
 

 

Škofjeloški župan Ješe bi svojim občanom mesečne račune za kanalizacijske 

storitve povišal za 130 % 

 

V času, ko se slovenska podjetja že nekaj let borijo z zmanjševanjem prodajnih cen in ko je vse več 

ljudi v Sloveniji socialno ogroženih, bo škofjeloški župan Ješe v četrtek dal občinskemu svetu na 

glasovanje sklep o povečanju cen nekaterih komunalnih storitev.  

Po njegovem predlogu naj bi se (kakor izhaja iz elaborata, ki ga je pripravila Loška komunala d.d., 

koncesionar, podjetje v zasebni lasti) cene oskrbe s pitno vodo za običajno gospodinjstvo mesečno 

povečale za kar 24,43%. Storitev odvajanja komunalne vode naj bi se mesečno podražila za 

vrtoglavih 124,24%, storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pa naj bi se mesečno 

povišala za enormnih 135,95%. 

Tako naj bi se strošek oskrbe s pitno vodo za gospodinjstvo, s povprečno mesečno porabo 18 m3 

- zvišal iz mesečnih 11,41 EUR na 14,19 EUR,  

- strošek odvajanja komunalne vode bi se zvišal iz 5,18 EUR na 11,61 EUR,  

- strošek čiščenja komunalne vode pa naj bi se zvišal iz 6,49 EUR na 15,33 EUR.  

V celoti bi se torej stroški na  gospodinjstvo za komunalne storitve, povečali iz  

23,08 EUR na 41,13 EUR mesečno, torej za 78,21%. 

Iz elaborata, ki ga je pripravila Loška komunala izhaja, da naj bi bil največji razlog za povečanje 

stroškov komunalnih storitev visoko povečanje najemnine, ki jo občina zaračunava Loški komunali za 

uporabo komunalne infrastrukture, ki je v občinski lasti. Pri kanalizacijski infrastrukturi se tako 

najemnina povečuje iz 297.150,72 EUR na 874.265,75 EUR letno, kar je skoraj za trikrat.  

Pri tej povečani najemnini, ki je prihodek občinskega proračuna, plačamo pa jo na položnicah 

škofjeloški občani, gre verjetno za povečanje zaradi posodobitve starega in izgradnje novega 

kanalizacijskega omrežja v občini.  Dejstvo je, da bo celoten projekt izgradnje kanalizacijskega 

omrežja pokrit iz evropskih sredstev, namensko zbranih okoljskih dajatev in komunalnega 

prispevka novih priključnikov. Župan Miha Ješe je namreč večkrat poudaril, da občina za tokratno 

posodobitev in izgradnjo kanalizacijskega omrežja ne bo dala niti centa.  

Očitno pa tako stališče župana ne moti, da kljub temu, da za ta projekt noče dati nobenega denarja, 

ne bi tega kanalizacijskega omrežja za drag denar dajal v najem Loški komunali, kar pa na svojih 

računih, na koncu zopet plačamo občani. 

Drugi razlog za veliko povečanje stroškov komunalnih storitev je v velikem povečanju stroškov 

koncesionarja, torej Loške komunale. V času, ko so običajna podjetja prisiljena ostro zmanjševati 



stroške, bi si Loška komunala svoje stroške pri upravljanju kanalizacijskega omrežja povečala iz 

305.115,38 EUR na 448.591,46 EUR, torej kar za 47,02%. 

Ob tem je zanimivo, da občina in Loška komunala že hočeta zelo povečati svoje zaslužke, čeprav 

večina objektov posodobljenega in novozgrajenega kanalizacijskega omrežja sploh še nima 

uporabnega dovoljenja! 

V oči bode tudi podatek, da so ob izračunavanju višjih cen komunalnih storitev načrtovali zelo veliko 

povečanje stroškov delovanja omrežja, medtem ko je količina opravljenih storitev minimalno 

povečana v primerjavi z letom poprej. Izgleda torej, kot da so upoštevali nastale stroške zaradi 

novega omrežja, nikjer pa ni videti, da so v zadostni meri upoštevani tudi prihodki, ki bodo nastali z 

zaračunavanjem storitev novim priključnikom. 

Ob vsem tem pa je pomembno tudi to, da je občina Škofja Loka v študiji izvedljivosti projekta 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore, ki je bila osnova za prijavo na razpise za 

pridobitev kohezijskih sredstev EU navedla, da se bo po izvedbi celotnega projekta izgradnje in 

prenove kanalizacijskega sistema v občini, strošek za gospodinjstvo iz naslova odvajanja in čiščenja 

komunalnih vod povečal za 46,02% (ob tem da je v študiji prikazano, kot da bo sama občina v 

izgradnjo vložila veliko sredstev, kar pa se, kot kaže, ne bo zgodilo), medtem ko sedaj načrtujejo za 

kanalizacijske storitve kar okoli 130% povišanje. 

Očitno se trenutna škofjeloška občinska uprava ne drži svojih zavez, ki jih je dala EU. To pa lahko 

privede do vrste drugih problemov, ki jih bo ta garnitura nakopala škofjeloški občini, saj gre lahko za 

velike nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev. 

Ali boste občinski svetniki izglasovali takšno podražitev, ki jo boste občutili tudi na lastni koži?  

Ali veste, kako bodo mesečne položnice plačevali vaši sosedje; socialno šibki, upokojenci, mladi, ..., 

ki obrnejo vsak evro, da preživijo mesec?  

          

 

Škofja Loka, 26.1.2015 
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