
 

 

 
 
Občina Škofja Loka 
Mestni trg 15 
4220 Škofja Loka 
 
župan, mag. Miha Ješe in  
občinski svetniki občine Šk.Loka 
 

Zapis sestanka in pobude predsednikov KS iz 
občine Škofja Loka, na posvetu v KS Godešič, 

 
ki je bil v sredo 18.2.2015 ob 18.30. uri v domu KS na Godešiču 

 
Prisotni predsedniki KS: Godešič, Log, Sv.Duh, Škofja Loka-mesto, Kamnitnik, Trata, 
Zminec, Reteče –Gorenja vas in pooblaščenka predsednice KS Podlubnik – Stara Loka  
ter predstavniki iniciative za PKP 

 
Glavne teme in razprave na posvetu: 
1. Sprejemanje (po hitrem postopku) Odlokov za povišanje cen komunalnih storitev: vodovod, 

kanalizacija, kanalščina, greznice in MKČN), vse z namenom, da si občina popravi proračun. Ti 
Odloki bodo podražili v povprečju komunalne storitve (Loška komunala) za 78%. To velja za vse 
občane Škofje Loke. Ugotavljamo, da so podražitve nerazumne, pripravljene na osnovi 
nepreglednih številk oziroma stroškov in pomanjkljivega elaborata Loške komunale d.d. ter ne 
upoštevajo socialne vzdržnosti. 
 

2. Nezavidljivo stanje ob izgradnji komunalne infrastrukture v sklopu projekta Urejanja porečja 
Sore.  
Predsedniki KS Reteče – Gorenja vas, Podlubnik - Stara Loka in Mesto (za Puštal) ugotavljamo, 
da se projekti vodijo nepravilno. Osnova so zelo slabi načrti, po katerih se gradi novo 
kanalizacijsko omrežje Godešič- Reteče - Gorenja vas in podaljški kanalizacije v Stari Loki in v 
Puštalu. V kratkem se bodo lastniki objektov morali priključiti na kanalizacijsko in vodovodno 
omrežje na trasi  Godešič – Reteče – ČN Gorenja vas. Po EU razpisnih pogojih je pri priklopih 
popolnoma jasno, da podaljške sekundarne kanalizacije in vpadni oz. revizijski jašek, ki mora 
biti 1m v lastnikovi parceli, izvede in plača občina. 
Občina tudi negospodarno in nepotrebno klesti krajevne proračune (investicijska sredstva) 
zaradi izgradnje in popravila poškodovanih cest med gradnjo. Namreč po razpisnih pogojih 
mora izvajalec za denar, ki je bil pridobljen iz EU, ceste urediti v celotni širini in ne samo v delu, 
kjer so bili izvedeni izkopi! 
 

3. Komunalni prispevek, ki ga bo občina prav tako podražila za nove priključnike na fekalno 
kanalizacijo v Retečah, Godešiču, Stari Loki in Puštalu. Komunalni prispevek bo domnevno 
zajel tudi naselja, ki si bodo sama gradila sisteme čiščenja odpadnih vod v smislu MKČN. Torej 
tudi vasi v KS Zminec, Bukovica, Log, delno Trata (Draga, Pungert, Gosteče) in Lenart-Luša. 

 
4. Večji del ozemlja občine Šk. Loke spada pod aglomeracije, kjer se ne bodo gradili večji sistemi 

kanalizacije, ta naselja oziroma KS pa morajo MKČN in manjše sisteme dokončati do 2017 leta. 
Po izkušnjah KS Godešič in Reteče bo občina najverjetneje vsa investicijska sredstva pobrala 
dotičnim KS. Zraven pa bo ljudem verjetno zaračunala še visok komunalni prispevek. 

 


