KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

Kovor, 9. 6. 2014

ZAPISNIK
4. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 9. junija 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. Poročilo o gradnji prizidka in delih na športnem igrišču Zvirče.
3. Predlog za izdajo pooblastila predsedniku za dogovor o tekočih zadevah pri
gradnji na dogovorjenih projektih in podpisovanje teh dogovorov.
4. Izbor izvajalcev nadzora (Varnostni nadzor, nadzor strojnih instalacij in nadzor
elektroinštalacij), ki niso bili zajeti v prijavi za EU sredstva in ne v pogodbi za izbor
izvajalca. Ponudbe predložim na seji.
5. Potrditev projektanta za izdelavo ureditve parkirišča na nedavno kupljenem
zemljišču 87/7 med Zadružnem domom in PGD skupaj z geometrom za označitev
točne meje med vsemi mejaši.
6.Razno.
ki je bil soglasno potrjen.

K1)
Zapisnik 3. redne seje sveta KS Kovor z dne 6.5.2014 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 je prejel soglasje za ureditev občinske ceste s strani g.
Babiča, zaradi sanacije opornega zidu pri Zadružnem domu. Obenem sporoči, da je
prejel soglasje za ureditev kanalizacije. Javna razsvetljava, ogledalo in PTT ostanejo
na istem mestu.
Za donacijo na Rdeči križ Tržič se nameni znesek v višini = 200,00 €, s katerim bodo
predstavniki rdečega križa kupili higienske in prehranske izdelke v Trgovini Kovor.
Sanacija ometa v mrliških vežicah in instalacija javne razsvetljave v Zvirčah bo
dokončana. Vrednost dokončanih del znaša = 6000,00 €, ki jih bo plačala Občina
Tržič.
Sklep) Potrjen zapisnik 3. seje sveta KS Kovor z dne 5.6.2014.
K2)
Predsednik vsem svetnikom predstavi ažurno stanje o gradnji prizidka in športnega
igrišča v Zvirčah.
Med sejo se pridruži predstavnik podjetja ALEŠ MLINAR S.P., ki prinese načrt stabe
Zadružnega doma zaradi izbire barv, ki bodo uporabljene na objektu. Svetniki po
nadaljnji razpravi določijo ustrezne barve, ki bodo uporabljene na obnovljeni fasadi
Zadružnega doma.
Korespondenčna seja za potrditev dodatnih sredstev pri izgradnji športnega igrišča
je potrjena. Brunarica, ki je bila locirana poleg Gasilnega doma Kovor je demontirana
in transportirana v Zvirče. Predsednik imenuje g. Pogačnika, za kontrolo pri izgradnji
temeljev in postavljanju brunarice v moji odsotnosti. Obenem predlaga, da se za
opravljeno delo nameni dva zaboja piva in določeno količina brezalkoholnih pijač.
Svetniki se s predlogi strinjajo.

K3)
Predsednik predstavi predlog za izdajo pooblastila predsedniku za dogovor o tekočih
zadevah pri gradnji na dogovorjenih projektih in podpisovanje teh dogovorov.
Po razpravi se svetniki soglasno strinjajo za izdajo pooblastila in namenijo znesek v
višini = 1.500,00 €, s katerim predsednik lahko razpolaga za namene pogostitve pri
odprtju igrišča v Zvirčah in predstavitvi zaključka del na Zadružnem domu, na novem
parkirišču in obnovi opornih zidov in kanalizacijskega kanala ob Pekarni.

K4)
Predsednik vsem svetnikom predstavi ponudbe za izbor izvajalcev nadzora (Varnostni
nadzor, nadzor strojnih instalacij in nadzor elektroinštalacij), ki niso bili zajeti v prijavi
za EU sredstva in ne v pogodbi za izbor izvajalca.
V nadaljnji razpravi za elektroinštalacije svetniki soglasno potrdijo izvajalca Elpin
d.o.o. v višini = 3.343,00 €, ki je na omenjeni znesek ponudil še 10% popusta.
Za strojne inštalacije svetniki soglasno potrdijo izvajalca Benco Benčič Jože s.p. v
višini = 2.200,00 €, ki je na omenjeni znesek ponudil še 10% popusta.
Za varnostni nadzor pa svetniki soglasno potrdijo izvajalca Komplast d.o.o. z
zneskom v višini = 350,00 € in obiskom na mestu v višini = 65,00 €.
Ostali ponudniki za nadzor, ki zaradi prevelike višine zneska niso bili izbrani so;
Magos varstvo d.o.o za varnostni nadzor (znesek v višini = 524,00 € in obisk na
mestu v višini = 101,00 €), Bie inženiring d.o.o za elektroinštalacije (znesek v višini =
4392,00 €) in Utavar Žirovnica d.o.o. za strojne inštalacije ( znesek v višini = 435,00
€ in obisk na mestu v višini = 85,00 €)

K5)
Proces gradnje prizidka poteka tekoče po zastavljenih planih. Predsednik svetnikom
sporoči , da je bilo potrebno vzpostaviti točno mejo s Marijo Mlačnik (Padarjevo Mici)
in vsemi ostalimi mejaši. Po zagotovilih projektantske hiše STUDIO R, PREMRL &
PARTNER, d.n.o., Tržič, bo meja urejena in primerno označena. Smolej svetnikom
predstavi dve skici, ki jih je izdelala projektantska hiša. Prva skica temelji na ureditvi
okolice s 17 parkirnimi mesti. Druga skica pa omogoča 20 parkirnih mest ob novi
dvorani in Zadružnem domu. Po razpravi se svetniki soglasno strinjajo za drugo
opcijo z 20 parkirnimi mesti.
Smolej predstavi idejo o postavitvi parkirišč za avtodome, saj bi s tem popestrili
turistično ponudbi in omogočili nadaljnji razvoj kraja. Marko Pernuš doda, da je ta
ideja izvedljiva in hkrati nujna, saj nikjer v Občini Tržič ni omenjenih parkirišč za
avtodome. Potrebno bo urediti ustrezno kanalizacijsko infrastrukturo za spust
fekalnih voda in zagotoviti svežo vodo. Svetniki se s predlogom strinjajo.
Sklep)
Svetniki soglasno potrdijo, da je projektant za izdelavo ureditve parkirišča na
nedavno kupljenem zemljišču 87/7 med Zadružnem domom in PGD skupaj z
geometrom za označitev točne meje med vsemi mejaši, STUDIO R, PREMRL &
PARTNER, d.n.o., Tržič. Obenem izberejo idejni načrt z 20 parkirnimi mesti.
Za nadzor in popis del svetniki določijo podjetje KOBO BOJAN KOKALJ S.P..
K6)
Predsednik svetnikom sporoči, da bodo zaradi nepredvidenih del pri sanaciji
Zadružnega doma v Kovorju nastali dodatni stroški. Potrebno bo dokupiti police za
okna, izolirati del nadstropja kjer so prostori Trgovine Kovor in popleskati zadnji del
objekta.

Pri montaži oken je prišlo do zapleta. Iztok Aljančič,ki je prevzel dela zamenjave oken
se ne odziva na telefonske klice zato predsednik naveže direkten stik z proizvajalcem
, da bo zaradi nedokončanih del pri postavitvi polic, montiral žaluzije na ostala okna
in opravil ponovne nastavitve oken.
Šter Janez ponovno opozori, da je nujno potrebna ureditev ceste do krajanov v
Grabnu, saj obstoječa cesta še vedno ne omogoča dovoz intervencijskih vozil za
nujne primere (nesreča, požar, bolezen). Predsednik sporoči, da se trenutno
opravljajo dela izgradnje novih kanalizacijskih cevi pod cesto pri "Korgelcu" in
izgradnja nove dostopne poti v Graben. Po končanih delih pa bo po zagotovilih
župana Občine Tržič urejena cesta do prvega mostu. Predsednik sporoči, da je
nadaljnja sanacija cesta (oporni zid) planirana po končanih trenutnih delih.
Predsednik sporoči, da je zaradi neurja potrebno popraviti igrala pri Gasilnemu domu
Kovor. Na objekt se je namreč podrlo drevo. Sanacija znaša = 811,00 €, stroške
popravila pa krije zavarovalnica Maribor.
V torek 10.6.2014 je planiran sestanek v večnamenskem prostoru z namenom
obnovitve starih hišnih imen. Dvorano bosta pripravila Franci Smolej in Šter Janez.
Pogačnik Robert in Franci Smolej zaprosita zapisnikarja Štera Primoža da doda slike
na spletni strani Mojaobčina.si.
Pernuš Marko opozori, da je potreba stalna kontrola o trenutnem poteku tekočih del
in da je potrebno premisliti o dodatni napeljavi vseh kablov in cevi na zemljišču okoli
večnamenske dvorane in Zadružnega doma.
KS Kovor je prejela vabilo na zaključi dogodek POŠ Kovor, ki bo 17. 6. 2014 ob
18:00. Smolej Franci in Šter Janez se bosta v imenu KS Kovor udeležila dogodka.
Pogačnik Robert opozori, da je na Športnem parku Kovor potrebna zamenjava vseh
košev in tabel zaradi dotrajanosti. Predsednik bo popravilo košev skušal uveljavljaviti
prek zavarovalnice Maribor.
Obenem predlaga, da se namene boljše uporabe igrišča montira tabla, kjer se bo
obveščalo o zasedenosti igrišča. Svetniki se po razpravi strinjajo, da tablo izdela g.
Miklavič Dani.
Pogačnik Robert vsem prisotnim predstavi idejo, da se po končnem zaprtju deponije
Kovor preplasti in popravi cesto od krožnega križišča od Podbrezij od deponije, zaradi
težkega tovora. Cesta je zaradi tega poškodovana in dotrajana. Smolej bo idejo
predstavil Občini Tržič in pristojnim organom.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.30 uri.
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Šter Primož

Predsednik KS Kovor
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