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

ki je bila dne 6. maja 2014, ob 19:00 uri, 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 

 
Prisotni člani:  Jurij Košir, Franci Smolej, Šter Janez, Robert Pogačnik in Marko 
Pernuš.                                                                                                                               
 
                 
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 opornega zidu in ureditev kanalizacije   
 
     3. Pregled tekočih zadev 
 
     4. Razno           
 
  
ki je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 
 
 
 



K1) 
Zapisnik 2. redne seje sveta KS Kovor z dne 4.4.2014 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. 
 
Franci Smolej sporoči, da so okna v Zadružnemu domu v Kovorju montirana, 
kresovanje za 1. maj pa je uspelo. Udeležba na samem dogodku je bila velika zaradi 
dobrega vremena, solidne ponudbe in prijetnega programa. Za namen pogostitve 
celotne godbe za prvomajsko budnico bo KS Kovor namenila znesek v višini = 39,00 
€. Omenjen znesek pokrije nakup pijače in prigrizkov za godbo. 
 
Sklep) Potrjen zapisnik 2. seje sveta KS Kovor z dne 4.4.2014.  
   
 
K2) 
Predsednik predstavi ponudbe izvajalcev, ki so se javili za izdelavo opornega zidu   
Zadružnega doma v Kovorju. Pri pregledu postavk za izvedena dela, bi izvajalec 
Ibrahim Kasupović s.p. izdelal oporni zid za = 5.781,00 €. Ponudba izvajalca Lirim 
d.o.o. znaša = 5.163,00 € . Ponudba izvajalca Ažman Stane s.p. znaša = 5.110,00 €.   
Obenem opozori, da so kanalizacijske cevi in obstoječ jašek za kanalizacijo v tem 
obdobju ponovno povzročile zastoj vode v Zadružnemu domu. Smolej je stopil v 
kontakt z Jožetom Rupnikom in gospodom Zupanom, ki so premerili nivoje kanalov. 
Ugotovili so, da je nivo padca ustrezen, potrebo pa bi bilo zamenjati kanalizacijske 
cevi in narediti rekonstrukcijo priključitve na obstoječ jašek. 
Po izvedenem popisu del, je predsednik prejel dve ponudbi za ureditev kanalizacije. 
Prva ponudba izvajalca Lirim d.o.o. znaša = 3.900,00 €, ponudba izvajalca Ažman 
Stane s.p. pa znaša = 3.500,00 €. O seštevku obeh ponudb je najcenejši izvajalec 
Ažman Stane s.p.. Poleg tega sporoči, da sta oba izvajalca pripravljena ponuditi na 
obstoječ znesek še 3 do 4 % rabata.  
Poleg tega bo potrebno ob izdelavi nove kanalizacijske infrastrukture izprazniti 
celotno greznico. Končni znesek za potrebno delo še ni znan, v vsakem primeru pa 
bo morala ves strošek praznjenja, pokriti KS Kovor. Stroškov direktnega priklopa na 
javno kanalizacijo pa ne bo. 
Šter Janez opozori, da je v primeru prenove kanalizacije potrebno določiti tudi 
strokovnjaka za nadzor del. Franci Smolej za nadzor predlaga podjetje KOBO, Kokalj 
Bojan s.p.. Ob tem doda, da bo treba nadzor potrebno plačati in sicer vse iz strani KS 
Kovor.  
V nadaljevanju se sproži razprava na tematiko pregleda del, obstoječih ponudb in 
cenovnih postavk dela in materiala. Pernuš Marko vse prisotne opozori, da je 
potrebno ponovno pregledati obstoječe ponudbe zaradi suma kartelnega 
dogovarjanja. Obenem izpostavi, da je pred izdelavo nujno potrebo vključiti vse 
faktorje o dodatnih napeljavah v prihodnosti (telefon, elektrika, dodatne cevi….). 
Poleg tega je ponudbo za izdelavo opornega zidu in ponudbo za ureditev kanalizacije 
združiti v eno samo. Le tako, bo pregled delovnih in materialnih postavk jasno in 
transparentno.  
Pogačnik Robert opozori na neresnost in ne-transparentnost ponudb. Pri pregledu 
svetniki ugotovijo, da so ponudbe narejene po generičnem sistemu, višina nekaterih 



postavk pa se ne sklada z obsegom del. Šter Janez prisotne obvesti, da bodo z 
nastalim projektom narasli dodatni stroški, ker bo posledično potrebno prestaviti 
javno razsvetljavo, varnostno ogledalo in omarico ponudnika kabelskih storitev 
Telemach d.o.o.. Smolej Franci in Pernuš Marko se javita, da bosta stopila  v kontakt 
s pristojnimi organi, za pregled dodatnih stroškov.  
Marko Pernuš ponovno opozori, da se mora investicija izvesti transparentno, z 
znanim obsegom del in cenovnimi postavkami, izključno za dobrobit krajanov. 
 
Na pobudo Smoleja se med razpravo seji pridruži potencialni izvajalec del, Ažman 
Stane s.p. Izvajalec vsem prisotnim obrazloži potreben obseg del ter njegove 
postavke. Zaradi višine opornega zidu bo potrebna postavitev varnostne ograje, s 
čimer bodo nastali dodatni stroški.  
Skozi nadaljnjo razpravo se določijo potreba dela pri investiciji, hkrati pa svetniki za 
dokončnega izvajalca določijo Ažman Staneta s.p.  
Pred izvedenimi deli, se obvesti lastnika parcele, ki meji severno na Zadružni dom. 
Franci Smolej in Ažman Stane bosta stopila v kontakt z lastnikom parcele in se 
dogovorila o njegovih namerah. Obenem se morajo upoštevati vsi dodatni faktorji in 
dodatna dela, ki bodo nastala z omenjeno investicijo. 
 
 
Sklep) Svetniki soglasno sprejmejo sklep, da je izbran izvajalec za izdelavo opornega 
zidu in kanalizacije poleg zadružnega doma v Kovorju, Ažman Stane s.p.. Ponovno bo 
izstavil pregledno ponudbo, ki bo vključevala vse postavke dela in materiala.  
Poleg izbranega izvajalca se za nadzornika določi podjetje KOBO Bojan Kokalj s.p., ki 
bo ustrezno nadzoroval projekt prenove.   
 
  
K3) 
Predsednik predstavi prošnjo za donatorstvo s stani Rdečega križa Tržič. Na KS Kovor 
se obračajo po finančnih in materialnih donacijah. Šter Janez predlaga, da se 
namesto finančne donacije nameni določena vsota za nakup prehranskih in 
higienskih izdelkov. 
Marko Pernuš predlaga, da KS Kovor stopi v kontakt s trgovino Kovor, ki bi zagotovila 
materialne izdelke.  
 
Sklep) 
Svetniki se po razpravi soglasno strinjajo, da se v ta namen nameni znesek v višini = 
200,00 €, s čemer bo KS Kovor kupila prehranske in higienske izdelke v trgovini 
Kovor. Kupljene izdelke bo KS Kovor posredovala Rdečemu križu Tržič. 
 
 
 
K4) 
Robert Pogačnik zaprosi za finančno dvojno donacijo v višini =od 20,00 do  30,00 € 
za pogostitev udeležencev športnega turnirja v košarki in nogometu in tisk plakatov.  
Svetniki se z donacijo soglasno strinjajo.  



Marko Pernuš svetnikom sporoči, da je izvajalec za popravilo varnostne ograje izbran. 
Potrebno bo postaviti še betonsko klop, saj kovinska verzija ne pride v poštev. Na  
podlagi prejetih ponudb bo potrebno izbrati najbolj ugodno.  
 
 
 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.40 uri. 
 
 
 
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednik KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Franci Smolej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


