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Z A P I S N I K  
POSVETOVALNEGA SESTANKA V ZVEZI S KOMUNALNIM PRISPEVKOM, 

ki je bil dne 15. novembra 2012 ob 18.30 uri 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 
 
Prisotni člani Sveta KS Kovor: Romana Šparovec, Franci Smolej, Jurij Košir, Janez 
Šter in Helenca Plevanč.  
                    
Odsotni člani: Marko Pernuš, Robert Pogačnik in Janko Dobre. 
 
Posebej povabljeni: Predsedniki KS v Občini Tržič, gospod župan, mag. Borut 
Sajovic. 
 
Spisek vseh prisotnih: priloga št. 1. 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana 
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev  pogajalske skupine v zvezi s komunalnim prispevkom 
 
 
ki je bil z dvigom rok soglasno potrjen. 
 
 
 
K1) 
Predsednica KS Kovor, ga. Romana Šparovec, seznani vse prisotne z namenom 
posvetovalnega sestanka, pravili razprav in replik ter zaprosi g. Lapanjo kot 
predstavnika pogajalske skupine za  nagovor.  
V nadaljnji prestavitvi g. Miro Lapanja prisotne obvesti o trenutnem stanju plačevanja 
komunalnega prispevka v Zvirčah in poudari, da se bodo v nadaljevanju z enako 
problematiko soočali tudi po drugih krajevnih skupnostih v Občini Tržič. Pogajalska 



skupina ni dosegla nobenega dogovora z Občino Tržič v prejšnjih srečanjih in tako 
upa, da bo v današnjem sestanku s pomočjo predstavnikov ostalih KS uspešno prišla 
do ustreznih dogovorov. Določi naj se ustrezna višina komunalnega prispevka, ki bo 
sprejemljiva za vse krajane. V nadaljevanju predstavi sklepe iz predhodnih zborov 
krajanov in obenem razjasni probleme ki so nastali s plačilom komunalnega 
prispevka.  
Sledi natančna obrazložitev s strani g. Marka Zupana o načinu izračuna  
komunalnega  prispevka. Poda primer obračunavanja in olajšave, ki pripadajo 
določenim posameznikom. Poudari, da je poglavitni namen sestanka določitev 
stopnje popusta. 
Gospod Mihael Rožič prisotne sprašuje o uveljavitvi in sprejetju omenjenega zakona 
in obenem izpostavi slabo delovanje občinskega sveta. G. Zupan ogovarja, da je 
zakon sprejet in potrjen s strani države, višina komunalnega prispevka pa je 
določena z občinskim Odlokom.   
Mnenje g. Lapanje je, da so bile občinske seje slabo izpeljane, obenem pa  ima 
Občina Tržič ogromno manevrskega prostora o določitvi višine komunalnega 
prispevka. G. Marko Zupan mnenje g. Lapanje podpre in podari, da Občina Tržič 
določa višino popusta, ter komu ga bo podelila. 
 
Na predhodno vprašanje g. Rožiča odgovarja g. Anton Šuštar.  Glavni in osnovni 
problem je verodostojnost g. župana. V nadaljevanju predstavi, da so svetniki 
podpisali Odlok o novogradnjah. Posreduje natančne informacije o investiciji 
izgradnje komunalnega omrežja in sredstvih, ki so bila namenjena izgradnji. S pisnimi 
dokazili nakaže na neprimerno izgradnjo komunalnega omrežja in čistilne naprave. G. 
župana naproša za revizijo med podjetjema Matrika s.p. in Teraggis d.o.o., ki sta 
opravljali izračune o komunalnem prispevku. Predstavnike Občine Tržič naproša tudi 
za natančne informacije o porazdelitvi sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture 
in višini komunalnega prispevka za naselje Zvirče.  
 
G. Franci Smolej  predstavi mnenje o plačilu komunalnega prispevka in izpostavi, da 
je potrebno pravično določiti višino komunalnega prispevka. 
 
V nadaljevanju g. Lapanja poudari, da je potrebno transparentno določiti višino 
komunalnega prispevka. Njegovo mnenje je, da se komunalni prispevek obračuna 
vsem enako in pravično, določi naj se še višina prispevka za novogradnje.  
 
G. Šlibar Aleš predstavnike Občine Tržič sprašuje, kako se bo obračunalo obročno 
odplačevanje komunalnega prispevka.  
 
V nadaljevanju ponovno izpostavi problem verodostojnosti g. župana in ga naproša 
za posredovanje izpisa, kjer je za vsako gospodinjstvo v naselju Zvirče jasno 
navedena višina komunalnega prispevka. Obenem prisotne naproša, za informacije o 
plačilu komunalnega prispevka na Deponiji Kovor. 
 
Ga. Helenca Plevanč vse prisotne obvesti, da je prejela informacije o dveh primerih v 
naselju Zvirče, kjer so v dogovoru z g. županom dosegli popust o plačilu 
komunalnega prispevka. 
 



Predstavnik KS Sebenje, g. Poljanec izpostavi, da se bodo s podobno problematiko 
srečevali tudi pri njih v roku enega ali dveh mesecev. Sledi razprava o plačilu 
komunalnega prispevka ter Odlokih, ki jih je sprejela Občina Tržič. 
 
V nadaljevanju g. Lapanja predstavi vsem prisotnim, kako je bil izpeljan projekt 
izgradnje kanalizacijskega omrežja. Le to je zgrajeno tako, da bo pri posameznih 
objektih potrebna postavitev črpalk za ustrezno delovanje kanalizacijskega sistema. 
G. Šuštar predstavi kako je s plačilom komunalnega prispevka v drugih občinah. Po 
njegovem mnenju bo potrebno za naselje Zvirče prekopavanje, namestitev črpalk in 
izpuščanje vode za ustrezno delovanje omrežja.  
 
G. Lapanja izpostavi, da je po občinskem odloku iz leta 2009 je za naselje Zvirče 
informativni izračun za plačilo komunalnega prispevka znašal =2.794,00 €.  Omenjen 
znesek je še sprejemljiv za krajane.  
 
Mnenje ge. Plevanč je, da se za vse krajane obračuna enak komunalni prispevek.  
 
Sledi predstavitev izračunov za praznjenje greznic s strani g. Lapanje. V Občini Tržič 
je potrebno za praznjenje 1m³ greznične gošče plačati =64,55 €, kar je ob primerjavi 
z drugimi občinami skoraj trikrat več. Ob pregledu sredstev za izgradnjo 
komunalnega omrežja v Zvirčah, bi bilo po izračunih potrebno plačati =1.373,00 € na 
posamezno hišo. Predstavnike Občine Tržič naproša za transparenten pregled 
izračunov komunalnega prispevka.  
 
Mnenje ge. Plevanč je, da morajo biti razposlane odločbe preklicane. 
Korespondenčno ga. Kavčič Jasna natančno obrazloži, da se razposlanih odločb ne da 
preklicati. Ga. Romana Šparovec doda, da je potrebno v zvezi z razposlanimi 
odločbami podati ugovor. Nadaljuje ga. Kavčič Jasna, ki jasno obrazloži postopek 
izdajanja odločb. Pri tem poudari, da se do naslednje seje občinskega sveta, kjer bo 
prišlo do sprememb,  odločbe in obvestila ne bodo nadaljnjo pošiljala.  
 
G. Anton Šuštar ponovno zaprosi, g. župana za jasno predstavitev vseh sredstev, ki 
jih je Občina Tržič namenila za izgradnjo komunalnega omrežja. 
 
Nadaljuje g. župan, mag. Borut Sajovic. Po nagovoru, korespondenčno obrazloži vsa 
zastavljena vprašanja. Predstavi izgradnjo celotnega kanalizacijskega sistema, ki je 
bil zgrajen iz šestih projektov. Za vsak posamezen projekt navede jasne informacije 
in sredstva, ki so bila namenjena izgradnji. Največji projekt je Kohezija, ki je bil 
financiran 60 % iz Bruslja. Nadaljuje z obrazložitvijo celotnega projekta Kohezija in 
poudari, da so sredstva iz Bruslja namenjena le izgradnji glavnega voda kanalizacije.  
Za naselje Zvirče je bilo namenjenih 1,8 MIO €. Nadaljuje s predstavitvijo celotnega 
poteka izgradnje cestne in kanalizacijske infrastrukture. Poudari, da je pri izgradnji 
prišlo do določenih nepravilnosti, posledično sledi preplastitev glavne ceste v Zvirčah.  
Izpostavi še, da se Občina Tržič ni zadolževala za izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
v Zvirčah.  
Nadaljuje, da je Občina Tržič s pogajalsko skupino vzpostavila kontakt, pri čemer upa 
na nadaljnji konstruktivni pogovor. Prisotne obvesti, da je prejel prijavo na računsko 



sodišče brez vednosti pogajalske skupine. Sledi obrazložitev problematike priključitve 
na kanalizacijsko omrežje v Zvirčah.  
Gospo Helenco Plevanč zaprosi tudi po imenskih navedbah posameznikov, ki so se 
dogovorili za popust pri njem. Ga. Plevančeva imen noče izdati, zato bo g. župan 
podal ovadbo na policijo.  
Nadaljuje z obrazložitvijo obračunavanja komunalnega prispevka in krajane zaprosi 
za pregled izračuna kvadratur objektov in zemljišča. Če vidijo kakršnakoli odstopanja 
od realnih meritev, naj se zglasijo v Občini Tržič. Pojasni tudi, da se je zaradi obvez s 
strani EU potrebno zakonsko priključiti na komunalno omrežje, za tiste, ki se na 
omrežje ne morejo priključiti pa je potrebno zgraditi malo čistilo napravo. Po 
izračunih je postavitev male čistilne naprave večja investicija, hkrati pa mora biti tudi 
korektno zgrajena in servisirana.  
Prisila EU in države je jasna. Če priklopov ne bo, bo potrebno plačevati visoke 
dajatve. Zaradi stanja in krize, bi bilo potrebno narediti odpustek in tako podaljšati 
možnost priklopa tudi po letu 2017. Predlog g. župana je, da se omogoči možnost 36 
mesečnega obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, olajšava v višini 7 % za 
plačilo enkratnega zneska in 25 % znižanje komunalnega prispevka. Omogoči naj se 
tudi subvencija za izgradnjo malih čistilnih naprav. Zakonsko pa je določena višina 
komunalnega prispevka z izračunom, tako da se komunalni prispevek ne more 
obračunavati povsod enako. Korespondenčno na vprašanje g. Šuštarja odgovarja, da 
se za vse javne objekte komunalni prispevek ne plačuje, vključno z deponijo Kovor.     
 
Sledi predstavitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Tržič. Gospod Matjaž Dolenec vsem prisotnim razdeli dokumentacijo in 
jo natančno obrazloži. Sledi razprava o omenjenem programu. Za kakršnakoli 
specifična vprašanja naj se posamezniki javijo na Občini Tržič.    
V nadaljevanju ga. Kavčič Jasna podrobno razloži stanje v Občini Tržič v zvezi z 
operativnim programom. G. župan še poudari, da bi bilo potrebno sklicati vse 
sestanke pred izvedbo projekta že v prejšnjem mandatu, vendar se le teh ni sklicalo. 
Na vprašanje g. Lapanje o sredstvih namenjenih za izgradnjo projekta, g. župan 
odgovarja, da so vsi zapisi dostopni v Občini Tržič. 
Nadaljuje se razprava o plačilu komunalnega prispevka.  Ga. Romana Šparovec 
pristojne sprašuje koliko je bilo potrebno plačati komunalnega prispevka za objekte 
zgrajene med leti 1965 do 1970. G. župan odgovarja, da je višina znašala 5 % 
vrednosti hiše. Ti posamezniki so danes opravičeni plačila komunalnega prispevka.  
Opozori še, da je potrebno takratno plačilo ustrezno dokazati z računi oziroma  
odrezki.  
G. Marko Poljanc predstavnike Občine Tržič naproša, da se obračunavanje 
komunalnega prispevka ustrezno predstavi tudi po ostalih KS po Občini Tržič. S tem 
bi predhodno rešili konflikte in nejasnosti pri obračunavanju. 
V nadaljevanju g. župan predstavi nadaljnje predloge o olajšavah komunalnega 
prispevka. Po ponovnem predstaviti obračunavanja komunalnega prispevka in 
razpravi, predlaga 40 % znižanje komunalnega prispevka, za tiste, ki so plačevali 
kanalščino se prizna 50 % znižanje, za tiste, ki pa bodo plačali komunalni prispevek v 
enkratnem znesku pa se prizna 7 % olajšavo. 
V nadaljevanju g. Marko Zupan predstavi informativno primerjavo med plačilom male 
čistilne naprave in plačilom komunalnega prispevka. Po njegovih izračunih je 



izgradnja male čistilne naprave na dolgi rok cenejša investicija. Sledi nadaljnja 
razprava o priklopu na kanalizacijsko omrežje in malimi čistilnimi napravami.  
G. Lapanja predlaga, da se dogovori med Občino Tržič in pogajalsko skupino 
nadaljujejo na naslednjem sestanku. 
  
  
 
  
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 22.00 uri.  
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec 
 
 
 
 
 
PRILOGA 1: Seznam prisotnih z dne 15.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


