
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

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

ki je bila dne 20. junija 2011 ob 18.30 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani:       Romana Šparovec, Franc Smolej, Jurij Košir, Robert Pogačnik, 
Marko Pernuš, Janko Dobre in Janez Šter.
                    

Odsotni člani:          Helenca Plevanč (opravičeno odsotna).

Prisotni vabljeni:    gospod Bojan Kokalj. 

Po  uvodnem pozdravu  in  ugotovljeni  sklepčnosti  predsednica  KS  Kovor,  Romana 
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji

Dnevni red:

1. Predstavitev predlaganih investicij Sveta KS Kovor
(poročevalec g. Kokalj Bojan)

2. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta KS Kovor z dne 22. april 2011
3. Dopolnitve k novemu projektu in izvolitev gradbenega odbora

(poročevalec g. Franc Smolej)
4. Razno

ki je bil soglasno potrjen.



K1)
Bojan  Kokalj  je  predstavil  zbrano  dokumentacijo  o  predlaganih  investicijah  v  KS 
Kovor. Glej Prilogo 1.
V Športnem parku Kovor še vedno prihaja do uhajanja žoge na cestišče in okoliške 
parcele,  zato se predlaga povišanje obstoječe ograje ter se zaprosi podjetje Kops 
(Valjavec Bojan), da izdela predračun.
Po tej točki je poročevalec g. Bojan Kokalj oddal vso dokumentacijo o investicijah 
predsednici Romani Šparovec in zapustil sejo.

Sklep
Svet KS Kovor bo nadaljeval s pridobivanjem soglasij, pripravil ali pooblastil pristojne 
službe na Občini Tržič za razpisno dokumentacijo in dovoljenja za gradnjo oziroma 
izvedbo omenjenih projektov.

K 2)
Zapisnik 8. seje Sveta KS Kovor člani soglasno potrdijo. 

Sklep
Sprejet zapisnik 8. seje Sveta KS Kovor.

K 3)
G.  Franc  Smolej  je  predstavil  dopolnitve  k  novem  projektu  izgradnje  prizidka  k 
Gasilnemu  domu  Kovor  (večnamenska  dvorana  KS  Kovor).  Hkrati  je  izpostavil 
vprašanje  lastništva  bodočega  objekta  in  smotrne  uporabe  sredstev  za  izgradnjo 
objekta (varčevalni program). Svet KS Kovor je za tekoče delo ter potek izgradnje 
prizidka imenoval Gradbeni odbor. V Gradbenem odboru so zastopani predstavniki KS 
Kovor, Gasilskega društva Kovor, projektant objekta ter Občine Tržič
V Gradbeni odbor so imenovani:
-Svet KS Kovor; Franc Smolej, Janez Šter,
-GD Kovor; Aleš Rutar, Marko Praprotnik,
-Projektant; Premrl in partnerji oz. izbrani projektant,
-Občina Tržič; Bojan Kokalj.
Dokumentacija o Javnem razpisu, glej Priloga 2.

 
K 4)
Zaradi nasprotovanja gospe Marije Rogelj pri nadaljevanju dovozne poti v Graben je 
bil  izveden natančen pregled lastništva parcel   na dovozni  poti.  Iz dokumentacije 
zemljiške knjige je razvidno, da je celoten projekt dovozne poti in nadaljevanja le te 
proti  Šmonu in  Pesjaku lastnina  Občine  Tržič  (javno dobro).  Zato  stranka Marija 
Rogelj  nima  nobenih  pristojnosti,  da  ovira  nadaljevanje  projekta.  V  nasprotnem 
primeru jo bo lastnik parcele (Občina Tržič) tožil zaradi motenja posesti.
Izris zemljiške knjige, glej Prilogo 3.
V nadaljevanju je gospa Romana Šparovec pojasnila stanje »črnega odlagališča« v 
Zvirčah.(Romana prosim dodaj svoje izvajanje…….!)



 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 21.15 uri.

   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec



1. UREDITEV PODPORNIH ZIDOV rN ODVOpNJAVANJA NA CESTT PBEO NASEUEM HUDO
RazSiritev voziSda od stanovanjske hiSe Hudo 14 do uvoza v sadovnjak na vzhodni strani, cestiide
Sirine 4,00 m z koritnico 50 cm in zakljutek z robnikom oziroma podpornim zidom. lzdelava
podpornih zidov zidanih s kamnom med uvozoma k stanovanjskim objektom Hudo j.4 in Hudols v
dolZini 28,00m in nadaljevanje zidu proti sadovnjaku v doliini 18,00m, viSina zidov je prilagojena
terenu ter zakljuiena z kovinsko plastificirano mreino ograjo vi5ine 1,00m. odvodnjavanje po celotni
doliini obnovitvenih del cestiSda z priklopom na obstojeii propust pod cesto. Obnovitev asfaltnih
povr5in je predvidena samo na podrodju posegov v obstojedi asfalt. Obnovitev cesti5da v tem
projektu ni predvidena.
Za posege v privatno zemlji5te so pridobljena soglasja vseh lastnikov zemlji5i. Lastniki zemljiSd ne
zahtevajo odkupa. Po dokondanju del in na osnovi geodetskega nadrta KS Kovor izvede postopek za
razparcelacijo in prepis delov zemljiSda na KS oziroma Obdino.
Ocena investicije je 65.00O00€ neto in je za izvedbo potrebno izvestijavni razpis.

2. GRADNJA HODNIKA ZA PESCE OB LOKALNI CESTI KOVOR - BISTRICA
odstranise obstojedi betonskizid in drevesa na lokaciji plodnika, cesti5de se raz5iriod 1,00 do 0,50 m,
najved v krivini zaradi laijega sredevanja. lzvede se odvodnjavanje cestiSda in plodnika. plodnik v Sirini
160 cm je dvignjen nad nivo cestiSda in zaSditen pred voziSiem z odbojno cestno ograjo z nastavkom
za peSce v krivini. Prestavijo se obstojedi prometni in oznaievalni znaki.
Pridobljeno je soglasje lastnika zemlji5da, kateremu je potrebno s strani KS podati odgovor ali se
zemljiSde odkupi ali se mu zagotovi nadomestno kmetijsko zemljiSde. Rok za odgovor jul'lj 2011,
zadoliena KS Kovor.
Po dokondanju del in na osnovi geodetskega naErta KS Kovor izvede postopek za razparcelacijo in
prepis delov zemljiida na KS oziroma Obiino.
Ocena investicije je 40.000,00€ neto predlagan je postopek zbiranja ponudb za izvedbo del.

Poruiita se obstojeda oporna zidova in nadomestita z novima kamnito betonskima, poruiise greznica
in izvede priklop fekalne kanalizacije na javno kanalizacijo. PoruSi se ploinik pred vhodom v lokal in
izdela nov manj5i plodnik z vhodnim podestom. ParkiriSie pred lokalom se nivojsko zniia zaradi
izravnave nivojev, obnovise meteorna kanalizacija in vse asfaltne povr5ine do uvoza v Gasilskidom
ter pred objektom do glavne ceste.
Pred pridetkom izvedbe je potrebno uskladiti dela z nameni Obiine glede moinosti dodelave
avtobusnega postajalisia pred objektom.
ocena investicije 35.000,00€ neto. Za projekt so ie pridobljene ponudbe in sicer :
JPK komunala Triid d.o.o. v viiini 4t.Z36,gL€z DDV
CP Kranj d.d.
SEMAGO d.o.o.

v viSini43.160,20€ z DDV
v viSini 43.762,81€z DDV

NajugodnejSi ponudnik je JpK Triii d.o.o.

Kovor 20.06.20L1 Bojan Kokalj
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SKLEP O SOGLASJU _ JAVNI RAZPIS

SpoStovdni,

na podlagi dopisne seje z dne 12. 07.2011 smo Svetniki KS Kovor sprejeli

skldp

oziroma sogla5amo, da Obdina Trilt, za Krajevno skupnost Kovor opravi lavmr:rzpis zaizbor
projektanta zaizdelavo projektne dokumentac1ev zvezi s prizidkom vednamenske dvorane h
gasilskemu domu Kovor v wednosti:18.000,00€ neto.

S prijaznimi pozdravi,
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