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OBČINSKI SVET 
OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
 
Zadeva: Priloga županovega odgovora na sklic izredne seje občinskega sveta –  
               odgovor k točki 5 
 
 
Ko pobudniki izredne seje občinski upravi »nalagajo« opravila, v konkretnem primeru 
izkrivljajo določbo drugega ostavka 22. člena, ki sicer dejansko govori, da »Zahtevi mora biti 
priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, in predlagani sklepi.« le v 
nadaljevanju je določba, da »Če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, naslovijo županu in 
občinski upravi zahtevo, katero gradivo naj za sejo pripravi.« Občinska uprava in predlagatelj 
z vso odgovornostjo trdita, da je bilo gradivo za razpravo o odloku pripravljeno strokovno in 
skladno s predpisi, pobudniki sklica izredne seje pa bi morali gradivo predložiti pobudi – saj 
bi morali zahtevi biti predloženi razlogi (seveda utemeljeni). 
 
Občinska uprava in predlagatelj zatrjujeta, da je bilo gradivo za sprejem Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Škofja Loka – druga obravnava pripravljeno skladno s predpisi. Izrecno so bile 
spoštovane določbe zakona o prostorskem načrtovanju, še posebno poglavje III., kjer je v 
zakonu predpisan postopek o komunalnem postopku (torej je odlok na zakonu temelječ in je 
zato zakonit; enako je bil spoštovan postopek – Statut Občine Škofja Loka in Poslovnik). 
 
Občinski upravi ni potrebno »podrobno pojasnjevati in razčlenjevati postavk besedila«, saj so 
vse Investicije v komunalno opremo iz načrta razvojnih programov v okviru občinskega 
proračuna, skladno z določbo zakona, utemeljene z občinskimi podrobnimi prostorskimi 
načrti in tudi v Občinskem prostorskem načrtu. V teh stroških, navedenih  v zahtevi pod točko 
5., so zajeti stroški, kot jih predpisuje zakon. Opremljanje stavbnih zemljišč obsega namreč 
projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z 
občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in 
služijo svojemu namenu. Vsi stroški so plačani iz proračuna Občine Škofja Loka, so 
»transparentni«, saj Občinski svet obravnava in sprejema vsakoletni proračun občine in 
potrjuje zaključni račun proračuna občine. Drugih evidenc, kjer bi se prihodki ali odhodki v 
investicije vodili, občina ne pozna in jih ne vodi. Torej so tudi stroški, zajeti v program 
opremljanja predmetnega odloka, zakoniti, saj temeljijo na uradni evidenci, potrjeni z 
odlokom. Nad zakonitostjo postopkov bdi tudi še tretji organ občine – Nadzorni odbor. 
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