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OBČINSKI SVET 
OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
Zadeva: Sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
 
Dne 19.6.2015 sem s podpisi desetih občinskih svetnikov prejel »Zahtevo za sklic izredne 
seje«. Zahteva je bila poslana skladno s 1. Odstavkom 22. Člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 5/2014 – uradno prečiščeno besedilo). Ne 
glede na neupravičen razlog sklica je bila seja sklicana v predvidenem roku v četrtek, 
9.7.2015 ob 18. Uri. 
Razlog sklica naj bi bil sprejetje »nezakonitega« Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka. Potrebno je 
poudariti, da je bil sprejeti odlok pripravljen skladno z zakonom s strani strokovnega 
pripravljavca, sprejel ga je novoizvoljeni občinski svet v rednem dvofaznem postopku, kljub 
temu, da bi zadoščalo že samo dokončanje že v prejšnjem mandatu začetega postopka s 
sprejemom samo v drugem branju.  Odlok je potrdila velika večina občinskih svetnikov: 16 jih 
je glasovalo za odlok, 11 proti. O nezakonitosti odloka lahko presoja le pristojni organi – 
Ustavno sodišče Republike Slovenije. 
Dodatni razlogi sklica izredne seje prav tako nimajo argumentirane podlage: 
Obremenitev posameznih občanov skladno z odlokom je zelo nizka, saj bodo za priključke 
na kanalizacijsko omrežje, katerih povprečna vrednost samo za sekundarni del je za 
stanovanjsko stavbo povprečne velikosti v višini okoli 12.000 EUR potrebno prispevati samo 
okoli 1.800 EUR. 
Obračunani stroški za kanalizacijo so izračunani skladno z veljavno zakonodajo 
Odlok je bil v fazi sprejemanja skoraj eno leto in pol in v tem času so bili dani odgovori na 
zastavljena vprašanja in dvome, o čemer so presodili s sprejemom tudi občinski svetniki. 
Odlok je pripravljen predvsem v duhu EU za zagotovitev čim bolj čistega bivanjskega okolja 
vsem občanom naše občine. 
Glede porabe nepovratnih sredstev: namenskost in pravilnost porabe upravičencev (to je 
Občine) redno spremljajo skrbniki pogodb na pristojnem ministrstvu, poleg tega državni 
organi redno spremljajo delo na Občini Škofja Loka, kjer pa ni bilo zaznanih nepravilnosti. 
Greznice so uporabljali izključno njihovi lastniki, ki so za čas njihove uporabe plačevali s 
strani države predpisano okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja.  
Prispevek za kanalizacijo je dokaj nizek in je približno povprečen, vse občine na Loškem 
imamo približno enak prispevek. 
Za vse, ki bi jih prispevek relativno preveč obremenil, bo občinska uprava predlagala tak 
pravilnik plačevanja, ki bo za njih vzdržen. 
Odlok je bil sprejet izrazito demokratično. Sprejemanje je potekalo kar dvakrat, uporabniki so 
bili o njem zelo dobro obveščeni, ne glede na to, da so se nekateri občani zelo trudili z 
navajanjem nepreverjenih in zelo napihnjenih ocen višine prispevka. Vmes so bile tudi volitve 
in volivci so dali tako županu, kot tudi občinskemu svetu mandat za sprejemanje občinskih 
odlokov. 
Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Škofja Loka je bil zakonito sprejet in ni niti razlogov niti potrebe za njegovo 
spreminjane. Posledično tudi izredna seja ni potrebna. 

Župan  
mag. Miha Ješe 


