
Svet krajevne skupnosti Kovk 

Kovk 9A 

1431 Dol pri Hrastniku                                                                                    Kovk, 15. 1. 2023 

 

 

Z A P I S N I K 

 

1. redne seje Sveta krajevne skupnosti Kovk, dne 15. 1. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri v 

prostorih KS Kovk. 

 

Prisotni: 

• predsednik Sveta KS Kovk: Marko Doberšek, 

• člani Sveta KS Kovk: Mojca Koritnik Homšek, Anže Rovšek, Sara Šopar, 

• opravičeno odsotni: Nives Mešiček. 

 

Seja je potekala po sledečem dnevnem redu: 

1. uvodni pozdrav, 

2. ugotovitev števila navzočih članov Sveta krajevne skupnosti, 

3.  

4.  

5. 

 

6.  

Ad 1 

Predsednik KS Kovk Marko Doberšek je po uvodnem pozdravu in zahvali za udeležbo pričel 

1. redno sejo Sveta krajevne skupnosti Kovk. 

Ad 2 

Ugotovljeno je bilo, da so bili navzoči 4 člani Sveta KS Kovk, 1 član je bil opravičeno odsoten. 

Ad 3 

Svet KS Kovk se je dogovoril o planu investicij za leto 2023. Prioriteta je preplastitev oz. 

obnova dotrajane ceste z novim asfaltom od Turja do končne točke (center KS Kovk). Cesta 



je na nekaterih odsekih zelo dotrajana in posledično nevarna. Kvalitetna cestna infrastruktura 

je pomembna za vse krajane, nekateri cesto uporabljajo večkrat na dan. 

Ad 4 

Svet KS Kovk se je dogovoril o planu investicij za obdobje celotnega mandata (4 leta): 

• obnova cestnega omrežja: Ad 3, v primeru, da izvedba del ne bo mogoča v letu 2023, 

bo le-ta predvidena v letu 2024 oz. 2025, 

• ureditev optičnega omrežja za boljši dostop do interneta: možnost speljave kablov po 

zraku preko obstoječih drogov, 

• ureditev kanalizacijskega omrežja: ureditev grezničnih odpadkov (dileme individualnih 

ali skupnih čistilnih naprav), 

• vzdrževalna in obnovitvena dela na domu krajanov: menjava vrat, oken, strešne kritine, 

žlebov, ploščič v kuhinji in stranišču. 

Ad 5 

Svet KS Kovk se je dogovoril o manjših in večjih popravilih, vzdrževalnih delih in izboljšavah. 

Vzdrževalna dela na domu krajanov bi izvajali s participativnih proračunom. Želimo si 

učinkovitejšega vzdrževanja ceste: podaljšanje odbojnih ograj nad strmimi in nevarnimi 

pobočji, čiščenje bankin in propustov, zimsko čiščenje snega in posipanje, sanacija lukenj in 

razpok na poškodovanih delih vozišča, rezanje grmovja ob cestišču. 

Ad 6 

Svet KS se je dogovoril o sodelovanju pri naslednji izvedbi participativnega proračuna. 

Uporabili bi ga za vzdrževalna in obnovitvena dela na domu krajanov, najprej predvsem za 

nakup strešne kritine, žlebov in samo izvedbo del. 

Sklep: Svet KS je odločil, da želi sodelovati pri naslednji izvedbi participativnega proračuna. 

  

Uradni del seje je bil zaključen ob 11. uri. 

 

Zapisala: Sara Šopar 

 


