KRA]EVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4z9o

rnhc

ZAPISNIK
zBoRA KRA'ANOV,
je
ki
bil dne 30. oktobra ZOL2 ob 1g.00 uri
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni ilani Sveta KS Kovor: Romana Sparovec, Franc Smolej, Jur'rj Ko5ir,

Robeft Pogadnik, Janko Dobre

in

Helenca plevand.

Odsotni Elani: Marko pernuS in lanez Ster.

Prisotni tudi svetniki obdine Triid in predstavniki medijev.
Spisek vseh prisotnih: priloga 5t. f .

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepdnosti predsednica KS Kovor, Romana
Sparovec, predlaga v sprejem naslednji
Dnevni red:

1. Poroiilo pogajalske skupine
2. Razno
in Delovno predsedstvo v sestavi:
1. Robeft Poga6nik - predsednik
2. Franc Smolej - ilan
3. Romana 5parovec - Elanica
4. Primo! Ster - zapisnikar
5. Franc Slibar in Lisec Stefan - overovatelja zapisnika
ki sta bila z dvigom rok soglasno potrjena.

K1)

Predsednik delovnega predsedstva, g. Robert Pogadnik, seznani vse prisotne z
namenom zbora krajanov, pravili razprav in replik ter zaprosi g. Zupan Marka, kot
predstavnika pogajalske skupine za nagovor.
V nadaljnji predstaviWi g. Marko Zupan prisotne obvesti o trenutnem stanju
pladevanja komunalnega prispevka v Zvirdah. Poudari, da je po obiinskem odloku
potrebno pladati komunalni prispevek ob priklopu na kanalizacijsko omreije. Pri tem
jasno razdeli pojma komunalnega prispevka in kanalSdine. Kanal5dina se pladuje
mesedno, komunalni prispevek pa v enkratnem znesku ob priklopu na kanalizacijsko
omreZje. Prisotne seznani, da tisti, ki so komunalni prispevek ie pladali, so v celoti
opraviteni pladila komunalnega prispevka. Kdor je ie pladeval kanalSdino vsaj zadnjih
20 let je opraviden 50% popusta pri komunalnem prispevku, za L0let pa 25a/o.
Iz Obdinskega odloka iz leta 2009 so zneski komunalnega prispevka v primerjavi s
trenutnimi izraduni Stirikrat manjSi, kar kaZe na velika odstopanja. Vsem prisotnim
pojasni, da je pogajalska skupina stopila v kontakt z g. lupanom, mag. Borutom
Sajovicem in trenutno dosegla 45 a/o popust pri pladilu komunalnega prispevka.
Navzode obvesti, da se pogajalska skupina ponovno sestane z g. iupanom v
ponedeljelq 05.11.2012, nadaljevanja pogajanj ostajajo, niso dokondna.
V nadaljevanju pojasni dva kriterija, po katerih se doloda vi5ina komunalnega
prispevka. Prvi kriterij je tlorisna povrSina objeKa, ki se pomnoii s faktorjem 1,5. Pri
tem navzoie obvestf da ponovno preverijo, de je izradun pravilen in ga po potrebi
popravijo. Drugi kriterij je povrSina hi5e, pri katerem so vsi podatki zabeleZeni na
Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS).

Nadaljuje g. RleS $ibar o dasopisnem prispevku, kjer je opisana problematika
komunalnega prispevka v Zvirdah. Prisotne zaprosi, da se podpi5ejo na seznam
krajanov Zvwi. Kot dlan pogajalske skupine obvesti, da je glavni namen zniZanje
komunalnega prispevka v viSini med =700,00€ in =1.500,00€.
Tako naj bi se pribliiali Odloku iz leta 2009.

V nadaljnji razpravi g. Marko Zupan poziva predstavnike - svetnike ObdineTrtiiza
pojasnilo o enormni vi5ini komunalnega prispevka.
Obiinski svetnik g. Anton Su5tar pojasni, da je komunalni prispevek za Tvirie po
Odloku iz leta 2009 znaSal =1.371,00€. Po spremembi Odloka, aprila 2AL2, pa naj bi
se komunalni prispevek zniial za 30o/o. Po obljubah g. Zupana, bi se nova vi5ina
komunalnega prispevka gibala med =500,00€ do =800,00€. Po navedbah g. Su5tar3a
so svetniki tako sprejeli Odlok o komunalnem prispevku za novogradnje, ki pa ne
govori o nobenem specifidnem naselju, zlasti ne za Zvirde. Pojasnjuje, da je za
trenutno vi5ino komunalnega prispevka v naselju Zvirie odgovoren g. Zupan in ne
svetniki. Predlog g. SuStarja je, da krajani ne plaiajo nobenegJ komunalnega
prispevka. Obenem opozori, naj krajani pazijo o nadaljnjih priklopih na kanalizacijsko
omr€e. Pogajalsko skupino pa nagovori, naj ne bodo popustljivi pri pogajanjih.
G. Marko Zupan sporodi, da ima veiina krajanov ie speljano cev iz glavnega voda na
privatno zemljiSde. Od te cevi naprej se vsak posameznik samostojno odlodi kako bo
prikljufen na kanalizacijsko omreZje, vendar mora oprav$eno delo na koncu potrditi
podjetje >>Komunala TrZid<<.

Sledi razprava. G. Valjavec Anton predstavi proces izgradnje kanalizacijskega omreZja
na njegovem zemljiSdu in teiavo, ki se je pojavila. Od obstojede stavbe bi bilo
potrebno speljati 5e dodatnih 26M cevi, da bi se ustrezno prikljudil na kanalizacijsko
omreZje. Ustrezne prikljuditve mu Obdina Triid ne bo financirala. Predstavnike
spraSuje, kje so sredsWa iz EU.
G. Marko Zupan odgovarja, da je bila izgradnja kanalizac'rjskega omreija prvotno
financirana s strani EU viSini 600/o, ddave 30o/o in Obdine TrZid 9,5o/o. Po
spremembah viSine financiranja, pa je po novem Obdina TrZid financirala !5o/o
celotnega projekta. Posledidno je zvi5anje financiranja vplivalo na krajane Zvird s
sprejetim Odlokom aprila 20L2.
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Gospod Franc Slibar prisotne seznani z izredno slabim nadzorom med gradnjo
kanalizacijskega omreZja. Gospa Vera Djurid je kot glavna kontrolorka po navedbah
iupana opravljala dnevne kontrole, vendar teh kontrol ni bilo. Navzode naproSa, da
komunalnega prispevka ne pladajo, dokler kanalizac'rjskega omreZja ustrezno ne
preizkusijo. G. Marko Zupan sporodi, da je bilo namenjenih =45.000,00€ za kontrolo
izgradnje kanalizacijskega omreZja, po podatkih Obdine Triid.
Gospod Stibar Ale5 obenem prisotne nagovori, naj ne podpisujejo posameznih odlotb
na Obdini Trtii, dokler stvari niso razdiSiene.

V nadaljevanju gospod Mokorel Igor pove, da je formula za izradun komunalnega
prispevka oblikovana na podlagi podatkov iz Geodetske uprave Republike Slovenije in
neto tlorisne povrSine. Od tega neto tlorisna povr5ina znaSa 70% kondne cene
komunalnega prispevka, 30o/o pa podatki iz Geodetske uprave Republike Slovenije.
Poudari, da je potrebno spremeniti formulo in s tem tudi Odlok. Ta Odlok pa lahko
spremeni le Obdinski svet z izdajo odlodbe. Hkrati se mu zdi Zupanovo poietje
nezakonito, celotna izgradnja komunalnega omreija pa slabo izvedena ter kljub
opozorilom krajanov Zvird ObdiniTrZid in g. Zupanu ni bilo razumnega odziva.
Gospod Marko Zupan se z mnenjem g. Mokorela strinja in poudari, da mora
spremembe potrditi Obdinski svet.
Gospod MatjaZ Hrgovii vsem prisotnim ponovno razlobi kaj je komunalni prispevek in
obenem izpostavi, da njegove pobude in pobude drugih svetnikov na Obdinskem
svetu niso upoitevane. Revizije med podjetjema Matrika s.p. in Terragis d.o.o. 5e do
danes niso izvedli. Po potrebi je pripravljen sklicati tudi izredno seje, de v ponedelje(
05. 11. 20LZ ne bo govora o komunalnem prispevku v Zvirdah.
Predstavnik pogajalske skupine g. Lapanja Miro sporoda svetnikom Obdine TrZid, da
se bodo prihodnje seje udeleZili in predstavili svoje ugotoviWe in zahteve. Poziva vse
kr{ane Tvir\ da so pri problematiki vi5ine komunalnega prispevka enotni in soglasni.
Njegovo mnenje je, da se kanalSdina pladuje za vse krajane Zvird enotno ter po
enakem principu.

Gospod Mokorel Igor po poslu5anju razprav zaradi netransparentnosti uporabe
sredstev poziva komisijo in prisotne svetnike Obdine TrZi(, da se
trezi s
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komunalnim prispevkom sproZi nadzor Radunskega sodiSda Republike Slovenije.
Gospod Erlah Sebastjan doda, da bi zadeve lahko predali direktno na Evropsko
raEunsko sodiSde.
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V nadaljevanju g. Stefan Lisec poda mnenje, da so krajani Zvird dolini pladevati
samo kanal5fino in ne komunalnega prispevka.
V dodatni razlagi v anezi s komunalnim prispevkom, g. Lapanja Miro prisotne obvesti,
da ima Obdina TrZif velik vpliv hkrati pristojnosti uravnavanju vi5ine
komunalnega prispevka. Navzofe poziva, da naj ne podpisujejo odlotb, ki jih lahko
prevzamejo na Obdini TrZid.
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Gospa Helenca Plevand je prisotne obvestila, da
njenega ugovora glede odlodbe nodejo sprejeti.

je odlofbo 2e prevzela, vendar

Kot odgovor g. Zupan Marko poda prvi predlog za sklep, da se vse prejete odlofbe
iznidijo. Gospod Joco Kuzmanosvki poda naslednji predlog za sklep, da se obrodno
pladevanje podaljSa na obdobje treh let. Kot naslednji predlog za sklep, gospa
Helenca Plevanf predlaga, da pogajalska skupina doseie dim niZjo ceno
komunalnega prispevka. Pri tem naj upoStevajo najmanj B0o/o popusta. Krajani
podajo enotno mnenje, da se iz glavnega kanalizacijskega omreija spelje na vsako
parcelo prikljudek za nadaljnjo prikljuditev na omreZje. Prisotni se s predlogi strinjajo
in jih enotno podpirajo.
Gospa Helenca Plevand predlaga, da se za sklep upo5teva tudi lista prisotnosti na
zboru krajanov, pri Eemer podpisani pooblaSdajo pogajalsko skupino, da bo delovala
v skladu z zahtevami krajanov.

Predsednik delovnega predsedstva,

g.

Robeft Pogadnik

da njen predlog

na

glasovanje.
Rezultat glasovanja; vsi ZA.

Po kondanem glasovanju gospod Planinc predlaga, da se vse nepravilnosti, ki jih
posamezniki opazijo pri izradunih in opravljenem delu
ntezi izgradnjo
komunalnega omreZja shranijo in posredujejo pogajalski skupini. Gospod Marko
Zupan prisotnim posreduje eleKronski naslov, kjer se bodo informacije zbirale.
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Gospod Franc Stibar poda predlog, da se sredstva iz naslova od5kodnine Deponije
Kovor namenijo za poplafilo komunalnega prispevka. Svetnike KS Kovor spra5uje kje
so obljubljena sredstva v viSini =1 MIO €.
Podpredsednik KS Kovor, gospod Smolej Franc pojasni koliko sredstev se je nabralo
iz naslova od5kodnine in kam so namenjena. Obenem pojasni trenutno situacijo o
gradnji prizidka oziroma podprto idejo krajanov vednamenske dvorane ter o vseh
projeKih v naselju Zvirde.

Gospod Kutnar prisotne spraSuje ali plaiilo komunalnega prispevka vkljuduje tudi
odvajanje meteornih voda. Gospod Marko Zupan odgovori, da komunalni prispevek
vkljuduje odvajanje komunalnih voda in fekalij.

Sklep:
Po zakljudeni izmenjavi mnenj je gospod Robert Pogadnik predlagal glasovanje, da z
dvigom rok zbrani krajani potrdijo z naslednjimi predloge:

i upoSteva naj se lista prisotnosti na zboru krajanov, pri iemer podpisani
poobla5dajo pogajalsko skupino, da bo delovala v skladu z zahtevami krajanov
o vse prejete Odlodbe o komunalnem prispevku, ki so jih prejeli posamezniki, se
iznidijo
. obrodno pladevanje komunalnega prispevka se poda$5a na obdobje treh let
o pogajalska skupina naj doseZe dim niZjo ceno komunalnega prispevka pri tem naj upoitevajo najmanj 80o/o popusta
o iz glavnega kanalizacijskega omrefia naj se spelje na vsako parcelo prikljudek za
nadaljnjo prikljuditev na omreije
r jasno naj se dolodi razlika med odvajanjem fekalij in meteornih voda
r VSe nepravilnosti, ki jih posamezniki opaz'ljo pri izradunih in opravljenem delu v
ntezi z izgradnjo komunalnega omreZja se shranijo
skupini, lahko tudi na e-naslov marko.zupan@siol.net

in posredujejo

pogajalski

Rezultat glasovanja; vsi ZA.

K2)
Gospod Robert Pogadnik navzode naproia za bolj skrbno ravnanje z odpadki v
Zviriah. OpaZa namred, da se na ekoloSkih otokih nabirajo dodatne smeti, ki
povzrodajo smrad in nesnago. Navzoie opomni, naj posamezniki ne odlagajo smeti
poleg ekolo5kih otokov ki so polni. Obenem izpostavi problem pasjih iztrebkov po
celotnem naselju. Navzode naproSa, da naj za hi5nimi ljubljendki podistgo.
Prisotni se s predlogi strinjajo in jih podpirajo.

Vpraianj in pobud ni bilo ved, zato se seja zakljudi ob 19.30 uri.
Kovor,01. 11.20L2

Zapisal
Ster Primoi
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Overovatelja zapisn i ka :
Franc Slibar
Lisec Stefan
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PRILOGA 1: Seznam prisotnih na zboru krajanov KS Kovor dne 30. L0.zALz

PRILOGA 1: Seznam prisotnih na zboru krajanov KS Kovor dne 30.10.2012

