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Z A P I S N I K 
2.  REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR, 

ki je bila dne 4. aprila 2014, ob 18:00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Jurij Košir, Franci Smolej, Šter Janez, Robert Pogačnik in Marko 
Pernuš (seji se pridruži ob 18:15)                                                                                                                                 
 
                 
Odsotni člani: Helenca Plevanč, Dobre Janko (opravičeno odsoten) 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednik Franci Smolej, predlaga 
v sprejem naslednji 
 
 
 
Dnevni red: 
 
     1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
 
     2. Pregled ponudb za izdelavo fasade zadružnega doma in opornega zidu   
 
     3. Potrditev novih dogovorjenih najemnin za najemnike zadružnega doma 
 
     4. Poročilo aktualnih zadev o gradnji prizidka večnamenske dvorane 
 
     5. Poročilo- športno igrišče Kovor, ureditev počivališča in igral na Loki              
 
     6. Razno- akcija očistimo naš kraj 
 
 
 
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 



K1) 
Zapisnik 1. redne seje sveta KS Kovor z dne 16.1.2014 da predsednik Franci Smolej 
na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo (5 za). 
Predsednik KS Kovor, gospod Franci Smolej vse prisotne obvesti o ažurnem stanju 
sprejetih sklepov. 
 
Pri pregledu stanja sredstev KS Kovor je bila v ta namen izoblikovana komisija za 
popis stanja denarnih sredstev, obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013. Na Občini 
Tržič je bilo treba narediti popravek faktur. V ta namen je potrebno s strani komisije, 
ponovno podpisati korigirano stanje.  
Obdarovanje starostnikov v mesecu decembru je uspelo. KS Kovor mora prispevati 
polovico sredstev za glasbeni dogodek, ki je potekal v Domu Petra Uzarja Tržič. Člani 
sveta se poplačilom obveznosti v višini 50%=57,43 € strinjajo. 
Franci Smolej prisotne obvesti, da je gospod Pesjak Slavko knjigo Kovorske korenine, 
ki jo je KS Kovor hotela kupiti za arhiv, podaril kot donacijo Kovorjanom, katerim je 
tudi namenjena. V knjigi je napisal tudi posvetilo. 
Obenem obvesti, da je celoten arhiv dokumentacije KS Kovor sedaj urejen po 
preglednem sistemu. 
Javna razsvetljava pri podvozu hitre ceste v Zvirčah in na pešpoti v kovorsko cerkev 
se bo v prihodnjem postavila. Stroške izgradnje bo krila KS Kovor. 
Gospod Košir je v prejšnji seji prisotne spraševal o dodelitvi odškodnine, ki naj bi jo 
prejela gospodinjstva, ki so v neposredni bližini deponije Kovor. Franci Smolej 
prisotne obvesti o prejetem odgovoru s strani Župana in direktorja Komunale Tržič, 
da je to neizvedljivo, predvsem zaradi mnogih faktorjev, ki vplivajo na dejansko 
uveljavitev odškodninskega zahtevka. Dopis bo na voljo v arhivu. 
Prometni znak za omejitev višine vozil na cesti med Kovorjem in Loko, kjer je pod 
hitro cesto lociran podvoz je postavljen. V ta namen ne bo prihajalo do prometnih 
zastojev na omenjeni cesti. 
 
Sklep) Potrjen zapisnik 1. seje sveta KS Kovor z dne 16.1.2014.  
   
 
K2) 
Predsednik predstavi ponudbe izvajalcev, ki so se javili za prenovo fasade 
Zadružnega doma Kovor. Pri pregledu postavk za izvedena dela, bi Luka Jurkič s.p. 
prenovil objekt z 10cm izolacijo in barvanjem za plačilo v višini =12.500,00 €. 
Izvajalec Aleš Mlinar s.p. bi poleg 12cm grafitne izolacije, ureditvijo celotne zunanje 
podobe objekta in barvanjem hodnikov v hiši, omogočil tudi pridobitev subvencije za 
izvedena dela. Njegova ponudba znaša =17.200,00 €. Predsednik predstavi še 
ponudbi ostalih izvajalcev. Po nadaljnji razpravi svetniki sprejmejo ponudbo izvajalca 
Aleša Mlinarja s.p., ki bo obenem uredil vso dokumentacijo in vlogo za pridobitev 
subvencije. Ponudba Ažman Stane pa znaša = 17.500,00 €. 
Janez Šter opozori, da je potrebno projekt prenove fasade in obnovitvenih del 
nadzorovati.   
Poleg izbranega izvajalca se za nadzornika določi podjetje KOBO Bojan Kokalj s.p., ki 
bo ustrezno nadzoroval projekt prenove.   
Predsednik prisotne obvesti, da je KS Kovor z nakupom zemljišča pri Zadružnem  
domu Kovor pridobila tudi severni del zemljišča pri objektu. Ta del vsebuje tudi 



dotrajan oporni zid, ki ga bo potrebno porušiti in narediti novega. Z novim zidom, bi 
pridobili prostor za nova parkirna mesta. Ponudbe za projekt prenove zidu bo 
potrebno zbrati in določiti najprimernejšega izvajalca. Šter Janez opozori, da bo 
potrebno določiti lastniško pravico novih parkirnih mest. 
 
 
Sklep) Svetniki soglasno sprejmejo sklep, da je izbran izvajalec za izdelavo fasade 
zadružnega doma v Kovorju, Aleš Mlinar s.p. 
Poleg izbranega izvajalca se za nadzornika določi podjetje KOBO Bojan Kokalj s.p., ki 
bo ustrezno nadzoroval projekt prenove.   
 
  
K3) 
Predsednik vsem prisotnim sporoči, da je za najemnike prostorov v Zadružnem domu 
Kovor pripravil prenovljene pogodbe, ki vključujejo zvišanje najemnin v višini = 15,00 
%. Z zvišanjem najemnin se strinjajo vsi najemojemalci, saj bo KS Kovor v kratkem 
prenovila zunanji del objekta. Z boljšo izolacijo prostorov, pa se bodo stroški 
ogrevanja bistveno zmanjšali. 
Najemojemalec spodnjih prostorov, gospod Franc Bakan je podal odstopno izjavo za 
en prostor v velikosti 23 m², saj ga ne potrebuje več. Najemojemalec obenem 
zahteva povračilo investicije v prostor, kjer je položil talne ploščice. Svetniki se s 
povračilom sredstev za investicijo ne strinjajo. 
Najemnina za preostali prostor v velikosti 14 m² bo z prenovljeno pogodbo znašala 
=55,00€. 
Za prazen prostor se zanimajo sledeči ponudniki. Prostor bi vzelo v najem podjetje 
GTP d.o.o. za peko kruha, kjer bi razširilo že obstoječe prostore. Gospa Alenka 
Dobrin bi prostor vzela v najem za peko slaščic, Lovska družina Dobrča, pa bi prostor 
najela za shranjevanje divjačinskega mesa in produktov. Gospod Smolej predlaga, da 
se za najemnika določi Lovsko družino Dobrča, ki so po njegovem mnenju 
najustreznejši. Po predhodnem dogovoru je z predstavnikom LD Dobrča določil 
najemnino v višini =70,00 €. LD Dobrča bo poleg najemnine letno prispevala tudi 
divjačinsko meso za potrebe pogostitev. Svetniki se z novim najemojemalcem in 
višino najemnine strinjajo. 
 
 
Sklep)   
Po končani razpravi svetniki soglasno potrdijo zvišanje najemnin v Zadružnem domu 
Kovor v višini =15,00 %. Najemojemalec praznega prostora je LD Dobrča. Višina 
najemnine znaša =70,00 €. Vložene investicije v prostor, ki ga je imel v najemu 
gospod Bakan, KS Kovor ne bo povrnila. 
 
 
K4) 
Predsednik vse prisotne seznani, da je KS Kovor z odkupom zemljišča med Gasilnim 
domom Kovor in Zadružnim domom od gospoda Jurija Zupana, pridobila lastniško 
pravico. KS Kovor je v ta namen namenila =20.000,00 €.  
Po oddaji javnega naročila za gradnjo prizidka večnamenske dvorane je KS Kovor 
plačala Občini Tržič prvi obrok v višini =50.000,00 €.  



14. aprila 2014 se bo na Občini Tržič zbrala komisija za odpiranje ponudb za 
izvajalce. Kriteriji so visoki, ponudbe se že zbirajo. Za izvajalca se bo po ustreznem 
pregledu izbralo najbolj ugodnega. Ko bo izvajalec izbran bo KS Kovor nakazala 
sredstva v višini =250.000,00 €. 
Predsednik sporoči, da zadeve potekajo transparentno in po načrtih.  
Po nadaljnji razpravi svetniki pooblastijo predsednika KS Kovor, gospoda Smoleja, za 
nadaljnja dogovarjanja in pogajanja v zvezi z gradnjo prizidka.  
 
 
 
K5)  
Franci Smolej vsem prisotnim svetnikom sporoči, da je zaradi poškodb ograje v 
Športnem parku Kovor igrišče potrebno popraviti. Za izvajalca obnovitvenih del se 
določi podjetje KOPS d.o.o.. Demontaža in preselitev brunarice za igrišče v Zvirčah 
bo izvedena s strani PGD Kovor. Račun bo znašal cca. =5.500,00 €. Temelje za 
objekt bodo postavili krajani Zvirč, oz. člani AS Zvirče. Financira se tudi ureditev 
dostopne poti na igrišče kot je bilo dogovorjeno. 
Marko Pernuš predstavi ponudbe za naročilo dveh lesenih klopi, ki bodo postavljene 
na javni površini pri potoku v naselju Loka. Poleg klopi bo potrebno popravilo ograje 
na opornem zidu. Obenem bo potrebno postaviti igrala za otroke. Marko Pernuš bo 
zbral ustrezne ponudbe.  Predsednik bo skupaj z gospodom Pernušem ponudbe 
pregledal in izbral najustreznejšo. 
 
Sklep) 
KOPS d.o.o. bo izvedel obnovitvena dela v Športnem parku Kovor, PGD Kovor bo 
izstavila račun za brunarico in demontažo in montažo  na športnem igrišču Zvirče. 
Financira se ureditev poti do igrišča. 
 
K6) 
Čistilna akcija se bo izvedla v soboto 5.4.2014. Vrečke za smeti bodo razdelili med 
krajane Kovorja, Zvirč in Loke. Košir Jurij in Šter Janez bosta prostovoljce pričakala 
ob 9:00, med 12:00 in 13:00 pa bosta delila tudi tople obroke in pijačo. Čistilna 
akcija se izvede ob vsakem vremenu. 
Franci Smolej svetnike seznani z dopisom, v katerem Janez Aljančič naproša KS 
Kovor za ureditev makadamskega cestišča na Brezovo. Predsednik je prejel odgovor 
gospoda Željka Babiča in direktorja Komunale Tržič, v katerem sporočajo, da bodo 
cesto ustrezno sanirali 
V nadaljnji razpravi se določi, da za postavitev spletne strani kontaktira predsednika 
KS Sebenje, Marka Poljanca, ki bo brezplačno postavil spletno stran v namene KS 
Kovor.  
Predsednik predstavi pobudo PGD Kovor, da ob gradnji prizidka večnamenske 
dvorane obenem prekrijejo obstoječ objekt z novo kritino in novim slojem izolacije in 
prezračevanja. Projekt izgradnje prizidka je ločen in ne bo vključeval prenove strešne 
kritine. Predsednik predlaga, da PGD Kovor ločeno zaprosi Gasilsko zvezo Slovenije, 
Občino Tržič in krajane za sredstva, ki bodo potrebna za prenovo strešne kritine na 
obstoječem objektu. Svetniki se s predlogom strinjajo, KS Kovor, pa bo ob potrebi 
prispevala določen delež sredstev. 
 



 
Sklep) 
Svetniki KS Kovor soglasno potrdijo, da se v soboto, 5.4.2014 prostovoljce čistilne 
akcije pogosti z golažem in pijačo. 
 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.20 uri. 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednik KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Franci Smolej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


