
Spoštovani občinski svetniki! 
  
Ste pred sprejetjem ''Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Škofja Loka''. 
Bil sem prisoten na včerajšnji javni obrazložitvi. Nimam namena komentirati mojega vtisa glede tega 
javnega shoda. 
  
Sem predsednik sveta KS Godešič in sem neposredno vpleten v gradnjo primarne in sekundarne 
kanalizacijske ter vodovodne mreže na Godešiču. 
Rad bi predstavil dejstva, vas svetnike pa naprošam, da po svoji vesti in možnostih presodite, kaj 
narediti s tem odlokom. 
  
Začenjam z gradnjo kanalizacije med Godešičem in Retečami. 
KS Godešič je na lastno iniciativo dobila od občine PZI načrte. Po pregledu PZI dokumentacije je 
ugotovila, da je v naši KS cca 50 stanovanjskih objektov nemogoče priključiti na sekundarne ali 
primarne kanalizacijske vode. 
Zato smo januarja letos ustanovil Odbor, ki naj bi pomagal koordinirati slabo pripravljene PZI projekte 
za kanalizacijo in vodovod z odgovornimi na občini. 
Že v začetku februarja smo na sestanku z Odborom za gospodarske javne službe predstavili 
pomanjkljivosti in tudi rešitve zanje. S strani občine ni bilo odgovorov. 
V marcu smo uspeli pripeljati projektanta na teren…odgovorni z Oddelka niso prišli na ogled. Razen g. 
Žiberta, ki pa ni kompetenten za odločanje. 
V začetku aprila 2014 smo pripravili dokument v pisani in grafični obliki, kjer smo vrisali in ponovno 
opozorili na nepravilnosti. S strani Oddelka ni bilo odgovora. 
Ta dokument je prejel tudi župan. 
Konec aprila smo v KS pripravili Zbor krajanov, na kateri, kljub prestavitvi datumov, s strani občine ni 
bilo udeležbe. 120 krajanov Godešiča je pisno potrdilo delo Odbora in KS glede dopolnitev in 
sprememb pri gradnji kanalizacije skozi Godešič (glejte poslan zapisnik zbora s podpisno listo) 
  
Ugotavljamo namreč, da na Godešiču manjka približno 400m sekundarnih vodov, s katerimi bi po 
načelu enakopravnosti lahko krajanom omogočili enakopraven in enostaven priklop. 
Kljub temu bo potrebno določene število objektov, približno 10, reševati z malimi biočistilnimi 
napravami. 
Ob izračunu komunalnega prispevka teh 400m ni bilo upoštevanih. 
  
Bolj kot to, nas skrbi, da naših predlogov odgovorni in izvajalci na terenu ne bodo upoštevali. To bo 
pomenilo, da bomo v kratkem rezali ravnokar položeni asfalt in zviševali stroške za sekundarno 
kanalizacijo ter priklope objektov. 
  
Javna obrazložitev Odloka včeraj je bila pravno-formalno korektno pripravljena. Osebno menim, da 
je princip solidarnosti vseh občanov prava pot za obračun komunalnega prispevka. 
Pri določitvi velikosti gradbene parcele velja naslednje: Obstoječi objekti, ki se bodo na novo 
priklapljali na kanalizacijo, v projektnih dokumentacijah nimajo določene gradbene parcele (objekti 
pred letom 2004 nimajo nikjer določene gradbene parcele, v nobeni dokumentaciji). Šele po letu 
2004, ko je začel veljati ZGO-1 se formulira gradbena parcela! 
Torej, je faktor za obstoječe objekte in gradbene parcele 1,5 površine stavbišča edino pravilna. 
  
Glede na predvidene formule in faktorje ter seveda naše površine,  se je  potrebno vprašati, koliko 
občanov bo sploh lahko plačalo komunalni prispevek? 
Za povprečen objekt s 220m2 netto stan.površine in 700m2 »gradbene parcele« znaša kom.prispevek 
cca 3.000eur, seveda z upoštevanjem Dp in Dt s faktorji 0,3 in 0,7. 
Če izračunamo parcelo s pravičnejšim faktorjem 1,5 je prispevek nekaj manj kot 2.400eur. 



  
To so cene, ki bodo doletele vaše(naše) starše, upokojence in vas (nas)! V povprečju, torej nekaj čez 
3.000eur, če nam boste z odlokom neusmiljeno zaračunali gradbeno parcelo v celoti zemljišča, kjer 
stoji hiša. 
Malo nižji, torej cca 2400eur, bo prispevek, če bo faktor parcele 1,5 stavbišča (površine zemljišča pod 
vašo hišo). 
  
Odkrito vprašam: si upate povedati to ceno vašim (našim) staršem, upokojencem, ljudem z osebnimi 
dohodki 600eur? 
  
Vedeti morate, da nam bo (vsaj za sedaj kaže tako) občina izstavila račun še za manjkajoče 
sekundarne vode, ki jih bomo morali izgraditi dodatno. Tu mislim na 400 manjkajočih metrov na 
Godešiču. Ti vodi naj bi stali od 100.000 do 120.000 eur! 
(podoben manjko ima tudi Ks Reteče – Gorenja vas). 
Torej, prištejte še cca 1.000 do 2.000eur za gradbena dela za priključek…pa smo na 3.000 do 4.000 
eur za priključek plus manjkajoči sekundarni vodi! 
  
Jaz menim, da je predlog predsednika Odbora z Godešiča bolj človeški…in sicer, da bi 
komunalni  prispevek stal cca 1.000eur, plus stroški fizične izvedbe. Seveda to velja za obstoječe hiše. 
To bodo plačali in razumeli vsi Ločani! 
  
Dragi svetniki in g.župan! 
V imenu krajanov Godešiča vas naprošam, da korigirate Odlok in s tem komunalni prispevek. 
Nujno pa je upoštevati, da se komunalni prispevek plača v več tranšah. S strani Odbora in KS Godešič 
pa smo tudi že poslali predlog, da bi se lahko del komunalnega prispevka obračunal skozi kanalščino 
(recimo za obdobje 5 let). 
  
Hvala za vašo preudarnost in razumevanje. 
Kot predsednik KS se zavedam, da sem odgovoren mojim sokrajanom. Vi na občinskem svetu, pa ste 
voljeni s strani vseh občanov. 
  
Lep pozdrav 
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