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Izjava za javnost 
 

strank in list Občinskega sveta Občine Škofja Loka: Nove Slovenije (NSi), 

Slovenske ljudske stranke (SLS), Iniciative za demokratični socializem (IDS), 

Komunalno ekološke liste in Stranke modernega centra (SMC). 

 

V občini Škofja Loka se zaključuje izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega 

sistema. To je tema, ki že drugo leto povzroča veliko pozornosti in razburjenje 

med občani. Kljub temu, da se zaključek gradnje bliža koncu, še do danes 

občanom ni znan  prispevek, ki ga bodo morali plačati za priključitev na 

kanalizacijski sistem. Pred lanskimi občinskimi volitvami je župan poskušal s 

predlogom, ki je predstavljal izredno visok prispevek in je bil veliko višji kot v 

primerljivih občinah v Sloveniji. Izračun je temeljil na napačnih podatkih. 

Predvsem velika aktivnost Iniciative za pravični komunalni prispevek je 

preprečila sprejetje takega odloka. Jesenske volitve pa so problematiko začasno 

zamrznile. 

V novem občinskem svetu ima koalicija županove liste Prijatelji Loke, SDS, SD 

Desus večino, ki z glasovalnim strojem onemogoča vsako, še tako konstruktivno 

pobudo s strani opozicijskih strank. Stopnja demokracije v občinskem svetu 

postaja vedno manjša. Svojevoljni način vodenja občinskih sej povzroča, da 

številna vprašanja, zastavljena s strani občinskih svetnikov  v imenu občanov, 

ostanejo neodgovorjena. Ignoranca občinskega vodstva, nemoč občinskih 

svetnikov in občanov ter nedemokratično vodenje občinskih sej nas je prisililo, 

da uporabimo izjavo za javnost pred sejo občinskega sveta, ki bo 11. junija in bo 

obravnavala dokončno potrditev odloka, s katerim bo določena cena 

komunalnega prispevka. Kljub odpravi nekaterih napak iz lanskega predloga in 

zmanjšanju prispevka  je ta  še vedno izjemno visok in za marsikaterega občana 

težko plačljiv. 

Podpisane stranke zato ugotavljamo: 

• Izračun za višino prispevka za priključek na kanalizacijo je odločno 

previsok. 

• Izračun temelji na nekaterih vprašljivih, netočnih  in nepravilno 

uporabljenih podatkih, na katere so opozicijski svetniki, Iniciativa in 

občani opozarjali. 
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• Ugotavljamo neskladja med dejanskimi podatki in tistimi, ki jih je 

občina navedla v prijavi za EU sredstva. 

• Predlagani prispevek je veliko višji kot v primerljivih občinah. 

• Pri izračunu povprečnega prispevka občina manipulira s podatki in ne 

upošteva dejanskih povprečnih površin stavb in zemljišč na posameznih 

področjih. 

• Predlog ne upošteva preteklih vlaganj obstoječih lastnikov 

nepremičnin, ki se priključujejo na kanalizacijo. Poleg lastnega vložka v 

greznice so ti lastniki dolga leta plačevali 10x večjo okoljsko dajatev, kot 

tisti,  ki so že imeli možnost priključitve. Sedaj pa občina pričakuje, da 

bodo plačali enako visok komunalni prispevek, kot novograditelji. Na ta 

način so obstoječi lastniki v neenakopravnem položaju z novograditelji.  

• Investicija v kanalizacijo je v veliki meri sofinancirana s pomočjo 

nepovratnih EU sredstev. EU namenja ta sredstva predvsem z 

namenom, da se s projekti, ki imajo skupno ekološko korist, pretirano 

ne bremeni občanov, sredstva pa delujejo tudi kot socialna pomoč. 

• V občini je izrazita neenakost med občani posameznih področji. 

Nekatera področja v občini še sedaj plačujejo prispevek za priklop na 

kanalizacijo, ki je bistveno nižji kot v predlogu odloka. 

• Nekatera področja v občini predstavljajo enovit zaključen sistem s svojo 

čistilno napravo. Z EU sredstvi in dolgoletno zbranimi sredstvi iz 

namenske ekološke takse oz. okoljske dajatve bi bila lahko investicija na 

nekaterih področjih v celoti pokrita. 

• Neracionalnosti, ki so jih občani opažali pri načrtovanju in realizaciji 

tega projekta, povzročajo velike nepotrebne stroške. 

• Popolna odsotnost občutka za interese občanov se je s strani občine 

pokazala tudi na primeru enormnih podražitev kanalščine v letošnjem 

letu. Občina je povsem nekritično posredovala predlog izvajalca 

koncesije v potrditev občinskemu svetu. Šele skupna reakcija opozicije 

in Iniciative je dosegla finančno omilitev tega predloga, ki pa je še 

vedno zelo visok!  

 

Na osnovi vsega povedanega ugotavljamo, da občina Škofja Loka ne dela v 

interesu svojih občanov, ki so prizadeti z izgradnjo nove kanalizacije. 

Ugotavljamo, da se v občini želi na račun tistih, ki so prisiljeni v investicijo za 
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priklop na kanalizacijo, pripeljati v občinski proračun kvaliteten finančni vir za 

sanacijo občinskih financ! 

Na 7. seji občinskega sveta dne 11.6.2015 bomo spodaj podpisani zahtevali, da 

se odlok dopolni: 

• z določili, ki bodo ublažila finančno obremenitev občanov, 

• da se obstoječi lastniki in novograditelji izenačijo tako, da se obstoječim 

lastnikom upošteva pretekla vlaganja in 

• da se omogoči občanom vzdržno, dolgoročno obročno odplačevanje, 

brez vknjižbe hipotek. 

V kolikor naši konstruktivni predlogi ne bodo v demokratičnem duhu 

upoštevani, opozarjamo na nepredvidljive posledice potrditve takšnega odloka, 

od katerih se bomo odločno distancirali! 

 

Škofja Loka 8.6.2015 

                                                                   Nova Slovenija (NSi)  

 

                                                                   Slovenska ljudska stranka (SLS) 

 

                                                                   Iniciativa za demokratični socializem (IDS) 

 

                                                                   Komunalno ekološka lista  

 

                                                                   Stranka modernega centra (SMC). 

 

 


