrdijo prenos zemljišča z mrliško vežico na 

Občino Tržič (42 ZA). 

Poleg tega se sproži razprava tudi o ureditvi opornega zidu pod cerkvijo, pri čemer 

župan izpostavi, da bo problematika prednostno obravnavana. Pri tem bo potrebno 

tudi usklajevanje z župnikom, ki mora pridobiti sredstva za sanacijo pri pristojnih 

organih.  

 

Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.30 uri. 

 

   Zapisal                                                                         Predsednik KS Kovor 

Šter Primož                                                                             Franc Smolej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spisek vseh prisotnih: Priloga št. 1. 





 


