KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŽIČ

ZAPISNIK
ZBORA KRAJANOV,
ki je bil dne 17. oktobra 2012 ob 17.00 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani Sveta KS Kovor: Romana Šparovec, Franci Smolej, Jurij Košir, Janez
Šter, Robert Pogačnik, Helenca Plevanč in Janko Dobre.
Odsotni člani: Marko Pernuš.
Posebej povabljeni: Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, vodja Urada za
urejanje prostora ga. Kavčič Jasna, direktor Komunalnega podjetja Tržič, g.
Sebastijan Zupanc in predstavniki medijev ter svetnika Občine Tržič, gospod Matjaž
Hrgović in Anton Šuštar.
Spisek vseh prisotnih: priloga št. 1.
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednica KS Kovor, Romana
Šparovec, predlaga v sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Višina odmere komunalnega prispevka
2. Razno
in Delovno predsedstvo v sestavi:
1. Romana Šparovec - predsednica
2. Franci Smolej – član
3. Pogačnik Robert – član
4. Primož Šter – zapisnikar
5. Ivanka Kuzmanovska in Smiljan Bogataj – overovatelja zapisnika
ki sta bila z dvigom rok soglasno potrjena.

K1)
Predsednica KS Kovor, ga. Romana Šparovec seznani vse prisotne s pravili razprav in
replik ter zaprosi župana Občine Tržič za nagovor.
V nadaljnji predstavitvi mag. Borut Sajovic podpre zbor krajanov v zvezi s
komunalnim prispevkom in takoj vsem prisotnim poudari, da bo težko doseči kakšen
odmik od trenutnih zneskov in številk. Razloži, da je komunalni prispevek urejen z
zakonom iz leta 2007 in podpisanim pravilnikom z dne 22. 10. 2007 s strani
takratnega ministra Janeza Podobnika. Poudari, da je Občina Tržič ena izmed prvih,
ki ima komunalni prispevek obračunan po tem zakonu in pravilniku. Zakonske
obveznosti in pogoji EU narekujejo, da se projekt izpelje po uradnih pravilih, drugače
bo treba evropska sredstva vračati. Projekt izgradnje komunalne infrastrukture je
dokončan 95%.
Komunalni prispevek se po zakonu obračuna glede na velikost zemljišča in stavbe. Po
tej zakonodaji mora vsak plačati del komunalnega prispevka, preden se priključi na
infrastrukturo.
Odlok, postopek in izračun komunalnega prispevka je opravilo podjetje Terragis
d.o.o. in ne Občina Tržič. Poudari, da ima Občina Tržič v primerjavi s Kranjem,
Škofjo Loko, Naklem, Šenčurjem in Žirovnico najcenejši prispevek.
Za hišo v velikosti 180 m² na 600 m² velikem zemljišču je potrebno plačati v Kranju
20.024,00 €, na Jesenicah 15.336,00 €, v Škofji Loki 10.945,00 € in v Tržiču 8.655,20
€ komunalnega prispevka.
Župan sporoči, da so v Zvirčah poslali obvestila 109. hišam. En objekt ima
komunalnega prispeva manj kot 1.000,00 €, od 1.000,00 € do 2.000,00 € ga ima 17
objektov, od 2.000,00 € do 3.000,00 € 36 objektov, od 3.000,00 € do 4.000,00 € 30
objektov, od 4.000,00 € do 5.000,00 € 13 objektov in več kot 5.000,00 € 8 objektov.
Poudari, da bodo morali vsi tisti, ki v Občini Tržič kanalizacije in kanala še nimajo,
plačati prispevek, saj je predpis državen in ne občinski. Občina Tržič je ena izmed
redkih, ki omogoča plačilo prispevka v šestih obrokih.
V nadaljevanju predstavi vse novosti in pridobitve v Zvirčah in pove, da je trenutno
eno najbolj urejenih naselij v Tržiču. Socialno šibkim priporoča, da se prijavijo na
Center za socialno delo in tako zaprosijo za finančno pomoč pri plačilu prispevka.
Predsednica KS Kovor, ga. Romana Šparovec po končanem nagovoru župana odobri
nadaljnjo razpravo.
V začetku g. Iztok Dacar sporoči, da je na radiu Gorenc spremljal prispevek župana
Občine Tržič o razvoju in tako postavi vprašanje županu, kdaj so bile Zvirče nazadnje
obnovljene. Meni namreč, da se je v zadnjem obdobju Zvirče zapostavljalo.
Župan odgovarja, da je s problematiko seznanjen in sporoči, da problem traja že 30
let. Potrdi, da se je v Zvirče premalo vlagalo v preteklih letih, toda z ureditvijo
kanalizacije in ostale infrastrukture so Zvirče danes postale sodobno in urejeno
naselje. Ponovno izpostavi, da je izgradnja in priključitev kanalizacijskega sistema
nujno potrebna po vsej Občini Tržič, saj je le ta obvezana s pogodbo o kohezijskem
projektu iz leta 2005/2006. Ta namreč predpisuje minimalno 95% priključitev
objektov na kanalizacijsko omrežje do leta 2011. V nasprotnem primeru bo treba
sredstva vračati.

Gospod Klemenčič Uroš obvesti, da so leta 2009 krajani Zvirč s strani župana, prejeli
informativni izračun za plačilo komunalnega prispevka v višini 1.370,00 €. Župan
vsem jasno razloži, da omenjenega dopisa občina ni razpošiljala krajanom Zvirč.
V nadaljevanju ga. Irena Duša iz Bistrice pri Tržiču sprašuje župana zakaj niso tudi v
KS Bistrica pri Tržiču izvedli zbor krajanov. Župan razloži omenjeno problematiko v
njihovem kraju, zbor krajanov pa je stvar njihove KS.
Gospod Lapanja vsem prisotnim razloži, da projekt izgradnje kanalizacijske
infrastrukture ni bil dobro izpeljan že od same zasnove. Vsi krajani Zvirč, bi po
njegovem morali biti povabljeni v Občino Tržič. Krajanom se ni razložilo, kaj se bo
gradilo. Ob začetku projekta, bi bilo potrebno določiti višino sredstev, ki so potrebna
za gradnjo. Osebno je bil udeležen v projektu in opazil mnogo pomanjkljivosti ter
slabo kontrolo nad izvajanjem. Za primerjavo izpostavi Občino Naklo, v kateri so
vsaki hiši zaračunali komunalni prispevek v višini 500,00 €. Predlaga, da projekt
najprej izpeljejo do konca in šele nato določajo višino komunalnega prispevka.
Mag. Borut Sajovic odgovarja, da Občina Tržič ni še nikomur v Zvirčah zaračunala
prispevek, kljub temu, da so nekateri objekti že priključeni na kanalizacijsko omrežje.
Z izgradnjo čistilne naprave meni, da projekt nikakor ni zgrešena investicija, vendar
izpostavi, da je bilo veliko nepravilnosti z samo izvedbo ter gradbenim izvajalcem SCT
d.d.. V nadaljevanju izpostavi, da so bila bruseljska, ljubljanska in tržiška sredstva pri
projektu kohezija namenjena za izgradnjo primarnega omrežja. Sekundarni priključki
na kanalizacijsko omrežje se še gradijo in bodo morali biti dokončani v roku desetih
let. V primeru Občine Naklo navzočim sporoči, da so krajani pred desetimi leti plačali
več kot 1.000,00 € komunalnega prispevka.
Gospod Šlibar Aleš izpostavi, da je po podatkih javnega značaja nadzor izgradnje
kanalizacijske infrastrukture stal 282.000,00 €. Trdi, da omenjenega nadzora sploh ni
bilo. V nadaljevanju sporoči, da naj bi bil projekt 100% pokrit s strani kohezijskega
sklada. Njegovo mnenje je, da tako slabo izpeljan projekt krajani Zvirč niso dolžni
plačati nič. Meni, da je višina prispevka previsoka, ter župana sprašuje, zakaj je
merilo višine prispevka kvadratura stavbe.
Gospod župan, mag. Borut Sajovic sporoči, da so vsi računi iz kohezijskega sklada
poravnani v celoti, zakon pa veleva, da se po zaključeni gradnji obračuna komunalni
prispevek. Kanalizacijsko omrežje je preizkušeno in ima vse ustrezne certifikate.
Glede nadzora sporoči, da na Občini Tržič obstajajo vsi gradbeni zapisniki v zvezi z
izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Sledi razprava o višini komunalnega prispevka. G. Šlibar Aleš predlaga, da se v
časopisu Tržičan objavi celoten pregled višine komunalnega prispevka po krajevnih
skupnostih. Ga. Martina Klančar izrazi nestrinjanje z višino komunalnega prispevka in
sporoči, da ni bilo pri izgradnji nobene kontrole. Ga. Kavčič Jasna odgovori, da je
nadzor v primeru gospe Martine bil. Mag. Borut Sajovic vsem prisotnim razloži potek
izbire izvajalca za tako velik projekt. Izveden je bil postopek treh razpisov ter
pogodb, in sicer za nadzor, gradnjo ter komunikacijo z javnostmi. Po izbiri
najcenejšega je bilo za gradnjo izbrano podjetje SCT d.d., za nadzor pa podjetje TEC
d.o.o. Nova Gorica. Občina Tržič se za vse težave pri izvedbi projekta oprošča.
Gospod Mlinar Bogo izpostavi problematiko namernega puščanja vode iz hidrantov v
Zvirčah v poletnih mescih in obenem predstavi, da v uradni brošuri za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja jasno piše, da se 85 % sredstev financira iz evropskih
sredstev.
Župan odgovori, da je Komunalno podjetje Tržič vodo izlivalo zaradi znižanja njene
temperature in posledično izboljšanja kakovosti vode. Glede sredstev iz Evrope pa
poudari, da je Občina Tržič dobila sredstva ob predpostavki, da bo zgradila ustrezno
komunalno omrežje in upoštevala sklep iz leta 2007. Omenjen sklep narekuje, da po
končani izgradnji kanalizacijskega sistema vsako gospodinjstvo plača ustrezen
komunalni prispevek. Poudari še, da je višina komunalnega prispevka oblikovana z
izračunom, ki je zakonsko določen in se ne spreminja.
Gospa Kavčič Jasna vsem prisotnim krajanom jasno razloži, da investicija celotnega
projekta komunalnega omrežja nima nobenega vpliva na višino komunalnega
prispevka, saj je prispevek zakonsko določen.
V nadaljevanju gospa Helenca Plevanč župana naproša, da jasno predstavi kolikšna
je višina sredstev iz Evropske unije za omenjen projekt. Po dokumentaciji na
internetu je namreč predstavljeno da 80 % financira EU, višina prispevka pa znaša
od 800,00 € do 1.500,00 €. Trenutni prispevki se od teh vrednosti kar precej
razlikujejo. Trdi, da gre za zavajanje krajanov s strani župana. Obenem izpostavi, če
obstaja možnost, da se doseže zmanjšanje višine komunalnega prispevka.
Župan odgovori, da je 60,2 % financirano s strani EU. Ta sredstva so nepovratna in
so namenjena izgradnji komunalnih priključkov vsem objektom, ki ga še nimajo.
Sredstva komunalnega prispevka pa so namenjena gradnji kanalizacije in vodovoda
po vsej občini.
Gospa Ivanka Kuzmanovska predlaga, naj se komunalni prispevek razdeli na vse
občane Občine Tržič in tako oblikuje enotna cena. Župan poudari, da je komunalni
prispevek za vse občane enak. Ko ima neko območje ali naselje dokončano
kanalizacijsko omrežje se prebivalcem nato zaračuna komunalni prispevek, v tem
primeru Zvirče. Ostala naselja še sledijo. Ta bodo imela višino komunalnega
prispevka izračunana po enakem merilu.
Gospa Kavčič Jasna ponovno vsem prisotnim predstavi, da je višina komunalnega
prispevka zakonsko določena z uredbo in pravilnikom.
Gospod Šlibar Aleš poudari, da je zakon res sprejela država, višino komunalnega
prispevka pa Občina. Župan odgovori, da je po zakonu predpisano kakšna je višina
zneska, Občina ga samo formalno potrdi na podlagi investicije. Komunalni prispevki
pa se po občinah razlikujejo.
V nadaljevanju se ponovno začne razprava o višini komunalnega prispeva. Gospa
Selko Marija je udeležencem sporočila, da višina komunalnega prispevka za njeno
hišo znaša 4.000,00 €. Z njeno pokojnino bo takšen znesek težko poravnati. Krajani
se enotno strinjajo, da je komunalni prispevek previsok. Župan ponovno sporoči, da
je način obračunavanja prispevka zakonsko določen. Če posameznik vidi odstopanja
pri izračunu kvadrature, se lahko pritoži na Občino Tržič.
Nadalje gospod Bogataj Smiljan poda idejo, da se sredstva iz naslova odškodnine za
dovoz odpadkov na deponijo Kovor, porabijo za plačilo komunalnega prispevka.
Župan odgovori, da je 100.000,00 € sredstev, ki so se nabrale iz naslova odškodnine
namenjenih izgradnji prizidka poleg Gasilskega doma v Kovorju. Krajani Zvirč ne
morejo samostojno razpolagati z omenjenimi sredstvi. Potrebno bi bilo sklicati
referendum za vseh 1500 krajanov KS Kovor za prerazporeditev sredstev.

Gospod Šuštar kot občinski svetnik vsem prisotnim razloži, da je bil leta 2009 sprejet
odlok, v katerem višina komunalnega prispevka znaša od 500,00 € do 1.300,00 €.
Omenjeni odlok je veljal do aprila 2012, dokler se ni sprejel prenovljen odlok, ki
prinaša višje komunalne prispevke. Predlaga, da se da ponovno v veljavo odlok iz
leta 2009.
Gospod Pogačnik Ivan je izpostavil, da mora komunalni prispevek plačati kljub temu,
da je moral na lastne stroške postaviti 120 m kanalizacijske cevi v sedanji vrednosti
5.000,00 €. Župan odgovarja, da so predpisi pri sofinanciranju posameznikov
spremenili. Tako ne pride v poštev, da bi se obstoječ komunalni prispevek kril zaradi
njegovega dela.
Gospa Irena Mežnar poudari, da bi morali že pred pričetkom projekta vsem krajanom
jasno razložiti kaj je namen, ter kakšna sredstva bodo potrebna za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja.
Gospod Hrgović vsem prisotnim predstavi, da je bil leta 2009 narejen izračun
komunalnega prispevka s strani podjetja Matrika Janez Novak s.p. Za hišo v velikosti
150 m² na 600 m² velikem zemljišču, bi bilo potrebno plačati 794,97 €. Po novem
izračunu, ki ga je opravilo podjetje Terragis d.o.o. aprila 2012 pa znaša prispevek
7.694,55 €. Ker gre za velika odstopanja v zneskih, predlaga, da se med podjetjema
naredi revizija, katero krije Občina Tržič.
Župan sporoči, da je podjetje Matrika Janez Novak s.p. naredilo izračun brez čistilne
naprave in kanalizacijske infrastrukture. Nov izračun pa zajem celoten vodovod,
kanalizacijsko infrastrukturo ter cestno omrežje.
V nadaljevanju gospod Zupan Marko sprašuje kje so sredstva, ki so jih krajani Zvirč
plačevali vsa leta iz naslova prispevka za odvajanje komunalnih voda. Gospod župan
in ga. Kavčič Jasna sporočita, da so se omenjena sredstva namenila za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja.
Gospod Lapanja poda predlog, da KS sestavi komisijo, ki po preverila ustreznost
izračuna komunalnega prispevka. Omenjena komisija naj se dogovori kolikšna vsota
je sprejemljiva za plačilo komunalnega prispevka. Predloge in ugotovitve naj
posreduje Občini Tržič in pristojnim organom. Kot člani komisije se prostovoljno
javijo gospod Lapanja Miro, gospod Aleš Šlibar, gospod Dacar Iztok in gospa
Helenca Plevanč.
Župan predlog podpira in poleg štirih krajanov predlaga še komisijo iz treh svetnikov
iz Občine Tržič. Kot predsednika določi gospoda Hrgovića, kot člana pa gospoda
Šuštarja.
Omenjena komisija naj vzpostavi kontakt z ministrstvom in se pritoži.
Gospod Zupan Marko poda predlog, da se na prvi občinski seji sproži diskusija o
težavah, ki so nastale v naselju Zvirče glede komunalnega prispevka. Meni namreč,
da bodo tudi v ostalih naseljih nastale podobne težave o plačilu in višini komunalnega
prispevka. Gospod župan se s predlogom strinja in obljublja, da bodo prispevek
znižali, če se da zakonsko odločbo izpodbijat.
Gospa Mežnar Irena predlaga, da se plačilo komunalnega prispevka izoblikuje po
odloku iz leta 2009. Obstoječ odlok naj se tako zavrže in ponovno sprejme starega.
Krajani se z predlogom strinjajo in ga pozdravljajo.

Gospod Zupan Marko navzoče obvesti, naj se v Komunalnem podjetju Tržič preveri,
kako se je izvajalo plačilo kanalščine pred letom 2000. V primeru, da so krajani Zvirč
plačevali kanalščino so upravičeni 50 % znižanja komunalnega prispevka.
Sklep:
Po zaključeni izmenjavi mnenj je gospa Romana Šparovec predlagala glasovanje, da
se z dvigom zbrani krajani strinjajo o ustanovitvi revizijske komisije. Omenjena
komisija naj se dogovori kolikšna vsota je sprejemljiva za plačilo komunalnega
prispevka.
Rezultat glasovanja; vsi ZA.
Romana Šparovec predlaga glasovanje, da se plačilo komunalnega prispevka
izoblikuje po odloku iz leta 2009. Obstoječ odlok naj se tako zavrže in ponovno
sprejme starega.
Rezultat glasovanja; vsi podpisani na seznamu prisotnih (Priloga 1) ZA.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 19.30 uri.

Zapisal
Šter Primož

Overovatelja zapisnika:
Ivanka Kuzmanovska _________________
Smiljan Bogataj _______________

Predsednica KS Kovor
Romana Šparovec

PRILOGA 1: Seznam prisotnih na zboru krajanov KS Kovor dne 17.10.2012

