
 
KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR 
GLAVNA CESTA 24 
4290 TRŽIČ 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  
ZBORA KRAJANOV, 

ki je bil dne 26. novembra 2012 ob 19.00 uri 
v prostorih gasilskega doma v Kovorju 

 
 
 
Prisotni člani Sveta KS Kovor: Janko Dobre, Janez Šter, Jurij Košir, Robert 
Pogačnik in  Helenca Plevanč.  
                    
Odsotni člani: Marko Pernuš, Romana Šparovec in Franci Smolej. 
 
Posebej povabljeni: Občinski svetniki in predstavniki medijev. 
 
Spisek vseh prisotnih: priloga št. 1. 
 
 
 
 
 
Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti gospod Robert Pogačnik, predlaga v 
sprejem naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev pogajanj s strani  pogajalske skupine 
2. Razno 

 
 
in Delovno predsedstvo v sestavi: 

1. Robert Pogačnik - predsednik 
2. Janko Dobre – član 
3. Helenca Plevanč – članica 
4. Primož Šter – zapisnikar 
5. Miro Benko in Marjan Mlinar – overovatelja zapisnika 

 
ki sta bila z dvigom rok soglasno potrjena. 
 
 
 



K1) 
Predsednik delovnega predsedstva, g. Robert Pogačnik, seznani vse prisotne z 
namenom zbora krajanov, 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. Predstavi tematiko in sklepe iz dveh zborov 
krajanov, ki sta bila 17. in 30 oktobra 2012 ter posvetovalnega sestanka z dne 15. 
novembra 2012. Trenutno stanje pogajanj med pogajalsko skupino ter Občino Tržič 
je sledeče. Župan, mag. Borut Sajovic je ponudil 40 % olajšavo pri plačilu 
komunalnega prispevka ter 7 % popust pri enkratnem plačilu komunalnega 
prispevka. Obenem je ponudil možnost obročnega plačevanja do 36 mesecev.  
G. Lapanja prisotne obvesti, da sestanka na Občini Tržič, ki je bil planiran pred 
današnjim zborom krajanov niso izvedli. Posledično se omenjeni sestanek prestavi na  
četrtek, 29.11.2012. 6. točka dnevnega reda bo namenjena tematiki plačevanja 
komunalnega prispevka v Zvirčah.  V nadaljevanju poudari, uspešno pogajanje 
pogojeno z enotnostjo oz. složnostjo vseh krajanov Zvirč, obenem pa izpostavi, da 
pogajalska skupina zahteva 70 % olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka.  
 
Nadaljuje g. Marko Zupan, ki ponovno predstavi sklepe in ugotovitve  na zadnjih 
dveh zborih krajanov ter posvetovalnega sestanka. Nazorno posreduje predloge 
pogajalske skupine, ki jih bodo podali na naslednji seji občinskega sveta.  
Predlogi so: 

 70 % znižanje komunalnega prispevka za obstoječe naročnike, 
 7 % popust pri enkratnem plačilu komunalnega prispevka, 
 možnost 36 - mesečnega obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, 
 50 % popust pri plačilu komunalnega prispevka za tiste, ki so plačevali 

kanalščino 20 let ali več, 

 25 %  popust pri plačilu komunalnega prispevka za tiste, ki so plačevali 
kanalščino od 10 do 20 let, 

 financiranje centralne čistilne naprave se razdeli med vse občane Občine Tržič 
enakomerno. 

 
  
V nadaljevanju, g. Miro Lapanja sporoča prisotnim, da je komunalni prispevek za 
Zvirče znašal = 794,97 €. Višina je bila določena na občinskem zboru, dne 4.11.2009. 
Predstavnike Občine Tržič naproša, da pojasnijo, zakaj se je višina komunalnega 
prispevka nenehno povečevala. Transparentno bi morali prikazati nenehno 
spreminjanje višine prispevka oziroma gibanje celotnega projekta izgradnje 
kanalizacijskega sistema. Podpre navedene predloge, ki jih je predhodno podal g. 
Marko Zupan, ter poudari, da morajo biti krajani Zvirč soglasni. 
 
G. Aleš Šlibar prisotne obvesti, da lahko krajani Zvirč posredujejo kakršnekoli 
pripombe oziroma mnenja glede komunalnega prispevka ter gradnje kanalizacijskega 
sistema na sledeča elektronska naslova; marko.zupan@siol.net ter 
slibar.avtoelektrika@gmail.com. Poleg elektronskih naslovov lahko krajani Zvirč 
pripombe oziroma mnenja posredujejo tudi pisno pogajalski skupini. V nadaljevanju 
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poudari, da na posvetovalnem sestanku z dne 15.11.2012 ni bil vzpostavljen 
konstruktiven dialog med Občino Tržič in predstavniki KS. 
 
Sledi nagovor g. Antona Šuštarja. Podpre stališča pogajalske skupine in izpostavi, da 
je nujo potrebna složnost krajanov Zvirč. V nadaljevanju izpostavi, da je za 
načrtovano občinsko sejo napovedana 6. točka dnevnega reda, ki bo namenjena 
tematiki plačevanja komunalnega prispevka v Zvirčah. Za omenjeno točko ni 
ustreznega gradiva, obenem pa ni jasno razčlenjena. Poudari nestrinjanje z izračuni 
ter sredstvi, ki so bila namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Zvirče. 
Zahteva transparentno revizijo med podjetjema Matrika s.p. in Terragis d.o.o, ki sta 
bili odgovorni za izračun višine komunalnega prispevka. Prisotne nagovori, da bo 
osebno podprl stališča pogajalske skupine, kakor tudi g. Matjaž Hrgović. Zahteva tudi 
spisek vseh komunalnih prispevkov v Občini Tržič, pri katerem bodo transparentno 
navedene višine komunalnih prispevkov. 
 
Nadaljuje g. Matjaž Hrgović, ki razloži razporeditev sredstev za celoten projekt 
»Kohezija«. Izpostavi nestrinjanje glede nenehnega povečevanja komunalnega 
prispevka in zahteva revizijo med podjetjema Matrika s.p. ter Terragis d.o.o.. G. 
Anton Šuštar podpre stališča g. Hrgovića in nadaljuje z razlago sredstev, namenjenih 
izgradnji kanalizacijskega omrežja. Poudari, da se sredstva iz naslova okoljevarstvene 
takse akumulirajo v Ljubljani in ne v Občini Tržič. Po potrebi pa se le-ta prenesejo  v 
Občino Tržič, kadar se  pojavljajo investicije  v kanalizacijsko omrežje.  
 
Nadaljuje g. Miro Lapanja, ki vsem prisotnim razloži pomembnost priključitve na 
kanalizacijsko omrežje. Za vse tiste, ki se ne morejo priključiti na omrežje je 
potrebna izgradnja male čistilne naprave. Izpostavi, da je g. Marko Zupan predstavil 
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 g. Robert Pogačnik, ki naproša predstavnike Občine Tržič za obrazložitev 
koncesije za praznjenje greznic. Ob pregledu cenika storitev Komunalnega podjetja 
Tržič znaša praznjenje 1m³ greznične gošče = 67,00 €.  
Sledi razprava o koncesiji in praznjenju greznic. G. Matjaž Hrgović pojasni dodelitev 
koncesije in izpostavi, da posamezna greznica ni predmet dodelitve koncesije. Doda, 
da bo tematiko vključil na naslednji seji občinskega sveta. 
 
G. Helenca Plevač nadaljuje z obrazložitvijo razposlanih odločb in obvestil v zvezi s 
plačilom komunalnega prispevka. 31 odločb je že razposlanih med krajane Zvirč. 
Poda predlog, da bi oblikovala seznam odločb z vsemi podatki, ki bili podani 
transparentno. Omenjeni seznam bi pogajalska skupina uporabila za lažji pregled pri 
pogajanjih z Občino Tržič. Prisotni se s predlogom strinjajo.  
 
V nadaljevanju g. Marko Zupan vse krajane naproša, naj ponovno pregledajo vse 
izračune površin in kvadratur, ki so uporabljene za določanje višine komunalnega 
prispevka. Obenem naj krajani poiščejo vse napake, ki so nastale pri izgradnji 
kanalizacijskega omrežja. Omenjene podatke naj hranijo in posredujejo pogajalski 
skupini.  



Sledi razprava o izgradnji kanalizacijskega sistema v naselju Zvirče. Krajani se 
soglasno strinjajo, da bodo vse napake posredovali pogajalski skupini. 
 
Gospod Anton Šuštar prisotnim razloži, da je podjetje Vodan, svetovanje in storitve, 
d.o.o. opravilo kontrolo izgradnje kanalizacijskega omrežja. Po mnenju podjetja je 
celoten projekt izgradnje slabo izpeljan. 
 
Gospod Lisac Štefan prisotne pozove, da je potrebno vsakemu posamezniku postaviti 
jašek, ki bo situiran na privatnem zemljišču. Jašek bi morali postaviti 1 m v parcelo in 
s tem omogočiti lažji priklop na kanalizacijsko omrežje. Prisotni se s predlogom 
strinjajo.  
 
V nadaljevanju g. Marko Zupan predstavi zapisnik, kjer gospod župan razlaga o 
pravilih obveščanja in razpošiljanja odločb o komunalnem prispevku. 
 
Gospod Matjaž Hrgović v razpravi poudari, da je nujno potrebna izdelava seznama, 
kjer je natančno opredeljen vsak komunalni prispevek za celotno Občino Tržič. Tako 
podpre mnenje gospoda Šuštarja. Vsem prisotnim pa predstavi problematiko 
pridobivanja sredstev za omenjeni projekt in tako predstavi možnost, da bo Občina 
Tržič morala vračati sredstva v Bruselj. Ob enem izpostavi tudi problematiko o 
verodostojnosti župana. 
 
Sledi razprava o plačilu in višini komunalnega prispevka, poleg tega prisotni 
razpravljajo tudi o problemih, ki so nastali ob gradnji kanalizacijskega omrežja.  
 
V nadaljevanju gospod Marko Zupan vsem prisotnim predstavi potek obračunavanja 
komunalnega prispevka med leti 2008 do 2012. Izpostavi, da ima Občina Tržič 
ogromno manevrskega prostora pri določanju višine komunalnega prispevka, 
predvsem pri popustih, oprostitvah in tudi času odplačevanja le tega. Vse prisotne 
naproša naj oblikujejo spisek z ugotovitvami oziroma problemi, ki so nastali pri 
gradnji kanalizacijskega sistema v Zvirčah. Omenjeni spisek naj posredujejo 
elektronsko ali pisno pogajalski skupini. Nadaljuje z obrazložitvijo pogajanj med 
pogajalsko skupino in občino Tržič ter poudari, da bodo pogajanja potekala naprej.  
 
     
Sklep:  
Po zaključeni izmenjavi mnenj je gospod Robert Pogačnik predlagal glasovanje, da z 
dvigom rok zbrani krajani potrdijo z naslednjimi predloge. 
 
 

 Vse prejete odločbe o komunalnem prispevku, ki so jih prejeli posamezniki, se 
evidentirajo. Tako naj se oblikuje seznam, ki bo v pomoč pogajalski skupini pri 
nadaljnjih pogajanjih.   

 Obročno plačevanje komunalnega prispevka se podaljša na obdobje treh let.  
 Pogajalska skupina naj doseže čim nižjo ceno komunalnega prispevka. Pri tem naj 

upoštevajo minimalno 70 % popusta. 
 Uvede naj se 7 % popust pri enkratnem plačilu komunalnega prispevka. 



 Uvedba 50 % popusta pri plačilu komunalnega prispevka za tiste, ki so plačevali 
kanalščino 20 let ali več. 

 Uvedba 25 %  popusta pri plačilu komunalnega prispevka za tiste, ki so plačevali 
kanalščino od 10 do 20 let. 

 Financiranje centralne čistilne naprave se razdeli med vse občane Občine Tržič 
enakomerno, 

 Iz glavnega kanalizacijskega omrežja naj se spelje na vsako parcelo priključek z 
jaškom, za nadaljnjo priključitev na omrežje.  

 Vse nepravilnosti, ki jih posamezniki opazijo pri izračunih in opravljenem delu v 
zvezi z izgradnjo komunalnega omrežja se shranijo in posredujejo pogajalski 
skupini. 

 
Rezultat glasovanja; vsi ZA.   
 
 
K2) 
Gospod Aleš Šlibar vse prisotne pozove naj se včlanijo v agrarno skupnost Zvirče. 
Tako bodo lahko krajani delovali enotno in složno. Vse prisotne povabi na pogostitev, 
ki bo potekala 8. 12. 2012 v prostorih bara Pr` Rihtarju. Agrarna skupnost bo 
priredila pogostitev z domačim golažem, ki ga bo pripravljal gospod Selko Grega. 
 
 
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 20.20 uri.  
 
 
 
   Zapisal                                                                             Predsednica KS Kovor 
Šter Primož                                                                             Romana Šparovec 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Miro Benko   _________________ 
 
Marjan Mlinar   _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA 1: Seznam prisotnih na zboru krajanov KS Kovor dne 26.11.2012 
 
 





 
 
 
 
 


