
 1 

Zapisnik s sestanka KS: 20.04.2014 
Prisotni: 

- svet KS: Hine Mavri, Branko Štremfelj Janko Pajntar, Abram Vincenc, Alenka Abram 
- društvo VIdaunk: Robert Močnik, Uroš Štremfelj 

 
Dogovori: 
 

1. Zamenjava strehe na bivši osnovni šoli Orehek: 
- ker je streha na objektu dotrajana, je nujno potrebna zamenjava cele strehe in utrditev 

nosilnosti strehe nad dvorano z lesenimi trami 
- Branko Štremfelj je prevzel nalogo zbiranja ponudb in pridobil ponudbe od treh naslednjih treh 

izvajalcev: 
 

Ime izvajalca Znesek v € brez DDV Znesek v € z DDV 

Tesarstvo in krovstvo Simon 
Vidmar s.p. Spodnji Vrsnik 1b, 
5281 Spodnja Idrija 

12.259, 20 € 14.711,04 € 

Novogradnja Teletović, Volče 
13, 5220 Tolmin 

13.777,00 € 16.532,40 € 

M. Lapanja d.o.o. Podlanišče 
39, 5282 Cerkno 

16.845,60 € 20.214,72 € 

 
- Svet KS in predstavniki društva Vidaunk so soglasno za izvajalca izbrali Tesarstvo in krovstvo 

Simon Vidmar s.p zaradi najugodnejše ponudbe in referenc 
- za zamenjavo strehe se bo porabilo 7.700 €, ki jih bo Telekom plačal za poravnavo najemnine 

in sredstva, ki jih za KS iz proračuna za leto 2013 nameni Občina Cerkno 
- Branko Štremfelj se bo z izbranim izvajalcev dogovoril za znižanje računa za vrednost del, ki jih 

bo Društvo Vidaunk izvedlo samo z odvozom stare strehe in spravilom lat 
- Društvo Vidaunk je že posekalo smreke za trame, plačalo 120 Eur za razrez za pripravilo 

tramov in kupilo lestev. Druga dela, ki so bila v tem času opravljena na šoli so še  priprava drv, 
nova električna omarica in zamenjava oken v hramu 

- Dogovor je, da bo Društvo Vidaunk beležilo vse prostovoljno opravljene ure med zamenjavo 
strehe 

- Hine Mavri in Branko Štremfelj sta pregledala streho na Mlekarni, kjer se nahaja Telekomova 
centrala in zamenjala vse poškodovane strešnike. Zaloga rezervnih strešnikov naj bi še 
zadostovala za nekaj časa 

- Potrebno bo preveriti, kdaj se pričakuje nakazilo s strani Telekoma in kako se bo izvedlo plačilo 
izvajalcu, ker KS denarja na računu še nima 

- Izvajalec lahko z delom prične takoj, ko zaključi menjavo strehe na hiši na Bukovem, KS mora 
izdati naročilnico  

 
2. Ostalo: 
- po zamenjavi strehe, se bosta KS in Društvo Vidaunk dogovorila še za izdelavo zračnikov v 

kuhinji in montažo kuhinje, ki čaka v trgovini 
- potrebno bo urediti kanale okoli cerkve, ko izvajalec zaključi z strešnimi obrobami in podre oder 

 
 
Zapisala: Alenka Abram 
 


