
Spoštovani občinski svetniki, 
  
Na vas se obračamo v zvezi s projektom izgradnje kanalizacije v KS Reteče – Gorenja vas. Na dnevnem 
redu seje, ki bo dne 15.5.2014 je prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Škofja Loka (v nadaljevanju odlok). V zvezi s predlogom odloka vam v 
nadaljevanju posredujemo naše opredelitve, vendar moramo pred tem na kratko povzeti tudi potek 
izgradnje kanalizacije v naši KS. 
  
Svet KS Reteče – Gorenja vas je marca letos ustanovil Odbor za gradnjo komunalne infrastrukture z 
namenom, da prouči projektno dokumentacijo za kanalizacijo (PZI) in opozori na morebitne 
pomanjkljivosti in boljše rešitve napeljave sekundarne kanalizacije in vodovoda v KS ter pomaga 
krajanom do informacij. Na lastno pobudo smo pridobili projekt za izvedbo, predlagali investitorju, da 
posreduje krajanom obvestilo z bistvenimi informacijami v zvezi z izgradnjo kanalizacije in skušali 
pridobiti čim več informacij v zvezi s projektom od investitorja. Organizirali smo informativne ure v KS 
za krajane, da se sploh lahko seznanijo z možnostjo priklopa na kanalizacijo. Informacije krajanom 
podajajo člani odbora. 
  
Po pregledu projektov smo prišli do zaključka, da je v naši KS vendarle nekoliko drugačna situacija kot 
na Godešiču, kjer imajo težave predvsem zaradi manjkajočih sekundarnih kanalov. Pokazalo se je, da 
so trije pomembni segmenti pri tem projektu, s katerimi bo KS in odbor imel še obilo dela. Največja 
problematika v naši KS je primarni kanal na južni strani Reteč, katerega izvedba temelji na očitno zelo 
slabo premišljenem projektu. Primarni kanal na južni strani Reteč poteka po samem robu nestabilne 
in plazovite brežine. Krajani, ki živijo v tem delu Reteč in poznajo teren, so zaskrbljeni, bojijo se za 
stabilnost svojih hiš in zemljišča. Na robu prej opisanega terena je v izgradnji tudi zadrževalni bazen v 
velikosti 350 m3, za potrebe katerega bo nestabilen teren obremenjen s težo cca 500 ton. V 
neposredni bližini zadrževalnega bazena se nahajata dve stanovanjski hiši. Vsakemu laiku je jasno, da 
tako velik poseg v nestabilen teren zahteva temeljito predhodno analizo, za katero pa še do danes 
nismo izvedeli ali je bila narejena ali ne. Drug problem so izlivi razbremenilnih bazenov, ki niso 
speljani v strugo reke Sore, kot bi sicer morali biti po projektu, temveč se končajo precej daleč od 
Sore.  Poleg tega so izlivi razbremenilnih bazenov zelo strmi. Predvidevamo, da bo voda erodirala 
nestabilen teren. Na vse navedeno smo že opozorili investitorja z dopisom z dne 24.4.2014 in 
28.4.2014 in predlagali skupni ogled z investitorjem in projektantom, vendar odziva vse doslej ni bilo. 
Ob pregledu PZI za sekundarno kanalizacijo smo identificirali 65 hiš, ki nimajo možnosti neposredne 
priključitve na primarno ali sekundarno kanalizacijo oziroma po naši oceni nimajo možnosti priklopa 
npr. zaradi terena. Za pojasnila smo zaprosili investitorja in projektanta v dopisu z dne 28.04.2014 s 
priloženo karto z označenimi objekti in predlagali sestanek, vendar pojasnil še nismo prejeli, niti do 
sestanka še ni prišlo. Investitorja smo tudi večkrat opozorili na neustrezno obveščanje krajanov tako 
glede pogojev njihovih individualnih priključkov, kot glede zapor cest in oviranja dnevne 
komunikacije. Kljub našim večkratnim opozorilom se še vedno dogaja, da so občani obveščeni o 
zapori njihove ceste šele na dan zapore ali sploh ne. 
  
S tem smo samo na kratko predstavili problematiko v naši KS v zvezi z izgradnjo kanalizacije. Ker 
boste na seji obravnavali predlog odloka, vam posredujemo naše opredelitve do predloga. 
Podpiramo predlog enotnega prispevka za celotno občino. V predlogu je predlagano razmerje med 
deležem parcele in deležem stavbe 0,3:0,7. Ob tem imamo enake pomisleke kot predsednik KS 
Godešič in sicer pri določitvi gradbene parcele. Tisti objekti, ki nimajo določene gradbene parcele 
bodo po tem principu obremenjeni z višjim prispevkom kot kasneje zgrajeni objekti, ki imajo že 
določeno gradbeno parcelo. Iz tega razloga predlagamo v tem delu spremembo predloga odloka in 
sicer faktor za obstoječe objekte in gradbene parcele 1,5 površine, na kateri stoji stavba ob 
predpostavki, da se ostali faktorji vsebovani v formuli ne spreminjajo. V vsakem primeru pa se 
morate zavedati, da je precej občanov v težki finančni situaciji (npr. upokojenec z nizko pokojnino, ki 
biva sam v hiši, mlada družina z že obstoječim bremenom kredita, brezposelni ipd.), da ne bodo 



zmogli plačati komunalnega prispevka ne po enem, ne po drugem principu obračunavanja. V 
predlogu ni predvidenega plačila komunalnega prispevka v več obrokih. Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka, na podlagi katerega je bil pripravljen predlog odloka, v 4. odstavku 7. člena 
daje možnost občini, da v podrobnejših merilih za odmero komunalnega prispevka določi tudi 
možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka. Zato apeliramo na vas, da vključite v odlok 
možnost obročnega odplačevanja. Ker govorimo o nekaj tisoč evrih, plačilo v treh ali štirih zaporednih 
mesečnih obrokih ne bo kaj bistveno spremenil zadeve. Predlagamo, da razmislite o plačilu 
komunalnega prispevka v več letnih obrokih, pri čemer imamo v mislih že obstoječe objekte, ki se 
bodo morali priključiti na novo zgrajeno kanalizacijo. Upoštevati je potrebno tudi tiste občane, ki ne 
bodo mogli niti v več letnih obrokih plačati prispevka. Kako bodo pa ti obravnavani? 
  
Na vsak način pa pričakujemo od občine kot investitorja, da bo v finančni konstrukciji skušala, na 
osnovi morebitnih dodatnih virov, čim bolj znižati prispevek občanov. Ne nazadnje bi moralo biti 
vodilo racionalizacije tudi pri načrtovanju in izvedbi investicije. Naši občani namreč ugotavljajo, da 
zadeve ne potekajo optimalno, koordinirano in racionalno! 
  
Predlagamo, da obravnavate in sprejmete gornje predloge k odloku. 
  
S spoštovanjem, 
  
Polona Križaj Krajnik 
predsednica KS Reteče - Gorenja vas 
in 
Odbor za gradnjo komunalne infrastrukture 
Reteče - Gorenja vas 
 


