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B I L A N C A P R I H O D K O V
O D H O D K O V

I N

P R I H O D K I
1. DAVČNI PRIHODKI
Davčni prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2005, ocene višine, kot jo je z izračunom
primerne porabe za leto 2006 sporočilo Ministrstvo za finance in predlagane višine primerne porabe
za leto 2008. Njihova ocena, ki je običajno večja od dejansko realiziranih prihodkov, je potem osnova
za nakazovanje razlike med pričakovanimi in dejansko doseženimi prihodki - tako imenovane finančne
izravnave. V letu 2008 ne pričakujemo finančne izravnave.

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.1.1. Dohodnina
Dohodnina je največji vir sredstev proračuna. Z novim zakonom o financiranju občin se vsa dohodnina
steka v državni proračun, država pa tedensko nakazuje 1/52- ti del izračunane potrebne dohodnine za
doseganje primerne porabe. Ta tako imenovana odstopljena dohodnina znaša v letu 2008 10.454.287
EUR.
Rebalans:
Nov izračun Ministrstva za finance povečuje odstopljeno dohodnino na 10.520.070 EUR.

1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE
1.2.1 Davki na nepremičnine
1.2.1.1. Davek od premoženja
Davek je predpisan z zakonom. Višina temelji na oceni Ministrstva za finance.
1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Postavke vključujejo sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih
bomo v letu 2007 in 2008 v proračun pridobili na podlagi izstavljenih odločb o odmeri nadomestila.
Odločbe izstavlja davčni organ, podatke o površinah in o zavezancih pa posreduje občina po podatkih
iz uradnih evidenc in ugotovitvenega postopka. Seštevek točk za nepremičnino po Odloku se pomnoži
z vrednostjo točke, ki jo določi Občinski svet. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je
bil sprejet oktobra 2003 in je začel veljati 01.01.2004. Vrednost točke za leto 2007 je bila usklajena z
rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, ki je za leto 2006 znašal 2,8% in je znašala za
zazidana stavbna zemljišča 0,000223 EUR (0,053 SIT) in za nezazidana stavbna zemljišča 0,000212
EUR (0,050 SIT).
Za leto 2008 se predvideva uskladitev vrednosti točke z rastjo indeksa oziroma za 2,5 %, o čemur bo
odločal Občinski svet konec leta 2007.
Sredstva, ki se zbirajo na tej postavki so eden od virov zagotavljanja investicijskih sredstev na
področju komunalnega gospodarstva in opremljanja stavbnih zemljišč in investicijskega vzdrževanja
komunalne infrastrukture. Ministrstvo za finance je občinam predpisalo (priporočilo) višino zbranega
nadomestila za fizične in pravne osebe. Višina je odvisna je od razvitosti občine in števila prebivalstva.
Pričakujemo, da bodo ta merila in pogoji Odloka z usklajeno višino točke za leto 2008 zagotovili
planirano raven prihodka.
1.2.2. Davki na premičnine
Predviden je enak prihodek od davka na plovne objekte kot v letu 2006, ker spremenjena zakonodaja
razširja število zavezancev.
Rebalans:
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V letu 2007 se je izjemno povečal davek od plovnih objektov, zato je postavka povečana tudi v 2008.
1.2.3. Davki na dediščine in darila
Davek plačujejo občani od premoženja, ki ga pridobijo po zapuščinskih postopkih in z darili. Davek je
določen z republiškim predpisom. Upoštevana je realizacija postavke v letu 2005 in ocena Ministrstva
za finance.
1.2.4. Davek na promet nepremičnin
Davek plačujejo fizične in pravne osebe ob vsaki prodaji premoženja, ki leži na območju občine. Višina
davka je določena z zakonom (2%) in se šteje v izračun primerne porabe. Višina postavke predstavlja
oceno na podlagi realizacije v letu 2005.

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.3.1. Davki na posebne storitve
Davki zajemajo davke na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira država.
Njihova višina se šteje v izračun primerne porabe. Višina temelji na oceni Ministrstva za finance.
1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.3.2.2. Turistična taksa
Prihodek nastaja od plačila turistične takse in je namenjen za razvoj turizma. Višina temelji na
realizaciji v letu 2005.
1.3.2.3. Komunalne takse pravne osebe
Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS,
št. 34/00) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za oglaševanje na javnih mestih
na območju občine in podobno, ki so pravnim osebam odmerjene na podlagi odločb in jih ubira
občinska uprava, izterjuje pa Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. V znesku prihodka te
postavke je upoštevana realizacija leta 2006. Na pričakovan prihodek bo vplival tudi predlog povišanja
točke, ki bo po sprejetju objavljen v Uradnem listu RS.
1.3.2.4. Komunalne takse - občani
Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS,
št. 34/00) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za oglaševanje na javnih mestih
na območju občine in podobno, ki so občanom odmerjene na podlagi odločb in jih ubira občinska
uprava, izterjuje pa Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. V znesku prihodka te postavke je
upoštevana realizacija leta 2006 in pričakovano povišanje vrednosti točke.
1.3.2.5. Gozdna taksa
To je prihodek na podlagi 49. člena Zakona o gozdovih, ki predstavlja pristojbino v višini 6,9% od
katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov.
Višina temelji na oceni realizacije v letu 2005.
1.3.2.13. Taksa za obremenjevanje okolja - voda
Okoljsko dajatev ob vodarini pobira koncesionar. Višina takse je odvisna od stopnje (kvalitete)
očiščenih odpadnih komunalnih voda. Minister, pristojen za okolje in prostor je meseca decembra
2006 s Sklepom o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2007 določil znesek za enoto
obremenitve za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007. Znesek za leto 2007 je 26,4125 EUR na enoto
obremenitve. Znesek za leto 2008 še ni določen, glede na predhodne trende poviševanja cene na
enoto pa pričakujemo v letu 2008 malenkostno zvišanje zbrane okoljske dajatve glede na preteklo
leto. Ker Občina vlaga (investira) v objekte in naprave za zmanjševanje obremenjevanje okolja
(kanalizacija in čistilna naprava), se zbrana sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode
povrnejo. Postopek predpisuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
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odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/2004, (142/2004 – popr.), 68/2005, 77/2006), o stvari pa z
odločbo odloči MOP.
1.3.2.14. Taksa za obremenjevanje okolja - deponija
Na tej postavki je zajet predvideni znesek okoljske dajatve (takse) po Uredbi o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05 in 28/2006). Višina
prihodka iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je odvisna od kvalitete
odloženih odpadkov, količine odpadkov in višine točke (cene za enoto obremenitve), ki jo enkrat letno
določi Vlada RS. Predvidevamo, da cena za enoto obremenitve na enoto ne bo narašča več tako
strmo, k nižji obremenitvi pa bo pripomoglo tudi ločeno zbiranje odpadkov in vedno boljša kvaliteta
odpadkov. Manjše bodo tudi količine odloženih odpadkov. Prihodek od tako zbrane okoljske dajatve
(takse) so namenska sredstva za investicije. Za leto 2008 predvidevamo porabo okoljske dajatve na
objektih ravnanja z odpadki občinskega ali regijskega obsega.

2. NEDAVČNI PRIHODKI
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.1.1. Udeležba na dobičku
2.1.1.1. Udeležba na dobičku GB
Občina je lastnica delnic GB in glede na realizacijo v letu 2005 pričakujemo dividende v tej višini.
2.1.1.2. Udeležba na dobičku CP
Občina je lastnica delnic CP in glede na realizacijo v letu 2005 pričakujemo dividende v tej višini.
2.1.1.3. Druge dividende
Občina je lastnica delnic v nekaj organizacijah (Radio Sora, DTV). Glede na nizko realizacijo v letu
2006 pričakujemo dividendo v taki višini.
2.1.2. Prihodki od obresti
2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled
Ocena višine zbranih obresti sloni na dogovorjeni 1,2% obrestni meri in upošteva realizacijo v letu
2006.
2.1.2.2. Obresti tolarskih depozitov
Zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina
začasno prosta sredstva kot depozite in pričakujemo prihodke v tej višini. Ocena višine zbranih obresti
upošteva likvidnostno situacijo v letu 2006.
2.1.3. Prihodki od premoženja
2.1.3.1. Druge koncesije
Država je podelila koncesije za izkoriščanje rek in del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnina se
plačuje tudi za izkoriščanje peska in kamna. Spada med prihodke, ki jih spremlja država.
2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov
Navedena je pričakovana višina sredstev od najemnin poslovnih prostorov, ki jih planira občina kot
lastnik iztržiti v letu 2008. Planirana sredstva predstavljajo 100% zaračunanih najemnin za poslovne
prostore. Ker predvidevamo vrnitev nekaj poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem in
prodajo treh garaž, je planirana višina nižja kot v letu 2007.
2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj
Na tej postavki bo prikazana najemnina, ki jo najemniki stanovanj občinskega stanovanjskega fonda
mesečno (preko upravnika) plačujejo Občini Škofja Loka. Najemnina se določi z najemno pogodbo in
na podlagi državne Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Uradni list RS štev. 131/2003, 142/2004), ki
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se je pričela uporabljati 1.1.2005. Postopno zviševanje najemnin je bil dokončano z 31.12.2006, ko so
vse najemnine dosegle enotno stopnjo 4,68 % od vrednosti stanovanj. Iz navedenega sledi, da za
proračunsko leto 2008, upoštevajoč nespremenjeno število stanovanj in učinkovito in pravočasno
izterjavo najemnin, predvidevamo priliv dohodkov od najemnin za stanovanja v navedenem znesku.
2.1.3.7. Oddajanje zemljišč
Na tej postavki so zbirajo prihodki iz najema ali zakupa nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih Občina
pogodbeno oddaja občanom v najem. Ceno najema za leto 2008 bo Občinski svet določil s sklepom.
Predlagana bo uskladitev z inflacijo. Prihodek se ne povečuje sorazmerno, saj se površina najemnih
površin zmanjšuje.
Tu se knjiži tudi prihodek iz naslova oddaje zemljišč za namen kmetijske dejavnosti, ki jih je občina
pridobila na podlagi Zakona o javnih skladih in jih je mogoče oddati za namen kmetovanja. Poleg tega
bo prihodek te postavka tudi enkratna odškodnina upravljavcev in lastnikov vodov, ki se vkopljejo v
zemljišče, ki so last občine (elektrika in telekomunikacije).
2.1.3.9. Prihodek od vodarine
Na podlagi realizacije leta 2006 in trenda predvidevamo, da bo leta 2008 porabnikom na območju
občine Škofja Loka prodano približno 1.446.000 m3 vode. Cene vode se zaradi restriktivne politike
Ministrstva za finance zaradi priprave na uvedbo evra niso mogle uskladiti. Povišanje cen vodarine bo
mogoče uvesti šele z investiranjem v obnovo in novogradnjo, kar se predvideva z leto 2007 in 2008.
Rebalans:
Občina Škofja Loka bo z obnovo javnega loškega vodovoda in z novogradnjami pričela šele leta 2009,
zato tudi v letu 2008 ne bomo mogli uskladiti cene vodarine. Zaradi tega dejstva je treba vrednost
postavke znižati in prilagoditi pričakovani prodaji pitne vode po sedaj veljavnih cenah.
2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda
Na tej postavki se bodo v letu 2008 iz cene kanalščine in čiščenja zbirala sredstva v predvideni višini.
Potrebna bo uskladitev cen kanalščine in čiščenja odpadnih voda. Sedaj je cena sestavljena iz dela za
enostavno in iz dela za razširjeno reprodukcijo (lastna in upravičena cena). Tako ustvarjen prihodek iz
cene kanalščine in čiščenja voda je namenjen za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju
kanalizacije in čiščenja odpadnih voda, skladno s sprejetim občinskim programom odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Zbrani prihodek je odvisen od količin odpadne
vode. Na čistilni napravi opažamo padajoči trend količin, zaradi širitve sistema pa se bodo količine
povišale. Za leto 2008 se predvideva priključitve novih območij (graditev kanalizacije Sv. Duh).
2.1.3.11. Prihodek od cene plina
V letu 2007 je začel veljati nov red na področju oskrbe s plinom. Poleg razdružitve gospodarske javne
službe na dve (Odlok o gospodarskih javnih službah iz leta 2006) je Agencija RS za energijo s
sklepom določila višino omrežnine z občino Škofja Loka (Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem področju Občine Škofja Loka, Uradni list RS, št.
137/2006) Cena za distribucijo zemeljskega plina (»omrežnina) tako postaja eden od elementov cene.
Maloprodajno ceno sestavljajo še: cena za dobavljen zemeljski plin, trošarine in davek na dodano
vrednost. Slednja dva sta prihode države. Lokalna skupnost določi le ceno za dobavljen zemeljski plin.
Predvidevamo, da bomo iz cene za dobavljen plin zbrali sredstva v navedeni višini. Sedaj cena še
zagotavlja pokrivanje stroškov dobave. V širitev in za enostavno reprodukcijo plinskega omrežja bo
treba vlagati proračunska sredstva (komunalni prispevek).
Rebalans:
Širitev mreže javnega plinovoda v letu 2008 ne bo realizirana, kot je bilo načrtovano konec leta 2006
(obravnava proračuna za leto 2008). Izgradnja in obratovanje objektov v obrtni in industrijski coni
Trata kasni, s tem pa tudi ni pričakovane porabe zemeljskega plina. Temu dejstvu je treba s tem
rebalansom prilagoditi manjši prihodek od cene prodanega plina.
2.1.3.12. Prihodek od pokopališč
Od leta 2004 so tudi cene pokopaliških storitev pod kontrolo vlade. Cene pokopaliških storitev so se
zadnjič uskladile leta 2003. V letu 2008 predvidevamo na tej postavki zbrati sredstva v predlagani
višini.
2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja
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Prihodek proračuna na tej postavki je izjemno povečan. Vzrok temu je odlaganje ostanka odpadkov na
komunalno deponijo v Logatcu. Po pogodbi o odlaganju komunalno podjetje Logatec izstavi račun
Občini. Na mesečnih računih so zaračunane količine iz občine Škofja Loka in okoljska dajatev za
odlaganje vseh količin. Loška komunala pobere znesek smetarine in ga nakaže v proračun, kar
predstavlja prihodek te postavke. Postavka odraža ocenjeno vrednosti količine odpadkov za meseca
november in december 2006 ter delno januarja 2007.
2.1.3.14. Parkirnina
Predvideni so prihodki od pobiranja parkirnine na parkirišču pred upravno stavbo na Poljanski c.2.
2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota
V tolikšni višini ocenjujemo povračilo obratovalnih stroškov, ki jih bo pokrivala Upravna enota na
podlagi izstavljenih računov. Upoštevana je ocenjena realizacija v letu 2006.
2.1.3.17. Povračilo stroškov Ministrstvo za obrambo
V tolikšni višini ocenjujemo povračilo obratovalnih stroškov, ki jih bo pokrivala Izpostava Uprave za
obrambo na podlagi izstavljenih računov.
2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo
Rebalans:
Odlaganje odpadkov na deponijo nenevarnih odpadkov v Dragi je bilo dejansko zaključeno oktobra
2006, vendar bo do konca leta 2008 po t.i. Načrtu neizvedenih del možno na deponijo odložiti še ca
10.000 ton odpadkov. Izvor odpadkov je iz občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.
Ostale tri občine bodo zaradi odlaganja odpadkov na deponijo v Dragi občini Škofja Loka v predvideni
višini postavke povrnile sorazmerni del stroška za odlaganje svojih odpadkov.
2.1.3.19. Prihodek za zamenjavo vodovodnih cevi
Občinski svet je z usklajevanjem cen leta 2004 v ceni vodarine namenil sredstva tudi za zamenjavo in
obnovo azbestno-cementnih odsekov vodovoda. Ta prihodek se v proračunu zbirala na tej postavki.
Sredstva so del cene vode, ki se imenuje upravičena cena voda. Po predvidevanjih bo leta 2007
porabnikom na območju občine Škofja Loka prodano približno 1.446.000 m3 vode in za ceno 0,20
EUR predvidevamo tak prihodek.
2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat
Občinski sveti občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri so v letu 2005 ustanovile
skupno občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat. Na podlagi tega Odloka bodo občine sklenile
pogodbo o medsebojnih razmerjih. Sedež inšpektorata je na Poljanski cesti 2, lastnica prostorov je
Občina Škofja Loka. Na tej postavki so predvidena povračila ostalih občin ustanoviteljic za najem
prostorov, stroškov računovodstva, obratovalnih stroškov, stroškov za najem opreme ter za delovanje
občinskega redarja na območju ostalih občin.

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE
2.2.1. Upravne takse
Občinam pripada 30% v državi pobranih upravnih taks. Razdelilnik med občinami upošteva velikost
občine in ga izdela Ministrstvo za notranje zadeve. Pričakujemo, da realizacija v letu 2008 ne bo višja
od realizacije v letu 2005.

2.3. DENARNE KAZNI
2.3.1. Denarne kazni za prekrške
Na postavki se zbirajo ubrane in izterjane kazni za prekrške s področja prometa, ki jih izreče občinsko
redarstvo na podlagi občinskih predpisov. Višina sloni na realizaciji v letu 2006.
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora
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Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi Zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ob legalizaciji gradnje plačati prispevek oziroma
nadomestilo za degradacijo prostora.

2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov
Delavci občinske uprave, izpostave Uprave za javne prihodke, izpostave Geodetske uprave in
Upravne enote Škofja Loka uporabljajo za letovanje tri počitniške prikolice in počitniški stanovanji v
Maredi in Strunjanu, delavci zavodov pa drugo stanovanje v Strunjanu. V tej višini so predvideni
prihodki od plačil delavcev in slonijo na realizaciji v letu 2006.
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo
Upravičenci do socialno varstvenih storitve (družinski pomočnik in pomoč na domu) oziroma njihovi
zavezanci so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžni sofinancirati omenjene storitve v taki
višini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravičenca oziroma
zavezanca se izračuna po posebni metodologiji, ki ga izdela pristojni center za socialno delo na
podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Na postavki so zajeti tudi prihodki iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnine, ki je
bila v lasti oskrbovancev, katerim je občina plačevala oziroma doplačevala socialno varstveno storitev.
2.4.16. Drugi prihodki od prodaje
Na tej postavki so predvideni različni manjši prihodki, ki v tem trenutku niso znani.

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja
Povračilo stroškov komunalnega opremljanja ali komunalni prispevek na novo ureja Zakon o urejanju
prostora, ki je začel veljati 01.01.2003. Minister je v letu 2005 sprejel še Uredbo o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Občinski
svet Občine Škofja Loka je nato julija 2005 sprejel Odlok o komunalnem prispevku, v katerem so
določeni povprečni stroški opremljanja za posamezno infrastrukturo. Po odloku, ki je stopil v veljavo
avgusta 2005, so predvideni višji povprečni stroški za obračun komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek je delno povračilo stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je
občini dolžan plačati investitor oziroma lastnik zemljišča. Komunalni prispevek se določi na podlagi
programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo in glede na
priključno moč in zmogljivost komunalne infrastrukture. Občinska uprava v skladu z državnim
navodilom (Uredbo) pripravlja Program komunalnega opremljanja, ki bo podlaga za izračun stroškov
komunalnega opremljanja za posamezna območja. Program opremljanja mora biti obvezna sestavina
vsakega občinskega lokacijskega načrta, pripravlja pa se tudi generalni program opremljanja za
obstoječo infrastrukturo.
Občina ob plačilu komunalnega prispevka in morebitno sklenjeni medsebojni pogodbi jamči
investitorju (zavezancu), da mu je ali da mu bo v pogodbenem roku omogočen priključek, kot je
določeno v programu opremljanja. Komunalni prispevek odmeri občina z upravno odločbo. Cena
komunalnega opremljanja zemljišča se določi na podlagi tržne vrednosti zemljišča, ugotovljeni po
kriteriju dejanske rabe in na podlagi stroškov gradnje komunalne infrastrukture po programu
opremljanja. Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) na podlagi začetih postopkov za
pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih novih stavbnih zemljišč, kjer naj bi se v drugi polovici leta
in v naslednjih letih dinamika gradenj povečala.
Največji delež prihodka za leto 2008 je povračila komunalnega opremljanja zemljišč na območju, ki se
ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP).
Rebalans:
Občinska uprava je v skladu določili Zakona o prostorskem načrtovanju pripravila predlog Programa
komunalnega opremljanja za Občino Škofja Loka, ki predvideva višji obračun komunalnega prispevka
v primerjavi s sedaj veljavnim odlokom. Program bo podlaga za izračun stroškov komunalnega
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opremljanja za posamezna območja. Program opremljanja je tudi obvezna sestavina vsakega
občinskega lokacijskega načrta, na podlagi katerega se obračuna komunalni prispevek za gradnjo
objektov znotraj lokacijskega načrta.
Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) na podlagi začetih postopkov za pridobitev
gradbenih dovoljenj na območjih novih stavbnih zemljišč, kjer naj bi se glede na sprejete lokacijske
načrte in v naslednjih letih dinamika gradenj povečala, ter na podlagi upoštevanja zvišanja
obračunskih stroškov komunalnega prispevka v letu 2008 v skladu z predlogom novega Programa
komunalnega opremljanja.
2.5.2. Povračilo k plinovodu
Po določbi 5. člena Meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki
(Uradni list RS, št. 19/91, 14/96 in 27/99) je vsak investitor pred priključitvijo plina dolžan poravnati
povračilo k plinovodu po ceniku, ki je določen s temi merili. Odločbo po predlogu koncesionarja izda
občinska uprava, znesek je izvirni prihodek proračuna za širitev javnega plinovodnega omrežja v
Občini Škofja Loka.
Rebalans:
V drugi polovici leta bo predvidoma uveljavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka. Po predlogu besedila odloka bo celoten strošek komunalnega opremljanja že
predmet odmere komunalnega prispevka. Akt, ki je osnova za odmero povračila bo v tem del prenehal
veljati. Povračila po Merilih in kriterijih o povračilih za priključitve na mestni plinovod se bodo
odmerjala le do uveljavitve tega odloka, zato bo prihodek te postavke nižji, kar je treba urediti s tem
rebalansom.
2.5.3. Delež k primarnemu vodovodu
Po določbah 9. člena Pravilnika o javnih vodovodih v občini Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št.
6/89) je vsak uporabnik pred priključitvijo na vodovodno omrežje loškega vodovoda dolžan poravnati
delež povračila k primarnem vodovodu po ceniku in določbah pravilnika. Tudi v letu 2008
predvidevamo vključitev določenih območij (deli vaških vodovodov v sistem loškega vodovoda). Ob
priključitvi bo opravljen obračun deleža na podlagi napovedane porabe pitne vode, upoštevala pa se
bodo tudi vlaganja občanov in stanje vodovodnega omrežja ter še potrebna vlaganja.
2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji
Po določbah 11. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju voda v občini Škofja Loka (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/89) koncesionar (upravljavec) izda investitorju dovoljenje za priključitev objekta na
javno kanalizacijo po plačilu deleža za priključitev k primarnem kanalizacijskem omrežju. Znesek
deleža je določen s cenikom po določbah tega pravilnika. V letu 2008 bodo na javno kanalizacijo
priključeni objekti ob novozgrajeni kanalizaciji Sv. Duh.
Rebalans:
V drugi polovici leta bo predvidoma uveljavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka. Po predlogu besedila odloka bo celoten strošek komunalnega opremljanja že
predmet odmere komunalnega prispevka. Akt, ki je osnova za odmero deleža bo v tem del prenehal
veljati. Delež po Pravilniku o odvajanju in čiščenju voda zaradi priključitve na javno kanalizacijo se bo
priključnikom odmerjal le do uveljavitve odloka, zato bo prihodek te postavke nižji, kar je treba urediti s
tem rebalansom.
2.5.5. Drugi tekoči prihodki
Na tej postavki so predvideni različni manjši tekoči prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso znani.
2.5.8. Samoprispevek v KS Log
Krajani KS Log so na referendumu 21.07.2002 izglasovali samoprispevek za financiranje investicije
Ureditev lokalnih cest v KS Log - vaško območje Gabrška Gora. Na tej postavki se tako zbirajo
sredstva občanov, ki so namenjena obnovi lokalne ceste LC 401120 (Log - Martin - Arvaj - Zabrdnik -
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Jernač) in LC 100120 (Kumar - Smoldno) v skladu z investicijskim programom. V letu 2007
predvidevamo enako višino kot v letu 2006.
2.5.11. Povračilo vlaganj v telefonsko infrastrukturo
Rebalans:
Država je na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v letu 2006
sprejemala zahtevke za povrnitev vlaganj v telefonsko infrastrukturo. V letu 2007 so bile izdane prve
odločbe. Občina je poslala zahtevek v višini 6.692.992 EUR, ki pa ga država še ni priznala.
Predvidevamo, da bo država v letu 2008 morala vsaj delno poplačati naš zahtevek.

3. KAPITALSKI PRIHODKI
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila kupnin po
stanovanjskem zakonu in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom.
Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu se nižajo, ker so se iztekajo plačila na
obročna odplačila na 10 let. Hkrati se vedno večje število kupcev, ki so se odločili za daljše obdobje,
odloča za aneks o predčasnem poplačilu kupnine.
3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila
kupnin po stanovanjskem zakonu in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom.
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja
Občina bo nadaljevala z uskladitvijo posestnega z zemljiškoknjižnim stanjem (prodajo) zemljišč, ki ga
uporabljajo posamezniki ob svojih stanovanjih, ni pa bilo urejeno oziroma odkupljeno po kupnih
pogodbah za stanovanje. Poleg tega je bilo leta 2005 najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so se
prijavili na javni razpis, prodano 17 stanovanj. Glede načina plačila kupnine so kupci imeli možnost
izbire plačila v enkratnem znesku, v roku 30 dni po podpisu pogodbe, ali v 120 mesečnih obrokih, s
6,6% efektivno obrestno mero. Šest kupcev je kupnino poravnalo v enkratnem znesku, preostalih
enajst kupcev pa jo bo odplačevalo v mesečnih obrokih, kar je planiran prihodek za leto 2008 in
nadaljnjih osem let. V letu 2008 načrtujemo prodajo plinovodnega omrežja.

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.2.2. Prodaja zemljišč
Na tej postavki bodo prikazana sredstva, ki jih bo občina iztržila od prodaje zemljišč. Dopolnjena
tabela letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženje Občine bo predstavljana ob
rebalansu proračuna občine za leto 2008. Do takrat se bo še dopolnjevala z vlogami občanov in
potrebami občine.
Rebalans:
Z rebalansom 2008 so planirani prihodki zvišajo. Predvidena je realizacija še nedokončanih prodaj
zemljišč v okviru Industrijske cone Trata ter prodaje zemljišč, ki se izvajajo na podlagi vlog občanov in
potreb občine.

4. PREJETE DONACIJE
4.1.2. Prejete donacije iz tujine
V tej višini so predvidena sredstva Evropske skupnosti za sodelovanje med pobratenima občinama
Škofja Loka in Massmechelen.
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4.1.4. Športna fundacija
Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prijavili investicijo izgradnje športne
dvorane pri OŠ Cvetka Golarja in pridobili odobritev sredstev za leto 2007 in 2008.

5. TRANSFERNI PRIHODKI
5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije
Občine so upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih
razvojnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni. Sredstva v višini 3%
skupne primerne porabe vseh občin razdeli na podlagi predpisanih kriterijev minister za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada
Ocenjujemo, da bo republiški požarni sklad nakazal občini sredstva v tej višini od pobranih taks, ki
izvirajo iz polic požarnih zavarovanj in so namenjena za potrebe požarnega varstva v občinah.
Upoštevana je ocena realizacije v letu 2006.
5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor
Preko razpisov MOP za izgradnjo vodovodov, kanalizacije in čistilnih naprav bomo glede na razpisne
pogoje kandidirali za nepovratna sredstva. Namenili jih bomo za nujna investicijsko vzdrževalna dela
na CČN Škofja Loka in za investicije, ki jih ni mogoče financirati iz kohezijskega sklada, to je za
sekundarne vodovode in kanale na območjih Vincarij, Puštala in Stare Loke z okolico.
Rebalans:
Razpisov bo manj kot smo predvidevali ob sprejemanju proračuna.
5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo
Pričakujemo sredstva v tej višini za urejanje gozdnih cest in vlak.
5.2.8. Ministrstvo za kulturo
Na razpisu leta 2006 Ministrstva za kulturo iz programa »kulturnega tolarja« je Občina Škofja Loka
uspela in za triletno obdobje 2006 – 2008 prejela sredstva v višini 400.000 € za obnovo Loškega
gradu. V letu 2008 je možnost koriščenja 90.000 EUR.
Rebalans:
Občina ima na podlagi sklepa v letu 2008 možnost koriščenja 84.702 EUR.
5.2.9. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Pri investicijskih vlaganjih na področju šolstva in športa pričakujemo s strani MŠŠ za leto 2008
predvidena sofinancerska sredstva za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela Janežiča in športne dvorane
pri OŠ Cvetka Golarja.
Rebalans:
Glede na odobrena sredstva s strani MŠŠ za navedeni investiciji je dejanska situacija takšna, da smo
v letu 2007 dobili nekoliko več sredstev od prvotno načrtovanih in tako ostane delež za leto 2008
manjši. Obenem pa se odobrena sredstva za telovadnico OŠ Jela Janežiča evidentirajo samo v
deležu za Občino Škofja Loka, brez deležev za ostale občine ustanoviteljice.
5.2.14 Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj
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Predvideno je črpanje sredstev iz naslova Regijskih regionalnih spodbud. Občina Škofja Loka je v
program za sofinanciranje regijskih projektov prijavila naslednje projekte: Izgradnja komunalne
ureditve v Industrijski coni Trata, Prenova Loškega gradu in rekonstrukcija kristalne dvorane v
Sokolskem domu.
Rebalans:
Predvidena sredstva, ki jih občina pridobi iz naslova Regijskih regionalnih spodbud, se z rebalansom
prenesejo na proračunsko postavko 5.4.2 Prejeta sredstva iz strukturnih skladov.
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Na podlagi zakona o financiranju obči, se občinam, v katerih stroški financiranja pravic družinskega
pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto, ugotovljena
razlika nad tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna.
Rebalans:
V proračunu Občine Škofja Loka za leto 2007 se je proračunski postavki 10.1.18. Družinski pomočnik
namenilo 63.461 EUR. Znesek presega 0,35 % primerne porabe, saj le ta za leto 2007 znaša
10.540.681 EUR. Posledično se iz državnega proračuna v letu 2008 predvideva sredstva v višini
26.569 EUR. V letu 2008 dobimo iz MDDSZ tudi 37.955 EUR za kostnico na pokopališču v Lipici.
5.2.17. Evropski sklad norveškega finančnega mehanizma
Občina Škofja Loka je skupaj s štirimi gorenjskimi občinami na razpisu EEA GRANTS norveškega
finančnega mehanizma pridobila sredstva v višini 211.320 €, ki jih bomo prejeli v letu 2007 in 2008.
Rebalans:
Zaradi kasnejšega pričetka gradnje bomo v letu 2008 prejeli 158.490 EUR, preostali del pa v letu
2009.
5.2.19. Sklad kmetijskih zemljišč
Rebalans:
V skladu s sprejetim sklepom iz 8. seje občinskega sveta Občina Škofja Loka od Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS zahteva vračilo kupnine za zemljišči parc. št. 188/1 in 183/1 k.o. Godešič v
območju Industrijske cone Trata. Glede na to, da sta bila od Sklada odkupljeni nepremičnini, ki sta bili
nato predmet denacionalizacije je Sklad Občini dolžan vrniti kupnino za predmetni parceli v višini
388.007,09 EUR. Poleg tega uveljavljamo tudi preostanek razlike med preveč plačano ceno plačano
denacionaliziranim lastnikom in prvotno ceno. Povračilo pričakujemo že v letošnjem letu.

5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
5.3.2. Prispevek občin za sanacijo in urejanje deponije v Dragi
Znesek predstavlja povračilo občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri zaradi odlaganja odpadkov
na deponijo Draga. Obveznosti vseh štirih občin s prenehanjem odlaganja niso prenehala, pač pa je
potrebno deponirane odpadke opazovati, jemati vzorce in pregledovati izcedne in podzemske vode.
Največji del povračila predstavlja 33 odstotkov povračila za odškodnine zaradi zmanjšanja kakovosti
življenja krajanom Drage in Dola.
Rebalans 1:
Sanacija deponije po t.i. Načrtu neizvedenih del se bo začela v drugi polovici leta 2008, ko se bo z
dokončnim oblikovanjem in sanacijo hribine začelo urejati tudi ožje območje deponije. V letu 2008
bodo ostale občine občini Škofja Loka poleg rednih stroškov povrnile še del kupnine za zemljišče in
del stroškov postopka ter tudi že izvedenih del sanacije (30,34%).
5.3.4. Prejeta sredstva občin za panoramsko cesto
Rebalans 1:
Občina Škofja Loka je nosilec prijave regijskega projekta »Gorenjska panoramska cesta« skupaj z
občinami Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. V okviru projekta morajo občine zagotoviti 15% delež
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sofinanciranja upravičeni stroškov in DDV za celotno vrednost projekta. Načrtovana sredstva bomo
prejemali v letih 2008 do 2010.

5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna
5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko
Ob uspešnem kandidiranju v letu 2008 že pričakujemo kohezijska sredstva. Namenjena bodo primarni
infrastrukturi na področju vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Investicije, ki naj bi se
sofinancirale iz tega vira so:
- primarni vodovod Trata – Reteče
- primarni vodovod Visoko – Škofja Loka
- zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN Škofja Loka
- posodobitev CČN Škofja Loka
- izgradnja primarnega vodovoda in kanalizacije v naseljih Puštal in Stara Loka z okolico.
Rebalans 1:
V letu 2008 občina še ne bo prejela sredstev s strani Kohezijskega sklada. V tem letu bosta za
„Ureditev porečja Sore“ oddani vloga za vodooskrbo in vloga za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov
Rebalans 1:
Občina je v letu 2007 uspešno kandidirala na 2. javnem razpisu Službe vlade za RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Za projekta Kanalizacija Dorfarje Forme in Sveti Duh ter Industrijska cona Trata 1.
faza je v letu 2008 pridobila nepovratna sredstva v višini 1.514.133 EUR. Občina je prijavila na 3.
razpis projekte: Kristalna dvorana v Sokolskem domu, Parkirišče Nunski vrt, Kanalizacija Vincarje in
Kanalizacija Virmaše – Grenc ter regijski projekt Gorenjska panoramska cesta. Ob uspešnem
kandidiranju v letu 2008 že pričakujemo strukturna sredstva v višini 970.388 EUR.

6. KRAJEVNE SKUPNOSTI
Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti same z lastnimi in drugimi prihodki in ne
izvirajo iz občinskega proračuna. Za drugo obravnavo so vzeti podatki iz finančnih načrtov KS za leto
2008. Z vključitvijo finančnih načrtov KS je v občinskem proračunu zajeta celotna javna poraba v
občini.
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O D H O D K I
1. JAVNA UPRAVA
1.1. OBČINSKA UPRAVA
V Občinski upravi Škofja Loka je sistemiziranih skupaj 43 delovnih mest. Od 29 uradniških delovnih
mest je 23 sistemiziranih z univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo, 4 z višjo strokovno izobrazbo
in 2 s srednjo strokovno izobrazbo. Strokovno tehničnih delovnih mest je sistemiziranih 14. Od tega
sta 2 delovni mesti sistemizirani s IV stopnjo strokovne izobrazbe, 3 delovna mesta s V stopnjo
strokovne izobrazbe, 5 delovnih mest s VI stopnjo strokovne izobrazbe in 4 delovna mesta z izobrazbo
VII stopnje strokovne izobrazbe.
Pripravništvo omogočamo trem pripravnikom.
Za leto 2007 je bil sprejet nov Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Škofja
Loka, ki narekuje drugačno organiziranost in posledično sistemizacijo delovnih mest. Predvsem se
povečuje zahtevnost projektov na področju komunalnega opremljanja zemljišč, gradnje cest in
projektov gospodarskih javnih služb. Zato je predvidena sistemizacija, ki na teh področjih predvideva
do leta 2008 zaposlitev šestih novih sodelavcev z najmanj visoko oziroma univerzitetno izobrazbo. V
skladu z določbami Zakona o financiranju občin, se dodatno sistematizira še notranji revizor.
Vsa delovna mesta so zasedena po sistemizaciji in na 31.12.2006 je število zaposlenih 43. Dva
uslužbenca z univerzitetno izobrazbo imata naziv magister znanosti kar pomeni VIII stopnjo
zahtevnosti zaradi česar prejemata predpisani dodatek. Pripravništvo bomo omogočili trem
pripravnikom.
Višina sredstev za plače zaposlenim, vključno s sredstvi za skupno porabo in prispevki za socialno
varnost so v primerjavi z letom 2007 povečani za 4% zaradi polnega učinka večjega števila
zaposlenih.
Materialni stroški so predvideni za zagotavljanje osnovne dejavnosti občinske uprave in so v
primerjavi s proračunom za leto 2007 povečani za 3%, tudi zaradi stroškov povezanih z večjim
številom zaposlenih.
Rebalans 1:
Od junija 2007 je v občinski upravi sistemiziranih 49 delovnih mest v 8 oddelkih. Število zaposlenih je
bilo v letu 2007 poprečno 46,5. V letu 2008 bo zaposlenih 49 delavcev v skladu s sprejetim
kadrovskim načrtom. Pri povečanju plač, prispevkov za socialno varnost in skupne porabe je že delno
upoštevano potrebno povečanje plač zaradi višje inflacije.

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
Občinski sveti občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri so v letu 2005 ustanovile
skupno občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
106/05 z dne 25.11.2005 in začne veljati petnajsti dan po objavi. Sedež inšpektorata je na Poljanski
cesti 2 v Škofji Loki. Občine ustanoviteljice bodo na podlagi tega Odloka še sklenile pogodbo o
medsebojnih razmerjih. S te postavke se predvidi financiranje medobčinskega inšpektorata in sicer
stroške plač zaposlenih in ostalih materialnih stroškov. Za leto 2008 je predviden eden inšpektor,
ostali stroški delovanja inšpektorata pa so ocenjeni (najem prostorov ter pisarniške opreme). Občine
ustanoviteljice inšpektorata bodo prispevale vsaka svoj delež, ki je določen z zakonom o lokalni
samoupravi in je enak odstotku prebivalcev v občini ustanoviteljici. V spremembah in dopolnitvah
Zakona o financiranju občin je predvideno vračilo iz državnega proračuna 50% v preteklem letu
realiziranih odhodkov za financiranje opravljanje nalog tega inšpektorata. Ta sredstva bo prejela vsaka
občina posebej v svoj proračun.
Rebalans 1:
Višina postavke je nespremenjena. V juliju 2007 je bil z Odlokom ustanovljen Medobčinski inšpektorat
občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri. V decembru 2007 pa na njegovi osnovi podpisana
Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih s kadrovskim načrtom ter istočasno
sistemizacija delovnih mest. V februarju se izvede izbira uslužbencev, ki bodo sklenili delovno
razmerje za delo v medobčinskem inšpektoratu. Predvidoma v marcu bo inšpektorat pričel z
delovanjem.
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1.3. OBČINSKI SVET
Predvidena so sredstva za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov komisij in odborov in
potne stroške. Upoštevan je plan za leto 2006.
Ločeno so prikazani predvideni stroški in nagrade nadzornega odbora.
Stroški tiskanja in fotokopiranja zajemajo pripravo gradiv za seje občinskega sveta in njegovih
odborov in komisij, vključno z nabavo drobnega materiala (kasete, štampiljke, itd.). Stroški so ocenjeni
na podlagi ocene realizacije za leto 2006.
Po tolmačenju računskega sodišča in navodilu vladne službe za lokalno samoupravo so sredstva za
delo klubov svetnikov del sredstev političnih strank, ki so omejena z zakonom in se lahko dodatna
sredstva uporabijo le namensko za pokrivanje stroškov izobraževanja svetnikov in stroškov strokovne
pomoči svetnikom.
Rebalans 1:
Povečati je potrebno sredstva za delo komisij, ker je število sej večje od planiranega.

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI
1.4.1. Prireditve in praznovanja
1.4.1.1. Občinsko praznovanje
Sredstva so namenjena za organizacijo Občinskega praznika v letu 2008 ter spremljajočim prireditvam
ob občinskem prazniku, ki potekajo v mesecu juniju. V stroške so vključeni nastopi glasbenih in
plesnih skupin, moderatorji, prevajalci, ognjemeti, okrasitev, priprava prostora, vabila ter medijska
promocija.
Rebalans 1:
Sredstva za občinsko praznovanje se morajo povečati zaradi priprave in izvedbe slavnostne
akademije ter organizacije spremljajočih prireditev, ki bodo letos kvalitetnejše in medijsko bolj pokrite.
V pripravo in izvedbo koncertov, delavnic in razstav bodo vključena številna škofjeloška društva v
sodelovanju z društvi drugih občin in tako dodatno obogatila program občinskega praznovanja.
1.4.1.2. Občinske prireditve
Zajeti so stroški za plačilo vseh tistih prireditev, ki so državnega in občinskega pomena, kot npr.
Komemoracija za Kamnitnikom, Slovenski kulturni praznik, slovesnosti ob 1. maju ter slovesnosti ob 9.
maju - Dnevu Evrope, ter drugih slovesnosti ob državnih praznikih; odprtja različnih (jubilejnih) razstav
društev, itd.. Sredstva so namenjena za organizacijo prireditev, nastope sodelujočih, tehnično pripravo
1.4.2. Mednarodno sodelovanje
Sredstva so namenjena za navezovanje in ohranjanje stikov z občinami v tujini, še posebej s
pobratenimi občinami, za medijsko podporo Občine Škofja Loka v tujini ter organizacijo programov za
delegacije iz tujine. Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški, ki nastanejo z gostovanjem naših kulturno
umetniških skupin, uradnih predstavnikov občine in predstavnikov podpornih institucij v partnerskih
občinah.
Sredstva vključujejo stroške za izmenjave uradnih delegacij in sofinanciranje programov iz Evropske
unije in sicer s pobrateno občino Maasmechelen/Belgija v okviru evropskega programa »Town
twinning«, s pobratenima zamejskima občinama Sele na Koroškem/Avstrija in Sovodnje ob Soči/Italija,
ter ostalimi občinami Medicina/Italija, Tabor/Češka, Smederevska Palanka/Srbija, Freising/Nemčija in
partnerskima občinama Zgornja Bela/Avstrija in Carlow/Irska.
1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije
Sredstva so namenjena za odvetniške storitve in za storitve izvedencev pri denacionalizacijskih
postopkih in za odškodnine denacionalizacijskim upravičencem.
Tudi v letu 2008 pričakujemo zaključek nekaj denacionalizacijskih postopkov, pri katerih je občina
udeležena kot zavezanec za plačilo odškodnine. Za zaključek postopkov, poravnavo odškodnin in
ureditev lastniških razmerij je potrebno zagotoviti predvidena sredstva.
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1.4.5. Financiranje političnih strank
Sredstva so zagotovljena za delo političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah
brez revalorizacije – po navodilu vladne službe za lokalno samoupravo.
1.4.6. Lokalne volitve, referendum
Sredstva so namenjena za možne nadomestne volitve.
Rebalans 1:
Sredstva so povečana za poravnavo obveznosti iz naslova ponovnih volitev župana, ki so bile
izvedene 16. decembra 2007.
1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški
Predvidena so sredstva za urejanje grobov, grobišč, spomenikov in obeležij iz 1. in 2. svetovne vojne
ter za izvedbo izkopov posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč iz obdobja po koncu 2. svetovne vojne

1.5. OBRESTI IN REZERVE
1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet
Predvidevamo, da bodo stroški za bančne storitve višji kot v letu 2006 zaradi stroškov odobritve
dolgoročnega kredita, za plačilni promet pa bodo ostali skoraj na enaki ravni kot v letu 2006.
Rebalans 1:
Stroški plačilnega prometa preko Banke Slovenije in UJP so se povečali (več plačilnih nalogov), zato
je potreben popravek.
1.5.2. Obresti na kredite
1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada
V tej višini so ocenjene obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki smo ga najeli v letu 1995 in 1996
za adaptacijo stanovanjskega objekta (bivši samski dom) v Frankovem naselju.
1.5.2.3. Obresti za kredit Ekološkega sklada za plinifikacijo
V tej višini so ocenjene obresti za dva kredita Ekološkega sklada, ki ju je najela še bivša občina v letu
1993 in 1994 za ureditev glavnega omrežja za plin.
1.5.2.3. Obresti dolgoročnega kredita za kom. infrastrukturo
V tej višini so ocenjene obresti obeh dolgoročnih kreditov, ki jih bo občina najela za financiranje
svojega deleža ob gradnji Loške obvoznice in izgradnje kanalizacije in vodovoda po programu EU.
1.5.3. Rezerve
1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva
S sredstvi razpolaga župan in z njimi rešuje ali omili nepredvidene težave na področjih in v zadevah, ki
niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Oblikovana so v višini
0,3% prihodkov proračuna.
Rebalans 1:
Ker so se povečali prihodki proračuna, je povečana splošna proračunska rezerva.

1.6. TEKOČI TRANSFERI
1.6.1. Transferi posameznikom
1.6.1.1. Nagrade na praksi, počitniškem delu
V občinski upravi glede na možnosti in potrebe omogočamo opravljanje obvezne prakse na srednji in
visoki stopnji izobraževanja, v poletnem času pa zaradi dopustov potrebujemo pomoč.
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1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti
1.6.3.5. Delovanje svetov KS
Sredstva so namenjena za plačilo sejnin svetnikom KS, nagrade predsednikom in tajnikom, ki
opravljajo delo neprofesionalno. Natančnejšo razdelitev bo možno pripraviti po sprejemu sklepa o
višini sejnin in nagrad.
Rebalans 1:
Višina ostane nespremenjena. Sredstva bodo razdeljena v skladu s sklepom o višini sejnin in nagrad.
1.6.3.2. - 3. Sofinanciranje plač in materialnih stroškov
V skladu s 1.odstavkom 4.člena Statutarnega sklepa (Uradni list RS, številka 50/96) so občine dolžne
zagotoviti sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.
Občina Škofja Loka na tej postavki zagotavlja sredstva za sofinanciranje zaposlitve štirih uslužbencev,
ki imajo v povprečju srednjo strokovno izobrazbo in sicer so zaposleni in opravljajo naloge za KS
Stara Loka – Podlubnik, Kamnitnik, Trata, Škofja Loka - mesto in Sv.Duh torej za KS mesta Škofja
Loka. Sredstva se razdelijo glede na dejanske potrebe zaposlenih kot izhaja iz sistemizacije oziroma
razporeditve na delovna mesta posameznih uslužbencev in sicer v predvideni rasti 2% glede na
preteklo leto. Tabela razdelitve po KS je naslednja:
KRAJEVNA SKUPNOST
SREDSTVA V EUR
KS SV. DUH
10.145
KS STARA LOKA - PODLUBNIK
17.884
KS TRATA
11.261
KS KAMNITNIK
7.807
SKUPAJ
47.097
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Sredstva sofinanciranja materialnih stroškov so v naslednji tabeli:
KS
ST.LOKAPODL.
KAMNITNIK
TRATA
ŠK.LOKA
MESTO

fiksni

št.kom.

strošek

točk

znesek

št.

znesek

prebival.

površina

znesek

(ha)

skupna

znesek

dolž.cest

znesek

koef.

skupaj

sofin.za KS
EUR

500
500
500

12.308
44.344
24.611

1.464
5.274
2.927

5.001
3.134
4.751

2.277
1.427
2.163

1.308,76
111,03
1.085,70

563
48
467

37.120
13.616
34.265

811
298
749

5.616
7.546
6.807

0,50
0,50
0,50

2.808
3.773
3.403

500

31.728

3.773

2.989

1.361

2.790,60

1.201

70.459

1.540

8.376

0,50

4.188

SV.DUH

500

7.934

944

1.797

818

664,01

286

27.797

608

3.156

0,50

1.578

BUKOVICA
GODEŠIČ
LOG
LUŠA LENART
RETEČE

500
500
500
500
500

1.968
1.693
615
5.214
643

234
201
73
620
76

1.090
663
718
260
956

496
302
327
118
435

2.182,45
506,35
2.300,54
998,13
424,59

939
218
990
430
183

33.471
5.222
43.388
34.090
11.705

732
114
948
745
256

2.902
1.336
2.839
2.414
1.451

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2.902
1.336
2.839
2.414
1.451

1,00

ZMINEC
delež
%

500

108

13

809

368

2.549,42

1.097

66.721

1.458

3.437

5.505

131.166

15.599

22.168

10.093

14.921,58

6.423

377.854

8.258

45.879

12%

34%

22%

14%

18%

3.437
30.129

100%

Sredstva so predvidena za sofinanciranje materialnih stroškov v krajevnih skupnostih. Pri razdelitvi sofinanciranja za posamezno krajevno skupnost so
upoštevani fiksni stroški za vsako krajevno skupnost v višini 12% celotnih sredstev postavke, 34% sredstev je razdeljenih glede na število komunalnih točk po
posamezni KS po dogovorjeni metodologiji, 22% točk je glede na število prebivalcev, 14% točk glede na površino KS, 18% točk pa glede na skupno dolžino
cest v posamezni KS. Za krajevne skupnosti, ki imajo zaposlene so upravičene do polovice skupnega zneska točk.
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1.6.3.4. Materialni stroški KS
Na tej postavki so zajeti vsi materialni stroški KS, ki jih KS planirajo kot svoj strošek. Višina je povzeta
po predloženih finančnih načrtih KS.
Rebalans 1:
Podatki za leto 2008 ob sprejemanju proračuna niso bili v celoti upoštevani, zato je potreben
popravek.

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev
Predvidena je zamenjava (11) računalnikov s programsko opremo, 10 tiskalnikov, 1 fotokopirnega
stroja, nadgradnja in obnova obstoječih aplikacij in licenc (antivirusni program, prostorske aplikacije,
Microsoft Office, portal občine, kataster, register prebivalstva) in nadaljnji razvoj spletnih strani. Poleg
tega je v načrtu nabav tudi zamenjava izrabljene pisarniške opreme.
Nakupi zgoraj navedenih osnovnih sredstev bodo izvedeni na podlagi pridobljenih ponudb in
podrobnega letnega programa, ki ga bo po sprejetju proračuna odobril župan.
1.7.2. Občinske zgradbe
1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe
V dogovoru z Upravno enoto Škofja Loka načrtujemo večje popravilo in zamenjavo oken na
jugozahodni strani stavbe Poljanska c.2 (popis 12.519 EUR).
Za dokončanje novih pisarn nad Kristalno dvorano in vgradnjo strešnih oken bodo potrebna navedena
sredstva (ocena 50.075 EUR).
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja. Večjega popravila oken v stavbi na Poljanski 2 država v letošnjem
letu ne načrtuje. Ker se v letu 2007 še ni pričela gradnja v Sokolskem domu in postavka v letu 2007 ni
bila porabljena, bodo vsa letošnja sredstva (54.248 EUR) zadoščala za gradbeno ureditev pisarn.
1.7.2.3. Kotlovnica Mestni trg 20
Kotlovnica je bila dimenzionirana za ogrevanje celotnega vzhodnega dela Mestnega trga. Instaliran je
en kotel nazivne moči 1MW. Na toplovod so priključeni Občina, Kino Sora in nekaj stanovanj, ukinjeni
pa so Mesoizdelki. Ker je peč izkoriščena le 30%, je smiselna zamenjava, saj bo investicijski vložek
amortiziran v štirih letih.
1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn
Rebalans 1:
Sredstva se namenijo za izvedbo podzemnega dela kostnice za shranjevanje posmrtnih ostankov
žrtev iz prikritih grobišč. Lokacija kostnice je na pokopališču Lipica.

2. CIVILNA ZAŠČITA
2.1. Tekoči odhodki
2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje
Sredstva te postavke so namenjena za financiranje:
• osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za
zaščito, reševanje in pomoč v Občini Škofja Loka (enote za prvo pomoč, tehnično reševalne
enote, enote za RKB zaščito, služba za podporo, služba za vzdrževanje zaklonišč, poverjeniki
za Civilno zaščito, krajevni štabi za Civilno zaščito in štab Civilne zaščite občine),
• organizacije in izvedbe demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanja na nivoju
posameznih operativnih enot in na nivoju več enot zaščite in reševanja (jamarji, kinologi,
potapljači, enote Civilne zaščite, gasilci, GRS, itd.),
• intervencij ob naravnih in drugih nesrečah,
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• nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in
pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah,
• prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer
poškodbe pri delu, ki se plačuje na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju,
• telefonije, Interneta, elektronske pošte in sistemov za pozivanje,
• delovanja operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za
zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) je Občina Škofja Loka sklenila pogodbe o opravljanju
nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZiR določajo
tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s postajo GRS Škofja Loka, Društvom za
raziskovanje podzemlja Škofja Loka – jamarji, potapljači v okviru PGD Škofja Loka, kinologi v
okviru PGD Stara Loka, taborniki in skavti),
• pisarniški material in drugi manjši stroški Civilne zaščite.
2.1.3. Vzdrževanje opreme
Zagotavlja se redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje.
2.1.4. Obveščanje in alarmiranje
Sredstva te postavke se bodo namenila rednemu vzdrževanju in servisiranju sistema javnega
alarmiranja in samih siren ter ob potrebi tudi nakupu novih siren, pozivnikov, radijskih postaj in ostalih
sredstev za obveščanje in alarmiranje.
2.2.1. Vzdrževanje javnih zaklonišč
Občina Škofja Loka opremlja in vzdržuje naslednja zaklonišča:
• Osnovna šola Škofja Loka - Mesto, javno in šolsko (2 x 200 oseb)
• javno zaklonišče v Podlubniku (200 oseb)
• javno zaklonišče v Gasilskem domu na Trati (100 oseb)
• Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca (200 oseb)
• Osnova šola Cvetka Golarja (300 oseb)
Zagotavlja se redni letni servisni pregled vseh naštetih zaklonišč. V letu 2008 se izvede tudi obvezni 5letni kontrolni pregled za zaklonišči v OŠ Škofja Loka – Mesto.
Rebalans 1:
Zaradi spremembe zakonodaje na področju opremljanja in vzdrževanja zaklonišč bo potrebno v
letošnjem letu vsa zgoraj omenjena zaklonišča dodatno opremiti z načrti zaklonišča in označiti
evakuacijske poti. V zaklonišču v Podlubniku smo konec leta 2007 imeli inšpekcijski pregled, ki nam
nalaga odpravo te pomanjkljivosti do junija 2008, zato je delni dvig postavke za realizacijo programa
nujen.
2.2.2. Materialne rezerve
Zagotavlja se ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve in nakup potrebnih materialnih
rezerv predvsem za potrebe postavitev začasnih bivališč ogroženega prebivalstva v primeru večjih
naravnih in drugih nesreč.

2.2. Investicijski odhodki
2.1.2. Oprema za zaščito in reševanje
Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99), Odredbo o merilih za
organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) in vsakoletnim programom Štaba
Civilne zaščite občine Škofja Loka. Nabavlja se oprema za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, za
krajevne štabe, poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po KS, enote za prvo pomoč, RKB enote,
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tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje in uporabo javnih zaklonišč in
druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka.
Rebalans 1:
Zadnja nesreča, ko nas je lani v septembru prizadela vodna ujma, je pokazala, da smo še vedno
pomanjkljivo opremljeni s potopnimi črpalkami. Čeprav smo jih v letih 2003-2005 kupili kar nekaj, pa je
analiza intervencije pokazala, da bi jih za še bolj uspešno interveniranje potrebovali še več. Kar nekaj
starih črpalk, ki so bile nabavljene še v okviru GZ Škofja Loka v 80-letih, je dotrajanih in tudi nevarnih
za gasilce, prej omenjenih novih pa je premalo. Predvsem so potopne črpalke koristne v primerih, ko
objekte zaliva podtalna voda, saj v teh primerih vdor vode ni tako hiter in je s potopno črpalko mogoče
sproti odvajati vodo iz objekta in tako preprečiti večjo škodo. Prav teh primerov s podtalnico je bilo ob
lanskih poplavah daleč največ med prijavljenimi škodnimi primeri, zato menimo, da bi morali čim prej
izvesti nakup dodatnih črpalk. V tem primeru gre torej za enkraten dvig postavke, ki bi se v letu 2009
vrnila na prejšnji nivo.

3. GASILSTVO
3.1. Tekoči odhodki
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev
Prostovoljna gasilska društva opravljajo vrsto nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči, med
katere spadajo tudi:
• reševanje in pomoč ob požarih in eksplozijah (požari v naravi, na objektih v industriji,…),
• reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (poplave, potres, nesreče v cestnem
prometu, nesreče z nevarnimi snovmi, ekološke nesreče…..),
• izvajanje dežurne službe ob povečani požarni ogroženosti in dežurstvo na domu (uporaba
tihih alarmov za pozivanje gasilskih enot v sistemu ZARE iz Regijskega centra za
obveščanje Kranj..),
• preventivne akcije (pregledi ročnih gasilnih aparatov občanov, pregledi požarnih bazenov
in drugih vodnih zajetij, organiziranje preventivnih akcij v šolah, vrtcih in na javnih krajih,
gasilska tekmovanja….),
• strokovno usposabljanje članstva (gasilski nazivi, gasilske specialnosti, v skladu s
kategorizacijo in ogroženostjo),
• usposabljanje operativnih enot (specialna usposabljanja za operativne gasilce kot so
reševanje iz višin, nastop več gasilnih enot hkrati, sodelovanje z drugimi operativnimi
sestavi v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč…),
• zagotavljanje stalne – 24 urne pripravljenosti s pomočjo pozivnikov (dežurne enote v OE
PGD).
Finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog se delijo na podlagi programa
Občinskega gasilskega poveljstva, ta pa temelji na:
• kategorizaciji gasilskih društev in njihovih operativnih enotah v skladu z uredbo, na osnovi
njihovih aktivnosti, ki se letno ocenjuje v skladu s točkovnikom GZ Škofja Loka in na podlagi
ugotovljenih neposrednih stroškov posameznih intervencij – (pokrivanje stroškov
porabljenega goriva),
• drugi sklop sredstev je namenjen za pokrivanje stroškov pripravljenosti in dežurstev
operativnih gasilskih enot. Društva ta sredstva porabijo izključno za nakup drobne opreme in
sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog pripravljenosti in dežurstev,
• naslednji sklop predstavlja financiranje dejavnosti članstva in usposabljanje. Pod to postavko
so združeni vsi člani gasilske organizacije. Začne se z delom mladine, nadaljuje z
operativnimi enotami ter članicami in zaključi z veterani. V točki so zajeti vsi stroški
usposabljanj, refundacije plač ob udeležbi na usposabljanjih ter intervencijah, stroški
organiziranja raznih tečajev in dodatnih specialnosti operativnega članstva,
• četrti sklop zajema pokrivanje stroškov zavarovanja gasilske specialne opreme, gasilskih
vozil in gasilskih domov, stroške nezgodnega zavarovanja operativnega članstva ter stroške
zavarovanja odgovornosti na gasilskih intervencijah,
• preventiva je ena od najpomembnejših dejavnosti gasilske organizacije. Priprava pismenih
materialov ter organizacija raznih preventivnih akcij za osveščanje prebivalstva je podprta z
manjšimi sredstvi, saj imajo društva že iz preteklosti pripravljene programe in orodja v ta
namen,
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• zadnji sklop zagotavlja financiranje rednega vzdrževanja vse zaščitno-reševalne opreme.
Rebalans 1:
Ob vse bolj zahtevnih intervencijah in ob večjih nesrečah, kot je bila lanska vodna ujma, žal pride tudi
do večje obrabe zaščitno-reševalnih sredstev, do poškodb le teh, kot tudi do strojeloma ipd. Rast cen
na različnih področjih se odraža tudi na cenah že tako drage zaščitno-reševalne opreme, ki jo gasilci
potrebujejo pri svojem delu. Za kontinuiteto kvalitetnega opravljanja zgoraj navedenih nalog je nujno
povišanje postavke za delovanje gasilskih društev.
Poleg naštetega pa se bo v letu 2008 skušalo rešiti še par nerešenih lastniških vprašanj v zvezi z
gasilskimi domovi.
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka
Gasilska zveza in njeni organi opravljajo strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja
in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki,
informacijsko delovanje v PGD in PIGD in drugo).
Gasilska zveza nudi strokovno pomoč prostovoljnim gasilskim organizacijam, koordinira programe
usposabljanj in tekmovanj gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov. Ureja skupna
zavarovanja celotnega članstva, vozil, opreme in gasilskih domov. Sodeluje z županom pri
sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi evidence v skladu s
statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe.
Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih
društvih, občinskih poveljstvih in na nivoju Gasilske zveze v skladu s Pravili gasilske službe.
Organizira gasilska tekmovanja in preverja znanje operativnih enot na nivoju Gasilske zveze. Opravlja
druge skupne naloge, analize in evidence s področja operativne dejavnosti in gasilske službe ter
druge naloge v skladu s sprejetim programom Gasilske zveze.
Rebalans 1:
Glede na nepričakovano visoko rast inflacije smo postavko minimalno povečali, saj ta med drugim
zajema tudi plačo strokovno-tehničnega delavca na GZ.
3.1.3. Transfer požarne takse
Finančna sredstva z naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS strogo namenska
sredstva in se lahko uporabijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne
in reševalne opreme v gasilskih enotah.
Vsa sredstva, ki prispejo na račun Občine Škofja Loka se tako prenakazujejo na račun Gasilske zveze
in so porabljena v prej omenjeni namen.
3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj
V občini Škofja Loka je kar nekaj višjih in visokih objektov. V širšem mestu in okolici je preko 30
zgradb višjih od 1+2, kar pomeni, da bi gasilci morali v svoji reševalni opremi imeti tudi avto lestev za
reševanje iz višin. Današnja cena reševalne lestve ali ploščadi znaša ca. 660.000 EUR. Utopično je
misliti, da bi tako napravo v bližnji bodočnosti tudi imeli.
Problem, ki s tem nastaja, se da rešiti na osnovi ponudbe Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba
Kranj, ki ponuja in zagotavlja svoje usluge ter razpolaganje z opremo, ki je naše operativne enote
nimajo (poleg omenjene lestve še drugo specialno zaščitno – reševalno opremo). Znesek v predlogu
je predviden za plačevanje mesečnega pavšala JZ GRS Kranj v letu 2008, ki bo pogodbeno
zagotavljal dopolnjevanje intervencijskega ukrepanja z opremo, ki jo domači gasilci ne posedujejo.
Rebalans 1:
Ob usklajevanju zgoraj omenjene pogodbe je bil dogovorjen letni pavšal v višini 0,10% primerne
porabe občine. V času usklajevanja pogodbe se je predvidevalo, da bo to v letu 2008 znašalo
10.788,00 EUR. Danes je sicer že znano, da je znesek primerne porabe občine višji od predvidenega,
vendar glede na že usklajen znesek ostajamo pri dogovorjenih 10.788,00 EUR.

3.2. Investicijski odhodki
3.2.1. Gradnja in nakup opreme

30

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS št. 22/99), s sprejeto kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v občini Škofja Loka,
oceno ogroženosti pred požarom ter drugimi nesrečami in v skladu z dolgoročnim programom nabave
gasilskih vozil v Občinskem gasilskem poveljstvu Škofja Loka, se bodo investicijska sredstva v letu
2008 namenila nabavi (I. faza) specialnega gasilskega vozila za potrebe PGD Virmaše – Sv. Duh in
nabavi hitrega tehničnega vozila za potrebe osrednje enote PGD Škofja Loka.
Po potrebi in glede na zmožnosti se bo nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne
opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo uspeli opremiti
operativne enote le z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca 50% gasilcev po
kategorizaciji. Poleg zaščitnih oblek, čelad in zaščitne obutve predvidevamo tudi nabavo izolirnih
dihalnih aparatov, ki so danes najbolj potreben kos skupne zaščitno-reševalne opreme.
Z amandmajem je postavka povečana za 21.000 EUR za nabavo opreme in zaščitnih sredstev.
Rebalans 1:
Pri nabavi specialnega tehničnega vozila za potrebe osrednje občinske gasilske enote PGD Škofja
Loka, nabavo sofinancira tudi Uprava za zaščito in reševanje RS, in sicer v višini 50% investicije.
Pogoj za njihovo sofinanciranje je zagotovljena druga polovica sredstev, zato jo je potrebno nujno
zagotoviti. Povečanje postavke investicij zahteva tudi menjava pogonskih agregatov v sestavi novih
gasilsko-reševalnih vozil, saj je zaradi zakonodaje na področju varovanja okolja na tržišču nov motor
EURO 4 (minimalna zahteva), katerega cena pa je precej višja, kot cena njegovega predhodnika
EURO 3. Investicija v ti dve vozili se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu.

4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4.2. KMETIJSTVO
4.2.1. Tekoči odhodki
4.2.1.1. Redni program
Sredstva za intervencije v kmetijsko proizvodnjo za leto 2007 bodo prednostno namenjena
sofinanciranju vseh oblik strokovnega izobraževanja v kmetijstvu, podpori določenim investicijam v
kmetijstvu, podpori uvajanju novih tehnologij, izvajanju ukrepov za ohranjanje kmetijske proizvodnje v
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji (uvajanje ekološkega kmetovanja in alternativnih oblik
kmetovanja), izvajanju ukrepov za preprečevanje zaraščanja in izvajanju nekaterih preventivnih
programov v živinoreji. V program bomo vključili sofinanciranje izboljševanja kmetijskih zemljišč in
spodbude za koncentracijo kmetijskih zemljišč.
Z navedenimi nameni sledimo spremembam v politiki razvoja kmetijstva in sistema državnih spodbud
v kmetijstvu in pridelavi hrane ter ohranjanju podeželja.
4.2.1.2. Gozdne vlake
Gradnja traktorskih vlak je lastnikova dolgoročna investicija v gozd. Stroške naj bi pokril dohodek iz
gozda, ki pa je v primeru sanacije naravnih katastrof zmanjšan. Zato je Občina Škofja Loka zadnja leta
sofinancira izgradnjo traktorskih vlak.
Ker prizadeti gozdovi lastnikom tudi v bodoče ne bodo dajali toliko dohodka kot bi ga sicer, bo občina
lastnikom gozdov še naprej pomagala s 30 % soudeležbo, v izjemnih primerih ko je gradnja izredno
zahtevna in draga ali pomembna z širšega občinskega vidika pa po predlogu komisije za kmetijstvo in
gozdarstvo s 50% soudeležbe. S tem bi pospešila posek manjvrednega gozda, ko gre za drva, ki so
že brez stroškov gradnje vlak na meji rentabilnosti.
Izgradnja vlak je velikokrat zahteven poseg v prostor, ki ima lahko brez ustrezne strokovne presoje,
zaradi erozijsko zelo občutljivega terena, dolgoročne posledice. V času sofinanciranja s strani občine
je bilo zanemarljivo malo črnih gradenj. S strokovno izgradnjo vlak se poveča tudi varnost pri delu v
gozdu.
PLAN IZGRADNJE VLAK ZA LETO 2008
enota mere
novogradnje
rekonstrukcija
skupaj
dolžina / M
4.500
1.500
6.000
stroški EUR
19.474
2.970
22.444
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30 % del. občine EUR

5.842

891

6.733

4.2.1.3. Razvoj podeželja
Program aktivnosti se nanaša na sprejeti Program razvoja podeželja. S tem programom so začrtane
ključne razvojne aktivnosti, ki naj bi se izvedle v podeželskem prostoru do leta 2010. Prednostno se
bodo izvajale že zastavljene aktivnosti na spodbujanju razvoja lokalnih potencialov, z namenom
zmanjševanja brezposelnosti in podzaposlenosti na podeželju, ter izboljšanja kvalitete življenja na
podeželju. Vzpostavlja se podeželsko razvojno jedro, ki zagotavlja razvoj skupnih blagovnih znamk
Dedek Jaka, Babica Jerca - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov (razvoj novih kvalitetnih produktov s
podeželja), skrbi za spodbujanje razvoja novih delovnih mest, organizira potrebno svetovalno pomoč
in potrebna izobraževanja, nudi pomoč pri realizaciji zastavljenih razvojnih načrtov in skrbi za razvoj
tržnih poti. Poudarek pa je dan tudi promociji škofjeloškega podeželja, tako v lastni regiji kot tudi izven
nje.
Rebalans 1:
Postavka se poveča za 37.820 EUR, ker je bila v lanskem letu ustanovljena Lokalna akcijska skupina
loškega pogorja (v nadaljevanju LAS) za območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in
Žiri. Sredstva se namenjajo za delovanje LAS in sofinanciranje projektov LEADER, ki temelji na
evropski uredbi o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 Slovenija vstopa v novo programsko
obdobje, v katerem bo upravičena do koriščenja sredstev iz EKSRP. S Programom razvoja podeželja
bo Slovenija izvajala ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost pristop LEADER, ki v okviru 4.
osi spodbuja odločanje o razvoju posameznih območij po pristopu “od spodaj navzgor”.
Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija
dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih
območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem
podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi
izvedbi. Zato je tudi LAS odprta forma, v katero se lahko včlanijo vsi, ki imajo interes, voljo in
možnosti, da prispevajo k razvoju podeželja na določenem območju.

4.2.2. Investicijski odhodki
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva bodo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2008 namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih
zemljišč (male agromelioracije, izdelava poljskih poti in krčitve zaraščenih površin).

4.3. PLINOVOD
4.3.1. Tekoči odhodki
4.3.1.1. Zavarovanje
Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov javnega loškega plinovoda, z objekti
in napravami, ki so v lasti občine.

4.3.2. Investicijski odhodki
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka
Občina Škofja nadaljuje z izvajanjem lokacijskega načrta iz leta 1992 (Odlok o lokacijskem načrtu za
mestni primarni plinovod), ki je začrtal izgradnjo plinovoda in širitev omrežja mestnega plinovoda. To
je bil eden od načinov energetske sanacije mesta Škofje Loke in bližnje okolice. Gradnja plinovodne
mreže se financira iz sredstev proračuna in namenskih sredstev: del iz nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, iz cene plina in iz deleža zaradi priklopa na primarni plinovod. V letu 2008 bodo
s te postavke poplačana že v letu 2007 zaključena dela, katerih situacije so/bodo v plačilo zapadle v
letu 2008.
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V letu 2008 predvidevamo dokončanje plinovoda od Starega dvora do Grenca in opremljanje
tamkajšnjih stavbnih območij do ceste v Gorajte in poplačilo. Nadaljevati nameravamo priklop
porabnikov na javno omrežje, kjer je le-to že zgrajeno.
Od večjih projektov se bo nadaljevala gradnja plinovoda znotraj OLN Vincarje, IC Trata, Pod Plevno,
Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter in Puštal ter ostalih območjih mesta Škofja Loka. S te
postavke se plačujejo izvedbeni projekti za plinifikacijo, priprava dokumentacije za nadaljevanje
izgradnje plinifikacije plačilo stroška nadzora in super nadzora pri investicijah in za plačilo
nepredvidenih investicijskih vzdrževanj omrežja.
V primeru, da se bo plinovodno omrežje prodajalo in bo za ta posel sklenjena listina, bo Občina takrat
prekinila z vlaganji v plinifikacijo. S te postavke se poplačajo obveznosti do takrat sklenjenih pogodb.
Ta postopek se opravi z rebalansom proračuna Občine, kjer se zmanjšala (prilagodi) predmetna
postavka.
Rebalans 1:
V letu 2008 bomo s te postavke poplačali finančne obveznosti - situacije, ki bodo zapadle v letu 2008
in se nanašajo na gradnjo plinovodne infrastrukture iz leta 2007: plinovod od Grenca do Starega dvora
z nadaljevanjem do ceste v Gorajte, izgradnja MRP Grenc, opremljanje zemljišč s plinom v Obrtni coni
Trata, izgradnja plinovoda ob rekonstrukciji državne cesta Podlubnik – Klančar in nadaljevanje
omrežja proti Veštru in Trnju ter plinifikacija Kapucinskega trga.
Za leto 2008 so predvidene investicije: sekundarni plinovod do VDC Stara Loka, dokončanje plinovoda
v OC Trata, poleg tega pa povezava sekundarnih delov plinovoda v Hafnerjevem naselju, Virmašah
ter v novih naseljih, kjer je v projektnih pogojih pogojevana priključitev objektov na obstoječe plinsko
omrežje. S te postavke bo poplačan tudi sorazmerni del stroška projektne dokumentacije in
pridobivanja služnosti za projekta: komunalna ureditev naselja Vincarje in Virmaše – Grenc.
4.3.2.2. Projekti, razvoj
Sredstva bodo namenjena za pripravo občinskih lokacijskih načrtov in tudi še idejnih projektov in
podlag za lokacijske načrte, katerih sestavni del je tudi plinifikacija. Za zagotovitev finančne
dokumentacije je potrebno izdelati investicijsko dokumentacije (pred investicijska zasnova, dokument
identifikacije in investicijski program)in organizirati prostorske konference. S te postavke se bodo
plačali tudi stroški zbiranja soglasij lastnikov zemljišč in pridobivanje upravnih dovoljenj za izgradnjo in
širitev plinovodnega omrežja na območju mesta in širitev na periferijo po razvojnem planu. Širitev bo
usmerjena predvsem na območja, kjer obstaja za plinifikacijo interes in tudi potreba (nova območja
poselitve, območje med Sorško, Demšarjevo, Suško cesto, Pod Plevno).
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja v industrijski coni na
Trati.

4.5. PROMET
4.5.1. Tekoči odhodki
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest
Dela iz dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest zajemajo:
1. Vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa kot sledi:
• zimska služba na cestah
• redno letno vzdrževanje cest
• manjše preplastitve in zalivanje razpok
• popravilo vozišča in objektov na cestah
• vzdrževanje signalizacije in opreme cest
• vzdrževanje objektov na cestah.
2. Dela in opravila s področja varstva cest kot sledi:
• nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem cestnem pasu
• izvajanje in evidenca dovoljenj za poseganje v cesto in cestno telo ter varstveni pas ob cesti in
nadzor nad izvajanjem del po izdanih dovoljenjih
• izvajanje nalog po Pravilniku o neprometnih znakih.

33

3. Stroški izvršbe in stroški izvršitelja (založitev predvidenih stroškov) ob izvedbi upravnih izvršb
zaradi posega na občinske ceste in varovanje občinskih cest ter obcestnega sveta (odstranitev
ovir, ograj in živih mej na cestnem svetu in varovalnem pasu na podlagi pravnomočnih odločb).
V letu 2008 je predvideno vzdrževanje občinskih cest po enakem principu kot je veljalo v preteklih
letih. Večji poudarek bo dan dvigu kvalitete rednega vzdrževanja lokalnih cest. V proračunu so
zagotovljena sredstva v višini od 17% do 25% standarda odvisno od pomembnosti ceste. Za dosego
načrtovanih ciljev smo avgusta leta 2006 izvedli javni razpis za izvajanje zimske službe na celotnem
območju občine za zime 2006/2007 in 2007/2008 in za zimo 2008/2009. V KS Trata je bila izbrana za
najugodnejšega ponudnika izvajanja zimske službe Loška komunala d.d., v ostalih krajevnih skupnosti
pa Logonder Pavel s.p..
Cestno podjetje Kranj bo izvajalo redno letna vzdrževalna dela na podlagi sklenjene pogodbe za
vzdrževanje posameznih lokalnih cest v občini, ki zaradi obremenjenosti in pomembnosti zahtevajo
višji standard vzdrževanja. Izvajali bodo tudi intervencijska in vzdrževalna asfalterska dela na ostalih
občinskih cestah. Sicer pa so krajevne skupnosti za tri leta (2006 – 2008) sklenile pogodbe za redno
letno vzdrževanje s ponudnikom Dolenc d.o.o.. in Šink Primožem s.p.
V finančnem načrtu je upoštevana nova kategorizacija občinskih cest in spremembe obnovljenih
odsekov cest.
Razdelitev je razvidna iz priložene tabele.
Vrednosti točke za 1 KM / EUR :
236,8747
zagotovljen 20% normativ
• za javne kolesarske poti
656,0023
zagotovljen 20% normativ
• za javne poti – asfalt
784,6864
zagotovljen 17% normativ
• za javne poti - makadam
1.177,8878
zagotovljen 25% normativ
• za lokalne zbirne - asfalt
1.024,6430
zagotovljen 25% normativ
• za lokalne ceste – asfalt
1.442,4347
zagotovljen 25%normativ
• za lokalne ceste – makadam
Rebalans 1:
Rebalans programa rednega vzdrževanja občinskih cest je dopolnjen z neporavnanimi obveznosti iz
preteklega leta ,ki je razviden iz naslednje tabele:
Z.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krajevna skupnost / CP

BUKOVICA-BUKOVŠČICA
GODEŠIČ
LOG
LENART-LUŠA
RETEČE
SV.DUH
ZMINEC
ŠKOFJA LOKA-MESTO
PODLUBNIK-STARA LOKA
TRATA
KAMNITNIK
CP KRANJ (samo letno
vzdrževanje)
13. NEPORAVNANI RAČUNI 2007
SKUPAJ

LZ
- LC – LC
– JP
- JP _
KJasfalt asfalt makad. asfalt
makad. kol..p..
KM
KM
KM
KM
KM
KM

471
2.156
2.449
1.993

9.289
2.912 10.413
2.886
1.519
9.533
4.954 12.221
13.101
2.687 10.974
2.100
5.402
6.089
8.229
13.770 10.221 8.270
12.545
7.330 9.738
13.811
3.855 10.552
10.215
1.574 9.924
2.581
45 5.154
17.449

10.857
467
17.612
10.204
3.818
12.755
33.226
41.691
7.270
3.384
2.857

7.069 95.920 34.680 92.366 144.141

Proračun
2008
Vrednost
29.069

880

385
395

1.966
4.673
530

8.829

Rebalans
2008
Vrednost
29.069

4.528

4.528

38.751

38.751

32.506

32.506

8.783

8.783

21.740

21.740

60.350

60.350

62.530

62.530

33.340

33.340

27.897

27.897

11.343

11.343

32.208

32.207

363.045

9.952
372.996

V preteklem letu 2007 v celoti niso bili poravnali stroški krajevnim skupnostim za letno vzdrževanje
občinskih cest, zato jih bo potrebno v letošnjem letu poplačati, kot sledi:
KS Stara Loka - Podlubnik......................................................................................... 997,33 EUR
KS Zminec .............................................................................................................. 5.227,81 EUR
KS Luša – Sv. Lenart .............................................................................................. 2.454,96 EUR
KS Sv. Duh................................................................................................................. 121,68 EUR
KS Bubovica – Bukovščica ..................................................................................... 1.150,08 EUR
S K U P A J ............................................................................................................ 9.951,86 EUR
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4.5.1.2. Javna razsvetljava
V proračunu občine Škofja Loka je pomemben strošek tokovina. S ciljem racionalne porabe sredstev
proračuna je občinska uprava s 01.01.2002 prevzela nadzor in direktno izplačilo tokovine in stroškov
vzdrževanja. Na ta način smo odpravili vmesna nakazila sredstev na KS ter enotno uredili
poslovanje.V letu 2006 smo izvedli zbiranje ponudb za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave
za obdobje treh let (2006 – 2008). Za območje KS Reteče, Godešič, Trata, Stara Loka – Podlubnik in
Log je bil izbran ELEKOM KOŠIR d.o.o., Škofja Loka, v ostalih krajevnih skupnostih pa Triler Jože s.p.
Frankovo naselje. 179, Škofja Loka.
Načrtovani stroški za javno razsvetljavo so:
• stroški električne energije.............................................................................. 129.361 EUR
• stroški vzdrževanja .......................................................................................... 67.873 EUR
• stroški urejanja katastra in električnih meritev (ozemljitev, upornosti) .............. 4.172 EUR
Rebalans 1:
Cena za dobavo električne energije se je v tekočem letu napram lani povečala za 58,22 %. V
sprejetem proračunu je načrtovano povečanje za 20%. Poleg tega pa na osnovi sprejetega proračuna
beležimo znatno povečanje števila svetilk in kljub varčnim svetilkam beležimo povečano porabo
električne energije. Podcenjeni so bili tudi stroški rednega vzdrževanja JR.
Načrtovani stroški za javno razsvetljavo so v rebalansu proračuna za leto 2008 povečani za 60.000
EUR in znašajo:
PRORAČUN
REBALANS 2008
2008
stroški električne energije
129.361
171.368
stroški vzdrževanja
67.873
86.719
stroški urejanja katastra in električnih meritev (oz.upor.)
4.172
4.172
SKUPAJ
201.406
261.406

4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. List 85/00) v 29. členu določa, da
• stroške v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo nivojskih prehodov in progovne
signalizacije bremenijo lastnika javne železniške infrastrukture.
• Cestno prometne signalizacije na nivojskem prehodu, ki opozarja udeležence cestnega prometa
na ta prehod, postavlja in vzdržuje upravljavec ceste.
Na območju občine Škofja Loka je trenutno šest cestno železniških prehodov, od tega trije zavarovani
z zapornicami (Sv. Duh, Trata, Reteče).
Občina Škofja Loka bo s Slovensko železnico sklenila pogodbo za redno vzdrževanje nivojskih cestnih
križanj s železniškimi progami in skrb za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnih
prehodih.
4.5.1.4. Študije na občinskih cestah
V to postavko sodijo stroški za študije, priprave tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih
cest 27.124 EUR in vpadnic 12.519 EUR.
V letu 2008 bodo nastali določeni stroški v postopku izdelave projektne dokumentacije in investicijskih
programov projektov obnov občinskih cest in vpadnic ter za kandidiranje sredstev razvojnega
regionalnega sklada. Pri vzdrževanju in upravljanju 381,903 km občinskih cest nastanejo med letom
tudi izdatki, ki jih v naprej ne moremo predvideti (storitve geometra, notarja, advokata, soglasja, razpisi
itd).
Rebalans 1:
V letu 2008 bodo glede na aktivnosti nastali večji stroški od načrtovanih na izdelavi projektne
dokumentacije in investicijskih programov projektov obnov občinskih cest. Načrtujemo izdelavo
investicijskega programa in DIP za obnovo cest LC 183030 Strmica – občinska meja in LC 4011130
Visoko – Pasja ravan, odsek Bukov vrh – občinska meja. Pri vzdrževanju in upravljanju 377,854 km
občinskih cest nastanejo med letom tudi izdatki, ki jih v naprej ne moremo predvideti (storitve notarja,
advokata, soglasja, razpisi itd). V letošnjem letu bomo nadaljevali na študijah presoje obstoječih in
planiranih križišč s ciljem predlagati optimalno tehnično rešitev le teh kot semaforizirano križišče ali
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krožno križišče. Zagotoviti moramo tudi sredstva za izdelavo idejne zasnove za rekonstrukcijo križišča
Stari Dvor v krožno križišče, študije umirjanja prometa, študije ureditve kolesarskih poti in na osnovi
prejšnjih študij izdelava celovitega umirjanja in urejanja prometa v občini Škofja loka .
Vse to nam narekuje, da povečamo postavko T.P. 4.5.1.4.1 za 50.000 EUR, T.P. 4.5.1.4.2. za 30.000
EUR oziroma skupaj 80.000 EUR.

4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest
Občina je na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93), ki ureja
financiranje in vzdrževanje voznih cest dolžna, da vzdržuje tudi gozdne ceste. Na območju sedanje
Občine Škofja Loka je po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije gozdnih cest 86 km.
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin
49. člena Zakona o gozdovih ter Republika Slovenija.
Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi 35 % sredstev, ki jih
zberejo lastniki gozdov v pristojbini, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od katastr. dohodka
gozdnih zemljišč.
Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in tudi nadzirajo
izvršitev. Pri pripravi programa upoštevajo prostorsko porazdelitev sredstev in vključevanje lokalnega
prebivalstva pri ročnem vzdrževanju gozdnih cest.
4.5.1.6. Vzdrževanje signalizacije in ograj
Sredstva so načrtovana za postavitev varovalnih ograj in cestno prometne signalizacije. Prednost
bodo imele lokalne ceste, za katere so že izdane inšpekcijske odločbe in ceste, ki se obnavljajo
oziroma rekonstruirajo.
4.5.1.7. Urejanje prometa
Stroški so planirani za redno vzdrževanje cestno prometne signalizacije (talne označbe) na lokalnih in
ostalih cestah
Rebalans 1:
Dodatna sredstva so planirana za
• prometno strategijo občine, ureditev mirujočega prometa, izvedba štetij na lokalnih in
drugih cestah, križiščih, izboljšanje javnega prevoza, peš in kolesarskega prometa.
Zaradi posebnosti krožišč in dragega vzdrževanja semaforskih križišč, je na vseh regionalnih
cestah (obstoječih in načrtovanih) potrebno preučiti ustreznost križišč z vidika varnosti
prometa, predvsem glede varovanja pešcev in kolesarjev ter glede tekočega odvijanja
motornega prometa v cilju zmanjševanja zastojev. Občina nima sprejete prometne strategije v
cilju izboljšanja stanja prometa, predvsem javnega prevoza, kolesarjenja, peš prometa in
mirujočega prometa. Prometna strategija bo postavila splošen okvir za ustrezno prostorsko in
prometno planiranje. Ugotovljeno je splošno pomanjkanje parkirnih mest. Ob scenariju „naredi
nič“ se bo trend pomanjkanja parkirnih mest samo še povečeval. Občina želi urediti stanje
parkiranja v povezavi na trajnostno prometno strategijo, tako, da bodo zagotovljene ustrezne
javne parkirne površine oziroma možnost parkiranja. Vzporedno bo občina zagotovila
ustrezen nadzor in sankcioniranje.V občini je javni prevoz urejen za potrebe šolarjev in
dnevnih migrantov. Izven konic, ob sobotah in praznikih je ponudba prevoza neprimerna,
redkeje poseljena območja izven glavnih prometnic pa razen šolskih prevozov nimajo
ponudbe javnega prevoza. Predvideva se priprava ustreznih rešitev za vse občane, predvsem
v smeri nižje cene vozovnice in primerne ponudbe prevoza. Na področju občine so štirje
avtomatski števci prometa na regionalnih cestah. Na občinskih cestah ni bilo opravljenega
štetja prometa motornih vozil, pešcev in kolesarjev. Predvidevamo kontinuirano izvedbo štetij
na posameznih križiščih in odsekih občinskih in državnih cest za ustrezno planiranje prometne
mreže.
• Vključitev v projekt Bypad platform (NRP 4.5.1.7)
V okviru projekta se predvideva implementacija orodja BYPAD v občini z vrednotenjem in
končno oceno stanja kolesarskega prometa. Izdelan bo konkreten akcijski program dviga ravni
kolesarske politike v občini na osnovi načrtovanja potreb uporabnikov, vodenje in upravljanje
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politike, strategije in koncepta, financ ter osebja. Predvideni bodo nadaljnji projekti glede
zagotavljanja infrastrukture in prometne varnosti, komunikacije in vzgoje, vključitev ciljnih
skupin in partnerjev (turizem, rekreacijsko kolesarjenje,…), ustrezno prostorsko načrtovanje in
upravljanje mobilnosti. Izvajal se bo monitoring z namenom ovrednotenja in učinkovitosti
ukrepov, dopolnilnih ukrepov in izboljšav. Po implementaciji orodja BYPAD bo občini podeljen
certifikat.

4.5.1.8. Odmera cest
Sredstva so predvidena za izdelavo naslednjih geodetskih elaboratov in odmera dejanskega stanja
javnih površin in občinskih cest.Prioritetni program odmer za leto 2007 in 2008 je razviden iz naslednje
tabele:
Z. št.
LOKACIJA
dolžina - m
1. LC 100120 Poljane – Smoldno – Kumer
5000
2. JP 901550 Sopotnica – Špeglič – Grič, odsek Špeglič
200
3. LK 401261, odsek Frankovo n. p. št. 600/1 ob parceli 1226, obe KO
100
Suha
4. JP 903151 Grenc 6 – LIO Gradis Triler Karel p. št. 270/1;/2; 270/2,
300
268/1;258/1 in 257 vse KO Stari Dvor
5. JP 902900 Forme 8a – Forme 5
300
6. Ureditev meje del poti p. št. 1053/1 KO Reteče
200
7. LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha
250
8. LC 261070 Medvode - Sora - Puštal, ods. Hosta in Pungart - Gosteče
750
9. JP 902640 Šola – Boštjan (Križaj Jože Reteče 26)
150
10. RI 210/ 1078 pločniki v naselju Godešič
200
11. RI 210/ 1110 pločniki v naselju Na Logu
150
12. RI 210/ 1110 pločniki v naselju Forme
30
13. RI 210/ 1110 pločnik na odseku Podpulfrca
200
14. LK 401280 Tavčarjeva cesta
400
15. JP 902160 Groharjevo naselje - cesta Talcev 16
63
16. JP 901071 Praprotno – Sv. Tomaž
2400
17. JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica (p. št. 231, 230,273 – Šušteršič
1000
Trata 16)
18. LC 401080 Papirnica – Virmaše, odsek Papirnica
600
19. JP 903611 Gabrov hrib – Pevno, odsek Papirnica
500
20. LK 401261 Trata - Virmaše, odsek Virmaše
400
21. JP 901510 Blegoška cesta – Gabrovo
773
22. JP 902610 Cerkev – Kravja dolina
350
23. LC 401080 Papirnica-Vir.- žel. post.; odsek S. Duh, p.št.525 in125
100
24. JP 901580 Sopotnica – Tavčar
1120
25. JP 902710 Reteče – Corona
2.542
26. JP 902011 Betonarna-Pahovec-Partizanska c.; odsek Potočnikova ul.
430
27. JP 902020 Partizanska cesta – Kamnitnik
460
28. LC 401130 Visoko-Črni vrh; odsek kamnolom-Skobelj
3.564
29. JP 901390 Visoko-Kovšak-Kožuh
3.160
30. JP 901382 Dol-Mežnar
500
31. JP 901400 Dolinc-Golar
500
32. JP 901750 Hrastnica-Bernik-Močeradnik; odsek Hrastnica
1.200
33. LC 401170 Zg. Senica-Godešič, Odsek Godešič
1.238
34. JP 901350 Tavčarjev dvorec – občinska meja
500
35. LC 401120 Log-Gabrška gora, odsk Mežnar – občinska meja
2500
36. JP 901440 Zg. Log - Valterski vrh
3.000
37. LC 401110 Zminec - Sopotnica - Rupar - Blegoška cesta
3.984
38. JP 903070 Virmaše 165 - Virmaše169
85
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

JP 902950 Sv. Duh 92 - Sv. Duh 81 (Čarman - Kuralt)
187
LC 401100 Bodovlje - Sv. Ožbolt - Hrastnica,odsek Hrast. - Sv. Ožbolt
3.398
LC 401040 Binkelj - Križna G. - Praprotno, odsek Moškrinj
97
LC 180030 Strmica - Bukovščica - Ševlje, odsek Strmica
1.000
JP 903121 Grenc 25 – Ortman – Virmaše18 (p.št. 621/1 KO St. Dvor)
50
JP 903840 Draga LC – Draga 20
400
JP 901911 Poljanska c. 54 – Zabrajda
100
JP 901071 Praprotno Sv. Tomaž
100
JP 901543 Šink – Sv. Florjan
100
JP RI 210 – Forme 12
398
JP 901603 odcep Gabrk
200
JP 902212 Kidričeva c. 36 – Kidričeva c. 45
485
Nepredvidene manjše geodetske storitve in parcelacije
200
SKUPAJ
45.914
Rebalans 1:
V letu 2008 bomo zaradi zamika plačil poplačali račune za izvršene odmere konec leta 2007.
Vrsta dela in lokacija
Ureditev meje JP 903250 Vešterski mlin
Odmera pločniki RI 210/1078 "GODEŠIČ"
Ureditev meje p. št. 1053/1 KO Reteče
Odmera JP 901550, odsek Špeglič
Ureditev meje in parcelacija JP 903840 Draga
Parcelacija LK 401290 Tavčarjeva cesta
Odmera JP 901550, odsek Špeglič
Ureditev meje in parcelacija JP 902900 Forme
Ureditev meje JP 902030 Papirnica-Cupar
Ureditev meje JP 903890, odsek Suha
RAZNE
Parcelacija LZ 402030, odsek Suha
Parcelacija LC 251070, odsek Gosteče

Izvajalec
ADACTA Škofja Loka
ADACTA Škofja Loka
ADACTA Škofja Loka.
GEODETSKI ZAVOD LJ.
GEODETSKI ZAVOD LJ.
GEODETSKI ZAVOD LJ.
GEODETSKI ZAVOD LJ.
GEODETSKI ZAVOD LJ.
GB Ema Huth d.o.o.
GB Ema Huth d.o.o.
EXPRO d.o.o.
PROLOCO d.o.o.
PROLOCO d.o.o.

SKUPAJ

Naročilo/Datum
N 460/07 16.07.2007
N 461/07 16.07.2007
N 809/06 13.12.2006
P 19/07 9.7.2007
N 679/07 22.10.2007
P 19/07 9.7.2007
P 19/07 9.7.2007
P 13/06 17.5.2006
N 648/07 15.10.2007
N 679/07 22.10.2007
P 20/07 9.7.2007
P 3/05 4.3.2005
P 2/2004 17.5.2004

Znesek
3.480
648
726
9.940
5.928
4.608
768
4.610
2.040
902
16.022
2.123
2.714

Zapadlost
29.2.2008
31.5.2008
30.6.2008
31.5.2008
31.5.2008
31.5.2008
31.5.2008
30.6.2008
29.2.2008
29.2.2008
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

54.509

Vse to narekuje znatno povečanje potrebnih sredstev za izvršitev načrtovanega programa.

4.5.2. Investicijski odhodki
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic
Nadaljevalo se bo z izgradnjo pločnika, kolesarske steze in avtobusnih postajališč oz. obračališča ob
cesti Podlubnik – Klančar in ureditvijo odvodnjavanja ter komunalnih vodov. Sredstva so namenjena
tudi za odškodnino za manjkajoča zemljišča, ki jih za načrtovano gradnjo potrebuje občina, za stroške
v zvezi s pridobivanjem zemljišč, za geodetske odmere (cenitve, overitve, pogodbe…) in za plačilo
stroškov nadzora nad izvajanjem del.
Rebalans 1:
Sredstva se povečajo zaradi poplačila stroškov izgradnje rekonstrukcije na tako imenovani II.etapi
ureditve omenjene ceste in nadaljevanja del na III. etapi ureditve ceste. Sredstva so namenjena tudi
izplačilu stroškov nadzora nad izvajanjem del. V okviru teh sredstev bo financirana tudi izdelava
projektne dokumentacije za novo križišče na Grencu.
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest
Pri sestavi programa obnov občinskih cest smo upoštevali naslednje kriterije:
• Neporavnane obveznosti iz preteklega leta, oziroma obveznosti nastalih pri sklenitvi dvoletnih
pogodb,
• globalni obseg razpoložljivih sredstev, ki jih lahko zagotovi integralni proračun,
• prednost imajo glavne občinske prometnice (LC, LK, in LZ) in kjer se vršijo šolski prevozi,
• terminska usklajenost z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture,
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•
•

stanje voziščne konstrukcije,
prednost imajo objekti, ki so začeti v preteklem letu ter pobude uporabnikov za sofinanciranje
(samoprispevki).
Pri vseh prioritetah smo se predhodno v okviru materialnih možnosti posvetovali z odgovornimi
predstavniki krajevnih skupnosti oziroma upoštevamo njihove prioritetne pismene predloge.
Prednostno so vključeni v program obnov odseki cest, ki so v gradnji in sklenjene dvoletne gradbene
pogodbe. Razpoložljiva sredstva leta 2008 ne dopuščajo celotnega pokritja stroškov obnov in
zaključitve finančne konstrukcije. Na teh odsekih obnovljenih cest bomo sklepali dvoletne pogodbe.
Prednostno smo načrtovali obnovo tistih občinskih cest, kjer se bo obnavljala ostala komunalna
infrastruktura in kjer so sprejeti oziroma dogovorjeni samoprispevki uporabnikov cest.
V drugem branju je dodana cesta LC 401120 Log – Gabrška gora in obnova Transturist brvi.
Program obnov občinskih cest je razviden iz tabele:
Rebalans 1:
Rebalans programa obnov občinskih cest je predlagan glede na razpoložljiva sredstva in operativnih
potreb zaradi dodatnih del načrtovanih aktivnosti,ki je razviden iz naslednje tabele:
Z.

KRAJEVNA

št..

SKUPNOST

1.

BUKOVICA-

Naziv objekta – vrsta dela

Proračun

Rebalans

2008

2008

JP 901080 Stirpnik - Vidmar

6.259

JP 901074 Sv. Tomaž - Muja

20.865

JP 901100 Stirpnik – Strehar

10.432

OPOMBA
prenos v 2009

BUKOVŠČICA
10.865 samoprispevek
pog 2008, 2009
JP 901020 Bukovščica - Plane
2.

LUŠA-LENART

LC 401020Na Luši – Lenart - Zaprevalj

prenos v 2009

4.173

4.173 samoprispevek

62.594

112.594 pog. 2006,2007,
2008, 2009

JP 901240 Zg. Luša – Dragobačk – Stirpnik in Miklavc

45.902

35.902 pog 2008, 2009
samoprispevek

3.

STARA

LOKA

- LC 401050 Škofja loka – Crngrob - Dorfarje

41.729

prenos v 2009

JP 903270 Vešter 25 – Vešter 21 (Vešter II)

20.865

prenos v 2009

JP 903320 Križna gora – lovska koča

14.605

samoprispevek

PODLUBNIK

Preplastitve, JP 903560 Star.i grad – St. L 139, JP

10.000

903612 Pevno 3 - Arnol
JP 903510 Podlubnik 55 - Elektrarna
JP 903250 Vešter - Mlin
4.

20.000

ŠK. LOKA MESTO JP 901950 Puštal – Mala Hrastnica

29.210

samoprispevek

29.210

19.210 samoprispevek

JP 901770 Hrastnica - Fojke

20.865

20.865 samoprispevek

JP 901740 Hrastnica - Pasja vas - Podbreznik

20.865

JP 401310 Kapucinski trg – Novi svet (krožna pot)

20.865

57.865 pog. 2007 , 2008

JP 901851 obnova Transturist brvi

75.113

50.000 prenos v 2009

JP 901750 Hrastnica – Brnik – Močeradnik – obč. m

JP 901790, odsek Alč - Polanc
5.

TRATA

prenos v 2009

10.000 samoprispevek

LZ Stari dvor – železniška postaja - Lipica

62.594

0 prenos v 2009

LZ Stari dvor – žel. postaja – Lipica, (semafor Peks)

41.729

prenos v 2009

LC 251070 Medvode – Sora - Puštal

62.594

367.594 pog 2007,
2008,2009

LZ 402030, sanacija mostu Suha - Hosta

30.000

JP 903841 Draga, LC – Draga 20

10.000

6.

SV. DUH

Preplastitve

12.519

7.

GODEŠIČ

JP 902551 Solčan - Strugar

20.865

20.865 pog 2007, 2008

8.

RETEČE

Preplastitve

12.519

12.519

9.

KAMNITNIK

10.432 upravni spor

JP 902060 Koširjeva cesta

10.432

LZ 402020 Plevna – Partizanska c. – Groh. n.

20.865

JP 902070 Demšarjeva cesta

20.865

LK 401280 Sorška cesta

12.519

0 prenos v 2009
prenos v 2009
41.765 0bveznost 2007
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10. ZMINEC

LC 401100 Bodovlje – Frane – Kopač, odsek Bodovlje –

41.729

50.000 pog. 2007,2008

JP 901560 Sopotnica - Rohotnik

58.421

18.421 samoprispevek

JP 901590 Gabrk - Okrogelše

20.865

20.865 pog.2008, 2009

LC 100120 Kumer -Smoldno

20.865

20.865 samoprispevek,

LC 401120 Log - Gabrška gora

91.804

63.713

JP 901360 Brode - vikendi

20.865

20.865

Frane

11. LOG

in 2009

pog 2008,2009

12. RAZNI

nadzor, popisi

16.692

SKUPAJ

959.773

samoprispevek

21.692
1.073587

Za postavko obnova občinskih cest predlagamo rebalans po zgoraj navedenih investicijah z naslednjo
obrazložitvijo:
1. LC 401020 Na Luši – Lenart – Zaprevalj se poveča za 60.000 EUR zaradi dodatnih del na
izvedbi drenaž in odvodnjavanja na odseku ureditve ceste skozi naselje Lenart.
2. Razpoložljiva sredstva integralnega proračuna narekujejo, da smo deloma ali v celoti prenesli
realizacijo nekaterih obnov občinskih cest v naslednje leto.
3. JP 901950 Puštal – Mala Hrastnica – izvedba del se odloži v leto 2010, ko se bo na tem delu
gradila vsa ostala infrastruktura.
4. LC 251070, obnova kritičnega odseka med naseljem Hosta – Pungert in skozi naselje Pungert
v smeri proti Gostečam bodo obsežni stroški na obnovi ceste, ureditvi odvodnjavanja, zaščiti
potoka, obnovi javne razsvetljave in ureditvi priključkov, ki so jih pogojevali lastniki zemljišč. Z
navedenim projektom bomo kandidirali za nepovratna sredstva na službo vlade RS za lokalno
samouprave in regionalno politiko, ki vsako leto rezervira sredstva za sofinanciranje investicij,
v skladu z določili 21. člena Zakona o sofinanciranju občin (ZFO-1). Obnova ceste na teh
odsekih je nujna zaradi stanja ceste v kakršnem je in pomembne prometne povezave. Ta
cesta je bila v stari kategorizaciji državna regionalna cesta III. reda. V rebalansu se predlaga
povečanje za 305.000 EUR.
5. V leto 2008 so prenesene neporavnane obveznosti do KS Kamnitnik, ki je založila sredstva pri
obnovi ceste LK 401280 »Sorška cesta«. V rebalansu se predlaga povečanje za 41.765 EUR.
6. LZ 402030, sanacija mostu Suha - Hosta je nujna zaradi dotrajanosti betona, ki razpada in
ogrožena je nosilnost mostu , postavka se poveča za 30.000 EUR
7. LC 401100 Bodovlje – Frane – Kopač, odsek Bodovlje – Frane se poveča za 8.271 EUR, ki
predstavlja realne stroške obnove, ki smo jih pridobili na osnovi izbrane ponudbe.
8. Dotrajan betonski oporni zid na cesti JP 903841 Draga, LC – Draga 20 ogroža promet zato
načrtujemo v letu 2008 in 2009 sanacijo zidu in obnovo ceste.
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z
občinami Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit
pristop k urejanju cestne - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve finančnih sredstev iz
skladov EU. Za občino Škofja Loka so na področju obnove cest v naseljih vključene naslednje
investicije:
Z.
št..

PROJEKT

objekt

Proračun 2008 EUR

OPOMBA

375.563
166.917
271.240
22.534
23.368
28.376
SKUPAJ
887.999
Za predmetne investicije bo tudi v letu 2008 potrebno pridobiti projektno dokumentacijo (za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Puštal
Vincarje
Stara Loka
Škofja Loka- vzhod
Stari dvor
Sv. Duh - vzhod

naselje Puštal
naselje Vincarje
naselje Stara Loka, Binkelj, Vešter
naselja Škofja Loka - vzhod
Naselje Stari dvor, Frankovo, Hafnerjevo
Naselje Sv. Duh vzhod, Virmaše, Grenc
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dovoljenja, za razpis, za izvedbo), lokacijske načrte, investicijsko dokumentacijo ter ostalo
dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev in za gradnjo.
Rebalans 1:
Vrednost postavke se zmanjša. Razlog za zmanjšanje postavke je prestavitev gradnje v prihodnja
leta. Za občino Škofja Loka so na področju obnove cest v naseljih vključene naslednje investicije:
- Naselje Puštal
- Naselje Stara Loka – Binkelj – Vešter
- Naselje Godešič, Reteče, Gorenja vas
- Dorfarje, Forme, Sv. Duh
- Komunalna ureditev Vincarje
- Komunalna ureditev Virmaše – Grenc.
Ostale investicije se prestavijo v prihodnja leta.
Sredstva bodo namenjena za projektno dokumentacijo (za posamezne investicije na različnih nivojih,
od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, za razpis, za izvedbo), občinske
podrobne prostorske načrte, investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje
finančnih sredstev. Sredstva za projekt Dorfarje, Forme, Sv. Duh so namenjena tudi za gradnjo,
nadzor, stike z javnostjo.
4.5.2.4. Urejanje pločnikov
Z amandmajem je postavka zmanjšana za 21.000 EUR.
Rebalans 1:
V rebalansu je predvidena je realizacija naslednjih del:
Z. št.
Naziv objekta - vrsta dela

Proračun
2008

Rebalans
2008

1.

Odšk. za zemlj., ki jih za načrtovane gradnje potrebuje Občina:
Kidričeva cesta, Podl. – Klančar, Grenc – Žabnica, pločniki na
odsekih Zminec, Reteče, Na Logu, Godešič
33.383
33.383
2. RI 210/1078 izgr. pločnikov in javne razsvetljave skozi nas.
Reteče
70.940
70.940
3. RI 210/1110 izgr. pločnikov in javne razsvetljave na odseku Šk.
Loka - Podpulrfelca od KM 1+305 do KM 1+850,
146.052
97.231
4. RI 210/1078 izgr. pločnikov, križišče Suha - Lipica
10.000
7. ostali stroški (nadzor, studije)
8.346
8.346
SKUPAJ
219.900
258.721
V rebalansu proračuna so zajete neporavnane obveznosti iz leta 2007 CP Kranj d.d. za izgradnjo
pločnikov ob RI 210/1110, odsek Podpulferca. Z izgradnjo pločnikov v Podpulferci bomo nadaljevali v
drugi polovici leta 2008 tako, da bodo nastale obveznosti zapadle v letu 2009. V letošnjem letu
načrtujemo pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo pločnikov na RI 210/1078, odsek križišče
Suha – Lipica.
4.5.2.5. Urejanje prometa
Sredstva so v večjem delu rezervirana za izvedbo fizičnih omejilcev hitrosti na posameznih lokalnih
cestah in zajemajo stroške, od pridobitve projektne dokumentacije ter utrditev odločitve, do izvedbe in
nadzora učinkov. Lokacija namestitev bo porazdeljena na varovanje šolskih poti, kot nalaga
zakonodaja, rezultate meritev prometa s prikazovalnikom hitrosti ter druge kriterije. Predvidena so tudi
sredstva za izboljšanje varnosti na regionalni cesti skozi mesto in posamezna naselja, namestitev
ogrevanih prometnih ogledal ter posamezne nove prometne ureditve v vseh krajevnih skupnostih.
Nadaljevala se bo obnova in prilagoditev znakov, kar je določeno s pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah. Del sredstev bo namenjen postavitvi dodatnih varoval za pešce
na regionalni cesti skozi mesto. V letu 2008 se predvideva ureditev dela križišča »Peks« in izboljšanje
prometne varnosti za pešce v Stari Loki. V deležih se bodo sredstva razporejala glede na
kategorizacijo cest, na regionalne/lokalne zbirne/lokalne/lokalne krajevne/javne poti, kot sledi: 2-1-1-42.
Rebalans 1:
Sredstva se povečajo za 69.971 EUR in sicer:
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•

•

•

Ureditev zapore mestnega jedra (ca 65.000€)
Trenutno je sistem za zaporo mestnega jedra v okvari. Občina Škofja loka načrtuje prenovo
sistema za dostop v mestno jedro, umestitev novih stebričkov z ustreznim nadzorom,
evidencami in sankcioniranjem kršiteljev. Regulacija motornega prometa se vrši na območju
umirjenega prometa v samem historičnem delu mesta, na območju Mestnega trga,
Cankarjevega trga, Blaževe ulice in Klobovsove ulice v skupni površini 0,7 ha.
Načrt varnih poti in ureditev naprav za umirjanje prometa pred šolami in vrtci (ca 4.000€)
Vsaka šola mora imeti izdelan Načrt varnih šolskih poti, s katerim učitelji seznanijo starše in
otroke ob začetku šolskega leta ter jih opozorijo na najpogostejša nepravilna vedenja in
nevarnosti na šolskih poteh. Načrt varnih šolskih poti vsebuje opis posameznega nevarnega
mesta ter ustrezno ravnanje otrok in ostalih udeležencev v prometu. Varna šolska pot je eden
izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Predvideva priprava prometne
ureditve in ustreznega katastra ter naknadno vzpostavitev internetnega portala varnih poti,
ugotovitve in izboljšanje prometne infrastrukture v cilju zagotavljanja ustrezne varnosti najbolj
ranljivih udeležencev v prometu. Sredstva bodo namenjena nadgradnji že obstoječih
podatkov, v povezavi s posameznimi javnimi zavodi.
Vzpostavitev digitalnega katastra prometne signalizacije (ca 971€)
Ažuriranje katastra prometne signalizacije predstavlja strošek nadgradnje in vnosa sprotnih
sprememb. Vključuje tudi spremljanje prometa z prikazovalnikom hitrosti, zavarovanje opreme
proti vandalizmu ter povečanje učinkov prometne signalizacije in nadzora.

4.5.2.6. Odkup zemljišč
Pripravljen je prioritetni program odkupov zemljišč za občinske ceste za leto 2007 – 2008. V letu 2008
bodo odkupljena zemljišča, ki ne bodo po programu realizirana v letu 2007.
Z. št.
Številka in potek ceste
Površina - m2
1. LK 401320 Kapucinski trg – Vincarje
600
2. LK 401280 Sorška cesta
500
3. LK 401290 Partizanska cesta – Tehnik, Tavčarjeva cesta
100
4. LC 401050 Groharjevo n. – Crngrob - Dorfarje
200
5. LC 100120, odsek Smoldno – Gabrška gora
2500
6. LK 401230 Trata – Termo
500
7. LZ 401020 Partizanska cesta
300
8. LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha
850
9. JP 903300 Binkelj 36 – Binkelj 42 (Bernik Anton Bukovica 22)
410
10. JP 902270 Vešter 25 – Vešter 21 (Vešter II)
1.491
11. JP 902640 Šola – Boštjan (Križaj Jože Reteče 26)
700
12. LC 401170 Zg. Senica-Godešič; odsek Reteče, Godešič
2.000
13. LZ 402040 Suha-Železniška postaja; odsek Suha in Trata (Jugovic
300
Veronika, Trata 18 p.št. 497/3 KO Suha)
14. LC251070 Medvode-Sora-Puštal, odsek Pungert - Gosteče , odsek
1.000
Draga -občinska meja in Hosta
15. JP 902390 Trata-Meja; odsek Trata
1.000
16. LC 401070 Groharjevo n. – Sv. Duh – Uršulinski grad - občinska.
300
meja (Žabnica), odsek Sv. Duh (pred mostom Gorajte 9)
17. LC 401080 Papirnica-Virmaše; odsek Sv. Duh
1.200
18. JP 902900 Forme 8a – Forme 5
300
19. LC 401150 Lipica – Gosteče
900
20. JP 901240 Zg. Luša – Dragobačk
3.000
21. LK 401261 Trata - Virmaše; odsek Virmaše
500
22. JP 901950 Puštal – Mala Hrastnica
500
23. JP 902070 Demšarjeva cesta
1.000
24. LC 401110 Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta
3.500
25. LC 401120 Log – Gabrška gora
1000
26. JP 902920 odcep Sv. Duh 207
574
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27.
28.
29.
30.
31.

JP 901910 Poljanska c. 54 – Zabrajda (Trojar)
100
LC 401040 Binkelj – Križna gora – Praprotno
4.000
JP 902700 Gorenja vas – Reteče
200
JP 902611 cerkev – Kravja dolina
2.383
JP 902011 Betonarna-Pahovec-Potočnikova c., odsek Potočnikova
300
ul.
32. JP 902881 RI 210 – Forme 5
400
33. JP 903510 Podlubnik 55 – Elektrarna
600
34. JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica
1000
35. JP 901603 Gabrk I
800
36. JP 902212 Kidričeva c. 36 – Kidričeva c. 45
485
36. Nepredvidena manjša pačila – odkupi zemljišč za ceste
1000
SKUPAJ
36.493
Rebalans 1:
Zahteve po ureditvi premoženjsko pravnih zadev na občinskih cestah so iz leta v leto večje. V tabeli
odkupov zemljišč za občinske ceste se doda odkup stanovanjske hiše Bukovščica 1, 4227 Selca
katero je potrebno najprej odkupiti in porušiti zaradi varnosti prometa (ožina na začetku naselja
Bukovščica). Ocenjena vrednost nepremičnine znaša 134.000. Od tega bomo v letu 2008 zagotovili
40%, ostalo v letih 2009 in 2010. V septembru 2010 je predvideno rušenje objekta in rekonstrukcija
ceste na tem delu.
4.5.2.7. Železniški prehodi
V letu 2007 in 2008 načrtujemo posodobitev prehoda čez železniško progo z avtomatskimi
zapornicami in ustrezno svetlobno signalizacijo v Godešiču. Po sporazumu izvede občina Škofja Loka
razširitev cestišča pred in za omenjenim prehodom in poravna stroške montažnih gumijastih
elementov. Kot vzdrževalec občinskih cest je občina dolžna obvozne ceste ustrezno vzdrževati in
zagotoviti normalen promet. Za pripravo vse ustrezne dokumentacije bodo poskrbele Slovenske
železnice, zato so v občinskem proračunu načrtovana sredstva za gradbena dela.
Z.
KRAJEVNA
Proračun
št.
SKUPNOST
Naziv objekta - vrsta dela
za leto 2008
EUR
1 GODEŠIČ
JP 902532 Godešič- Športno igrišče
58.421
SKUPAJ

58.421

4.5.2.8. Javna razsvetljava
S te postavke se v letu 2008 predvideva realizacija naslednjih načrtovanih investicijsko - vzdrževalnih
del, ki obsegajo:
Rebalans 1:
Če ne bomo temeljito spremenili našega odnosa do okolja, bodo ekstremni vremenski dogodki
(poplave, suše) v bodočnosti še bolj prizadeli naš planet. Potrebno bo zmanjšati izpuste toplogrednih
plinov, kar pomeni tudi zmanjšati porabo električne energije.
Potrebno bo tudi zmanjšati porabo energije za javno razsvetljavo. Slovenija na prebivalca porabi
približno 80% več električne energije, kot je povprečje EU. Vsaj tako kaže državna statistika.
Verjetno že veste, da 22. septembra 2007začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja, ki je bila objavljena v Ur.L. RS št. 81/2007. Spremembe bodo zahtevale kar nekaj
prilagoditev, tako v cestni razsvetljavi, kot tudi celotni zunanji razsvetljavi. Uredba naj bi zmanjšala
pretirano porabo in tudi zmanjšala izpuste toplo grednih plinov.
Uredba v času novoletnih praznikov od 10.12. do 15.01 ne velja.
Nova Uredba bo zlasti povečala stroške na projektiranju, izvedbi in sanaciji obstoječega stanja. Za
razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka , ki
seva navzgor, je enaka 0 %.
V 5. členu je določena ciljna vrednost za razsvetljavo cest in javnih površin, ki določa, da je letna
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih
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cest in razsvetljavo javnih površin, ki jo občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali
začasnim prebivališčem v občini, ne presega ciljne vrednosti letno 44,5 KW/h. V naši občini imamo
trenutno registrirano letno porabo na prebivalca 58,0 KW/h, kar je napram ostalim občinam
sorazmerno ugodno, saj smo od prevzema JR od krajevnih skupnosti montirali samo varčne svetilke
in svetilke, ki so izpolnjevale ekološkim zahtevam (ravno steklo), kar pomeni, da smo že stremeli k
racionalizaciji. Največji problem predstavljajo svetilke na vpadnicah, v starem mestnem jedru in
dotrajane stare svetilke v stanovanjskih četrtih ter obstoječa razsvetljava kulturnih spomenikov. V
bodoče bo potrebno pri novogradnjah in obnovitvah JR striktno upoštevati uredbo, časovno omejiti oz.
zmanjšati osvetljevanje in zboljšati svetila, kar pomeni dodatne finančne obremenitve.
V prehodnih določbah uredbe so določeni termini prilagoditve obstoječe razsvetljave, katere stroške
bomo upoštevali pri sestavi rebalansa proračuna za leto 2008 in sestavi proračuna za leto 2009.
Glede na zgoraj navedeno predlagamo v rebalansu naslednje dopolnitve izgradnje in obnove JR:
KRAJEVNA
Naziv objekta – vrsta dela
Proračun Rebalans OPOMBA
Z.
SKUPNOST
2008
2008
št..
Obnova obstoječe dotrajane JR
Razne
Obnova prižigališč ob obnovi TP, ki jih izvaja
Elektro G.(Fran. n. 74, Grohar. n., Partizanska
c.)
6.259
6.259
Stara Loka- Zamenjava dotrajanih svetilk in obnova
pog 2007,
Podlubnik
stebrov v Groharjevem naselju
6.259
14.700 2008
Zamenjava dotrajanih svetilk in obnova
stebrov v Podlubnik I
19.195
19.195
Dobava in montaža dodatnih svetilk na LC
pog 2007,
401080, odsek Papirnica
6.259
1.500
Zamenjava dotrajanih svetilk in montaža novih
v Pevnem
5.000
ŠL. - mesto Zamenjava dotrajanih svetilk Kopališka ulica in
pog 2007,
Studenec
8.346
8.346 2008
Zamenjava dotrajanih svetilk Novi svet
5.805
Kamnitnik
Zamenjava dotrajanih svetilk stolpnice
pog 2008,
Partizan.c.
12.519
12.519 2009
Zamenjava dotrajanih svetilk Demšarjeva c.
6.259
6.259
Zamenjava dotrajanih svetilk Stara c.in Suška
c.
12.101
15.000
Zamenjava dotrajanih svetilk Kamnitnik
0
2.500
Trata
Izgradnja JR na LK 401240 LTH – ODEJA
(Haf. n.)
6.259
6.259
Reteče
Zamenjava dotrajanih svetilk v vasi Reteče in
Gor. vasi
0
5.000
Skupaj
83.459
108.342
Obnova JR ob obnovi cest in ostale
infrastrukture
Sv. Duh
JR naselje Dorfarje – Forme – Sv. Duh
42.981
42.981
Trata
JR IC Trata in LC 251070 Medvode-SoraPuštal
41.729
41.729
Skupaj
84.710
84.710
Izgradnja JR na vpadnicah
Log
RI 210/1010, odsek Log
0
2.300
Podlubnik
RII 403/1076, odsek Podlubnik - Klančar
0
120.000
Šk. Loka RI 210/1010, odsek Podpulferca
Pog.
mesto
20.865
20.865 2008,2009
Reteče
RI 210/1078, odsek Reteče
12.519
12.519
Skupaj
33.383
155.684
Neporavnane obveznosti leta 2007
33.500
Stroški nadzora in izdelave tehnične
28.864
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dokumentacije
VSE SKUPAJ
201.552
411.100
V letu 2008 bomo najprej poplačali neporavnane obveznosti iz leta 2007, kot sledi:
• obnova JR » v vasi Papirnica.« – ELEKOM KOŠIR d.o.o. v znesku
7.697,40 EUR
• obnova JR » na Godešiču ob reg. cesti « – ELEKOM KOŠIR d.o.o. v zn. 10.822,08 EUR
• obnova JR » v naselju Pungert.« – ELEKOM KOŠIR d.o.o.. v znesku
14.980,52 EUR
SKUPAJ
33.500,00 EUR
Za objekt izgradnja javne razsvetljave na odseku Podlubnik – Klančar so bila dejansko dela izvršena v
letu 2007 in bodo v letu 2008 izvedena poplačila zaradi zamika plačil.
4.5.2.9. Loška obvoznica
Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje Poljanske obvoznice Škofja Loka in
plačilu stroškov nadzora nad izvajanjem gradbenih del. Sredstva s te postavke so namenjena tudi za
morebitne odkupe posameznih manjkajočih zemljišč, potrebnih za gradnjo ali za ureditev dostopov na
posamezna zemljišča in stroške v zvezi s pridobivanjem teh zemljišč.
V kolikor bo še obstajala potreba po varovanju posameznih objektov, bodo s te postavke poravnani
tudi stroški v zvezi z varovanjem objektov.
Rebalans 1:
Sredstva so zmanjšana zaradi spremembe deleža financiranja občine oz. RS, zaradi pridobljenih
sredstev Evropske unije. Namenjena so sofinanciranju izvedbe pripravljalnih del in gradnjo križišča 6 v
Zmincu, v okviru katerega bo izvedeno priključevanje na obstoječo cesto (R1-210) v Poljansko dolino.
V okviru pripravljalnih del bo izvedena cesta, odvodnjavanje, lovilec olj in rezervoar, elektro instalacije,
javna razsvetljava in telefon. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izgradnje obvoznice, ki bo
sledilo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in plačilu stroškov nadzora nad izvajanjem del. Sredstva
bodo porabljena tudi za poravnavo zapadlih obveznosti, ki izvirajo iz kupoprodajne pogodbe in
sporazuma o nadomestilu zaradi spremembe namembnosti objektov. V primeru potrebe po
spremembi posameznih projektnih rešitev bodo sredstva porabljena tudi za plačilo spremembe
projektne dokumentacije.
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z
občinami Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodo oskrbe ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit
pristop k urejanju cestne - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve finančnih sredstev iz
skladov EU. Za občino Škofja Loka so na področju izgradnje javne razsvetljave v naselju vključene
naslednje investicije:
Z.
št..

PROJEKT

objekt

Proračun 2008
EUR

OPOMBA

75.113
104.323
271.240
15.023
15.440
6.677
SKUPAJ
487.815
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti projektno dokumentacijo (za posamezne
investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, za
razpis, za izvedbo), lokacijske načrte, investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za
pridobivanje finančnih sredstev in za gradnjo.
Rebalans 1:
Vrednost postavke se zmanjša. Razlog za zmanjšanje postavke je prestavitev gradnje v prihodnja
leta. Za občino Škofja Loka so na področju obnove cest v naseljih vključene naslednje investicije:
- Naselje Puštal
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Puštal
Vincarje
Stara Loka
Škofja Loka- vzhod
Stari dvor
Sv. Duh - vzhod

JR naselje Puštal
JR naselje Vincarje
JR naselje Stara Loka, Binkelj, Vešter
JR naselja Škofja Loka - vzhod
JR naselje Stari dvor, Frankovo, Hafnerjevo
JR naselje Sv. Duh vzhod, Virmaše, Grenc
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- Naselje Stara Loka – Binkelj – Vešter
- Naselje Godešič, Reteče, Gorenja vas
- Dorfarje, Forme, Sv. Duh
- Komunalna ureditev Vincarje
- Komunalna ureditev Virmaše – Grenc.
Ostale investicije se prestavijo v prihodnja leta.
Sredstva bodo namenjena za projektno dokumentacijo (za posamezne investicije na različnih nivojih,
od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, za razpis, za izvedbo), občinske
podrobne prostorske načrte, investicijsko dokumentacijo, pridobitev služnostnih pogodb ter ostalo
dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev. Sredstva za projekt Dorfarje, Forme, Sv. Duh so
namenjena tudi za gradnjo, nadzor, stike z javnostjo.
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona - ceste
Predvidena izgradnja cestnega omrežja z mostom preko Žabnice in podvozom pod železnico v
industrijski coni na Trati in zaključek izgradnje cestnega omrežja v obrtni coni (za Predilnico)
Rebalans 1:
Sredstva za leto 2008 se povečajo, ker se v skladu z investicijskim programom predvideva izgradnja
1. faze komunalne infrastrukture in delno financiranje 2. faze komunalne infrastrukture. Občina Škofja
Loka je na razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo pridobila sklep za sofinanciranje izgradnje
1.faze komunalne infrastrukture iz strukturnih sredstev v višini 1.241.133 EUR.
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij - ceste
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predvidena izgradnja cest v naslednjih soseskah: ureditev
lokalnih cest v naseljih Virmaše in Sv.Duh hkrati z izgradnjo komunalne infrastrukture, ureditev
zgornjega ustroja Cankarjevega trga, Blaževe ulice in Mestnega trga hkrati z ureditvijo infrastrukture
ter izgradnja navezovalne ceste preko območja lokacijskega načrta Kamnitnik I (nad Plevno).
Rebalans 1:
Sredstva za leto 2008 se zmanjšajo in se predvidijo za izgradnjo cest v naslednjih stavbnih soseskah:
Obrtna cona Trata, Stanovanjsko obrtna cona Virmaše, Kamnitnik nad Plevno, Kapucinsko
predmestje, Poslovna cona Grenc in ureditev ceste in hudournika v Veštru.
4.5.2.13. Panoramska cesta
Rebalans 1:
Sredstva s te postavke so namenjena za izvedbo regijskega projekta »Izgradnja hrbtenice Gorenjske
turistično-panoramske cesta na škofjeloškem območju«, ki predstavlja trajnostni razvoj in je uvrščen
med prioritetne projekte na področju urejanja prometne infrastrukture v Regionalnem razvojnem
programu Gorenjske za obdobje 2007-2013. Namen vključitve v skupni projekt je razviti nov produkt,
ki bo zanimiv za turiste in ekonomsko stimulativen za ponudnike ob obstoječi trasi turistično panoramske ceste, katere cilj je regionalno povezati, izboljšati infrastrukturo nadgradili državne in
lokalne ceste, ki so še posebej zanimive za »avto« in »motorizirane« izletnike, ter povečati dostopnost
in obiskanost podeželskih hribovskih in gorskih območij, kjer je to z okoljskega vidika sprejemljivo.
Krožne turistično-panoramske ceste so še posebej zanimive zaradi poteka ceste, ki omogočajo
panoramske razglede krajine in številnih izletniških točk ob njih. S tem je občinam dana možnost
pridobitve finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU.
K projektu so pristopile občine: Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Ocenjena
investicija je preko 10 milj. EUR, zato se projekt razdeli na več faz. V prvi fazi se načrtuje ureditev
panoramskih točk s pripadajočimi odseki lokalnih cest po posameznih občinah z označitvijo Gorenjske
turistično-panoramske ceste na škofjeloškem območju. Načrtovana višina nepovratnih sredstev je 1,8
milj. EUR, ki jo potrdijo župani na seji Sveta Gorenjske regije.
V izdelavi je dokument identifikacije projekta (DIP) s Cost Benefit Analysis (CBA) analizo. V prvi
polovici leta se načrtujejo aktivnosti za pridobitev PZI (Projekta za izvedbo) ter izdelava investicijskega
programa, ki bo sestavni del gradbene dokumentacije. Časovni okvir projekta je od leta 2008 do 2010.
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4.7. TURIZEM
4.7.1. Tekoči odhodki
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma
V okviru pospeševanja razvoja turizma so namenjena sredstva za turistične prireditve, ki se
(tradicionalno) odvijajo v Občini Škofja Loka. Občina Škofja Loka se je v svojih strateških usmeritvah
prvenstveno zavezala razvoju mestnega in kulturnega turizma.
Iz te postavke se bodo tako (so)financirale naslednje dejavnosti oz. aktivnosti:
• Promocija turistične ponudbe in prireditev
• Vključevanje v projekte STO in druge regijske ter projekte širšega državnega in
mednarodnega pomena (prekomejne, trans-evropske povezave, prekomejno trženje)
• Vzdrževanje obstoječih kolesarskih in pohodniških tematskih poti
(sem sodijo tudi sredstva namenjena pripravi novih projektov: Blegoške panoramske ceste)
• Sklop poletnih prireditev na prostem
(Sredstva bodo namenjena sofinanciranju kakovostnih prireditev (glasbenih nastopov,
gledaliških iger, recitalov, performansov, …), ki bodo prispevale k oživitvi starega mestnega
jedra v poletju 2008).
• Prireditve v sklopu Veselega decembra 2008
(Sredstva so namenjena (so)financiranju izvedbe kakovostnih božično-novoletnih prireditev –
predvsem v starem mestnem jedru silvestrovanje, itd)).
Predvideni so sledeči projekti:
• Tekmovanje v smučanju po starem – Evropsko prvenstvo
(Del sredstev, potrebnih za organizacijo in izvedbo Evropskega prvenstva v smučanju po
starem)
• Venerina pot – srednjeveški dnevi
(Sredstva, ki so nujno potrebna za uspešno izvedbo te odmevne srednjeveške prireditve)
• Ostale prireditve in aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju oz. pospeševanju razvoja
turizma na Škofjeloškem (Dnevi evropske kulturne dediščine 2008, Izseljeniški piknik
2008, Pustovanje).
V okviru pospeševanja razvoja turizma so namenjena sredstva za prireditve, 14.150.000 SIT
ki se dogajajo v občini Škofja Loka in delno za projekte LTO Blegoš v
izvedbi LTO Blegoš (izdelava in ponatis turističnega materiala, promocija
turistične ponudbe in prireditev, priprava projektov in vzdrževanje
kolesarskih in tematskih pohodniških poti in cest, vključevanje v projekte
STO in projektov z drugimi turističnimi območji Slovenije, priprava in izvedba
Venerine poti)*
Sklop poletnih prireditev na prostem 2008
3.500.000 SIT
Prireditve v sklopu Veselega decembra na prostem 2008
3.500.000 SIT
Organizacija smučanja po starem
450.000 SIT
Ostale prireditve in aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju oz. 2.900.000 SIT
pospeševanju razvoja turizma na loškem v l. 2008
*Natančni finančni znesek sredstev namenjenih za pospeševanje turizma v izvedbi LTO Blegoš za leto
2008 bo opredeljevala posebna pogodba o sofinanciranju med Občino Škofja Loka in LTO Blegoš.
Rebalans 1:
Povečanje postavke je potrebno, ker želimo dvigniti raven kvalitete kulturnih in zabavnih prireditev, ki
pod skupnim naslovom ''Pisana Loka'' potekajo v mestnem središču Škofje Loke (največkrat prav na
Mestnem trgu).
Tovrstne prireditve namreč pripomorejo k prepoznavnosti Škofje Loke kot živega, ustvarjalnega
kulturnega središča in zanimive turistične točke ter sodijo tudi v sklop prizadevanj za celovito oživljanje
(revitalizacijo) starega mestnega središča Škofje Loke. Nova razporeditev je naslednja:
- V okviru pospeševanja razvoja turizma so namenjena sredstva za prireditve,
59.050 €
ki se dogajajo v občini Škofja Loka in delno za projekte LTO Blegoš v izvedbi
LTO Blegoš (izdelava in ponatis turističnega materiala, promocija turistične
ponudbe in prireditev, priprava projektov in vzdrževanje kolesarskih in
tematskih pohodniških poti in cest, vključevanje v projekte STO in projektov z
drugimi turističnimi območji Slovenije, priprava in izvedba Venerine poti)*
- Organizacija tradicionalne prireditve Smučanje po starem 2008
1.875 €
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- Nadaljevanje projekta (2. in 3. faza) praznične okrasitve starega mestnega
jedra Škofje Loke
- Sklop poletnih kulturnih prireditev na prostem
(npr. ''Sobotne promenade'')
Prireditve v sklopu ''Belega decembra 2008''
(glasbeni koncerti na prostem, praznične prireditve namenjene otrokom,
silvestrovanje na Placu)
- Ostale turistične prireditve in aktivnosti, ki so tekom leta namenjene
spodbujanju oz. pospeševanju razvoja turizma na Loškem.
Skupaj

21.000 €
25.000 €
45.000 €

10.875 €
162.800 €

4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija
Sredstva so namenjena delno za poslovanje (tekoči letni stroški) in delno za programski del Zavoda
za pospeševanje turizma Blegoš, predvsem za delovanje - Turistično informacijskega centra (del
sredstev namenjen za delovanje novega TIC–a za Škofjeloško območje, del pa za sofinanciranje TICa v okviru TD Škofja Loka)
4.7.1.3. Javna dela v turizmu
S sredstvi bomo zagotovili izvajanje izbranega in potrjenega javnega dela brezposelnim osebam.
Predviden je en javni delavec – turistični informator, ki bo opravljal delo – pomoč pri informiranju in
turistični promociji – v pisarni (TIC-u) koristnika javnih del Turističnega društva Škofja Loka.
Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo
z izvajalci javnih del. Zanje se uporabijo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore
in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter posebno varstvo
delavcev. Brezposelne osebe so v delo vključene praviloma 30 ur tedensko 4 dni na teden, četrtino
časa trajanja javnih del pa v programe usposabljanja in izobraževanja ter iskanje zaposlitve in za ta
čas niso upravičene do plače. V skladu s Programom lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v
letu 2007 so lahko udeleženci iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb:
• brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih ter
brezposelni Romi,
• brezposelne osebe, starejše od 50 let,
• brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe,
• brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in
• brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne
sposobnosti, socialne razmere,…)
V skladu s Pravilnikom o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Ur.l.
RS, št. 108/03, 109/04 in 97/05) Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja kritje stroškov izhodiščnih plač
za udeležence programa javnega dela v višini 40% oz. 58% po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo, Občina Škofja Loka pa 60% oziroma 42% in sredstva za regres.
Za brezposelne osebe, starejše od 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti
in za invalidne brezposelne osebe Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja še do 30 % tistega deleža
plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del. Zavod prav tako zagotavlja sredstva
za kritje stroškov zdravniškega pregleda, stroškov prevoza in prehrane za udeležence programa
javnega dela.
4.7.1.5. Promocija Škofje Loke
Navedena postavka je namenjena sofinanciranju športnih klubov oz. moštev ter posameznih
športnikov iz naše občine, ki se s svojimi selekcijam ali posamič, udeležujejo različnih tekmovanj in
turnirjev po vsej državi, uspešno pa nastopajo tudi v tujini.
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4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4.8.G.1. Tekoči odhodki
4.8.G.1.1. Zavarovanje
Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov.
Rebalans 1:
Zavarovalna premija je višnja od planirane, zato je z rebalansom treba predvideti višji znesek
postavke.
4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje
S te postavke bodo pokriti stroški tekočega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav na pokopališču
(inštalacije, navček, ozvočenje) in morebitne študije za pokopališča. Postavka zagotavlja tudi plačilo
najemnine za grobove občanov, ki niso imeli svojcev.

4.8.G.2. Investicijski odhodki
4.8.G.2.1. Pokopališča
Na pokopališču Lipica so bila leta 2005 zaključena ureditvena dela na t.i. starem delu. Za potrebe
širitve pokopališča na južno stran potoka je potrebno naročiti in izdelati projektno dokumentacijo.
Projektna dokumentacija, stroški postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in razpisa za izvajalca
bodo pokrita s te postavke. Za leto 2008 predvidevamo nadaljevanje del in zaključkom leta 2009 ter
poplačilo.
Del sredstev te postavke je namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju obstoječih naprav in objekta na
pokopališču Lipica in tudi ostalih pokopališč v občini, predvsem sofinanciranju obnove zidu na
mestnem pokopališču Škofja Loka in za pripravo ter dokumentacijo razširitve pokopališča v Retečah.
Rebalans 1:
Načrtovana širitev pokopališča Lipica je v preteklih letih zastala zaradi postopka denacionalizacije. Del
zemljišč je bil z odločbo vrnjen prvotni lastnici v naravi. S te postavke bo, poleg sredstev čiste
investicije, treba poplačati kupnino lastnikom teh zemljišč. Občina bo potem povrnitev zneska kupnine
zahtevala od odškodninskega sklada RS.

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
4.8.H.1. Tekoči odhodki
4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje
S te postavke bodo poplačani stroški nastavitve in posodobitve podatkovne baze za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in predvsem stroški storitve in priprave ob prodaji
občinskega premoženja, ki niso strošek pridobitelja – stroške nosi občina. To so predvsem stroški
cenitev občinskega premoženja za namen prodaje, stroški upravnega postopka, davek na promet
nepremičnin v primerih ko ga plača občina, plačilo notarskih storitev – overitev podpisa, stroški
sestave listin in podobno.
Rebalans 1:
Sredstva so z rebalansom povečana zaradi poplačila izdelave projekta Programa opremljanja stavbnih
zemljišč za Škofjo Loko, ki ni bil realiziran v letu 2007.

4.8.H.2. Investicijski odhodki
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč - stavbišč
Sredstva so predvidena za nakupe zemljišč - stavbišč v območjih že sprejetih in predvidenih
zazidalnih načrtov. Občina bo izvajala nakupe zemljišč v tistih območjih, v katerih želi aktivno
usmerjati vsebino in organizacijo gradnje območja ter v območjih, kjer so zemljišča potrebna za
funkcionalno zaokrožitev posameznih funkcionalnih zemljišč ali za izvedbo dostopov. Za letu 2008 so
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predvideni nakupi zemljišč za potrebe izgradnje navezovalne ceste na območju Kamnitnika ter manjši
nakupi oz. menjave zemljišč v drugih conah.
Rebalans 1:
Sredstva so z rebalansom povečana zaradi predvidenih nakupov zemljišč za ceste v industrijski coni
Trata, ki niso bila realizirana v letu 2007.Poleg tega pa so v letu 2008 predvideni še nakupi zemljišč stavbišč za potrebe navezovalnih cest v zazidalnih območjih Kamnitnika, Kapucinskega predmestja in
Obrtne cone na Trati in drugih območjih, kjer so zemljišča potrebna za funkcionalno zaokrožitev in za
izvedbo dostopov.

4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA
4.8.J.1. Tekoči odhodki
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča
Sredstva te postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju evidentiranih komunalnih objektov kot so:
avtobusne postaje in postajališča, mestne ulice, trgi, poti, parkirišča, zelenice, gredice s cvetjem,
posode za cvetje in drevoredi, javne klopi, otroška igrišča, stopnišča, koši za smeti, varovalne ograje
na nevarnih mestih in količki za preprečevanje nepravilnih prehodov motornih vozil in parkiranja.
Vzdrževanje komunalnih objektov poteka po sprejetem letnem planu z izbranimi izvajalci po določbah
predpisov o javnem naročanju.
Poleg zgoraj navedenega tekočega vzdrževanja evidentiranih komunalnih objektov pa so sredstva te
postavke namenjena tudi za neevidentirana dela, to so: nabava in izobešanje slovenskih, loških in
evropskih zastav, čiščenje in pranje Mestnega trga in drugih površin po prireditvah, barvanje
podhodov, vzdrževanje mostov, nabava lesenih delov za klopi, prometna signalizacija na parkiriščih in
drugih javnih površinah, popravilo jaškov meteorne vode na javnih površinah ter dodatna manjša dela,
ki jih je občasno potrebno opraviti na javnih površinah.
Rebalans 1:
Postavka se poveča za dodatnih 8.500 EUR zaradi potrebnega dodatnega dežurnega čiščenja po
prireditvah.
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin - ocvetličenje
Sredstva te postavke bodo namenjena za sezonsko ocvetličenje in zasaditev s trajnicami določenih
gredic na ožjem in širšem delu mesta Škofja Loka v spomladanskem in jesenskem času ter redno
vzdrževanje: okopavanje, pletje, gnojenje in zalivanje le-teh.
4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju
V to postavko sodijo stroški za študije in izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in
parkirišč.
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči
Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema za kontrolo pristopa v mestno jedro in za stroške
pobiranja parkirnine.

4.8.J.2. Investicijski odhodki
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS
V tej postavki so sredstva planirana za obnovo in izgradnjo komunalnih objektov, katera posamezna
krajevna skupnost razdeli v svojem programu. Pripadajoča višina sredstev za posamezno krajevno
skupnost je izračunana po ključu število prebivalcev in število zaposlenih, to je 80 % skupne višine
sredstev, ostalih 20 % pa je dodeljenih na podlagi kriterija solidarnosti.
Zap. Krajevna skupnost
Preb./ Znesek
Solid.
Znesek
LETNI PLAN
št.
zap.
EUR
1.
Bukovica-Bukovščica
4,3
2.243
15
1.878
4.121
2.
Luša – Lenart
1,4
730
5
626
1.356
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Log
Zminec
Sv.Duh
Godešič
Reteče
Škofja Loka:
Mesto
Podlubnik
Kamnitnik
Trata
SKUPAJ

2,6
2,6
8,4
2,8
3,5
74,4
24,9
28,9
19,2
27
100

1.356
1.356
4.382
1.461
1.826
38.808
9.663
11.216
7.451
10.478
52.162

9
9
13
10
14
25

1.127
1.127
1.627
1.252
1.753
3.130
779
904
601
845
12.519

2.483
2.483
6.009
2.712
3.578
41.938
10.443
12.120
8.052
11.323
64.680

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč
Planirana sredstva se bodo v letu 2008 namenila za financiranje investicij na podlagi predloženih
planov krajevnih skupnosti glede na nujnost posamezne investicije:
Zap.
Naziv objekta- vrsta dela
Proračun
Proračun 2008
Opomba
št.
2008
EUR
1. Popravilo brvi Reteče-Dol
400.000
1.669
2. Nabava koškov za smeti
700.000
2.921
3. Nabava klopic
500.000
2.086
4. Obnova otroških igrišč
2.500.000
10.432
5. Obnova Hudičeve brvi 1. in 2. del
3.000.000
12.519 Obv.2007
6. Obnova sanitarij in tlaka v KD Sv. Duh
1.300.000
5.425 Obv.2007
7. Preplastitve in nasutja javnih površin
1.500.000
6.259
8. Ureditve javnih poti
1.100.000
4.590
SKUPAJ
11.000.000
45.902
Rebalans 1:
Postavka se poveča za dodatnih 6.000 EUR za ureditev ceste Reteče-Gorenja vas, ki je obveznost iz
leta 2007, za dodatnih 2.200 EUR za postavitev AP, ki je tudi obveznost iz leta 2007, za dodatnih
51.000 EUR za novo Hudičevo brv, za dodatnih 35.000 EUR za sanacijo brvi Studenec-Sorška cesta
in za dodatnih 5.000 EUR za nakup in postavitev kolesarskih stojal pred javnimi ustanovami in
prestopnimi točkami na javni potniški promet.
4.8.J.2.4. Parkirišča
Sredstva so predvidena za ureditev in dograditev obstoječih ter izgradnjo novih javnih parkirišč.
Prioritetni vrstni red projektov bo določen glede na zagotavljanje več parkirnih površin pred javnimi
zgradbami in glede na pridobivanje gradbenih dovoljenj.
V letu 2008 so planirane naslednje ureditve in nove investicije:
- ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu
- ureditev parkirišča pri Kulturnem domu Sv. Duh
- ureditev parkirišča v Frankovem naselju – pri bloku Frankovo 155
- ureditev parkirišča v Frankovem naselju – nad blokom Frankovo 60
- ureditev parkirišča na Šolski ulici
- ureditev parkirišča na Partizanski cesti
- ureditev parkirišča na Podnu
- ureditev parkirišča pred glasbeno šolo
- ureditev parkirišča Kapucinsko predmestje
- ureditev parkirišča Novi svet
Rebalans 1:
Postavka se poveča za dodatnih 37.775 EUR za pokrivanje obveznosti iz leta 2007 zgrajenih parkirnih
mest na Novem svetu.
4.8.J.2.6. Parkirišče Nunski vrt
Rebalans 1:
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Gradnja parkirišča Nunski vrt je namenjena za potrebe parkiranja osebnih vozil za prebivalce znotraj
območja mestnega jedra. Predvidena je zagotovitev namenskih prometnih površin za ureditev
mirujočega prometa v starem mestnem jedru. V sklopu parkirišča bo urejena tudi manjkajoča varna
peš povezava med naseljem Vincarje in starim mestnim jedrom. Peš povezava med Vincarji in starim
mestnim jedrom je neurejena in poteka po ozkem cestišču občinske ceste, ki je utesnjena med
brežino reke Sore in zaščitenim zidom Nunskega vrta.
Cilj projekta je gradnja nadomestnih parkirnih prostorov za osebna vozila prebivalce mestnega jedra,
kjer velja režim omejitve prometa in nezmožnost parkiranja osebnih vozil v neposredni bližini.
Parkirišča ostajajo v lasti občine, posamezna gospodinjstva bodo plačevala letno uporabnino v
minimalni višini.
Območje Nunskega vrta, ki je v lasti Občine Škofja Loka, je trenutno zaraščeno in neurejeno in je
znotraj območja mestnega jedra. Posamezni deli Nunskega vrta predstavljajo zaradi slabe nosilnosti
kamnitih opornih zidov tudi potencialno nevarnost podrtja teh zidov. Območje je v svojem severnem
oziroma pretežno ravninskem delu primerno za izgradnjo parkirišča za vozila stanovalcev.

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET
4.8.K.1. Tekoči odhodki
4.8.K.1.1. Javni mestni promet
Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji Podlubnik
- Lipica in za pripravo programov za uvedbo novih prog.

4.8. M. MALO GOSPODARSTVO
4.8.M.1. Tekoči odhodki
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva
Sredstva so predvidena za dokapitalizacijo Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva,
glede na predvideno kreditiranje vlagateljev v letu 2008. Občina bo od kreditnega odbora zahtevala,
da se razpis za dodeljevanje kreditov priredi tako, da bo kreditna shema primerna tudi za najemanje
manjših kreditov.
Rebalans 1:
Sredstva na tej postavki se povečajo za 16.617 EUR in so predvidena za dokapitalizacijo
Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva, glede na predvideno kreditiranje vlagateljev v
letu 2008.
4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja
Sredstva so namenjena:
- sofinanciranju pomoči mikro, malim in srednje velikim podjetjem, kot tudi vsem tistim
potencialnim podjetnikom, ki so zaposleni ali nezaposleni in se odločajo za samostojno
podjetniško pot. Osrednja storitev je svetovanje - pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov ter
pomoč pri pripravi dokumentacije, potrebne pri prijavah na javne razpise za finančne
vzpodbude podjetnikom, na lokalnem, državnem ali evropskem nivoju;
- drugim oblikam podpore podjetnikom, skupinskemu podjetniškemu svetovanju in
usposabljanju, svetovanju pri uresničevanju podjetniških zamisli, svetovanju pri načrtovanju
rasti in reševanju poslovnih problemov;
- oblikovanju in vzdrževanju statističnih baz, oblikovanju, izkazovanju, posredovanju in
razširjanju paketov informacij, ki jih podjetniki potrebujejo.
4.8.M.1.3. Drugo
Sofinancirali bomo izdelavo razvojnih projektov, ki bodo prispevali k razvoju podjetništva: projekte
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti med mladimi, E-projekte v malih in srednje velikih podjetjih, ki
se nanašajo na uvajanje novih metod poslovanja s podporo informacijsko - komunikacijskih tehnologij
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in ki tudi prispevajo k povezovanju malih podjetij, projekte razvoja tistih znanj in spretnosti, ki jih mala
podjetja potrebujejo za uspešno nastopanje na evropskem trgu, a jih ni mogoče najti še nikjer na trgu.

4.8.M.2. Investicijski odhodki
4.8.M.2.1. Tehnološki park
Sredstva so namenjena za investicijsko in izvedbeno dokumentacijo in pričetek izgradnje
Tehnološkega Parka Škofja Loka.
Načrtovani tehnološki park bo nudil okolje za razvoj novih tehnološko razvitih podjetij v škofjeloški
subregiji in hkrati dal na razpolago površine za izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti za
potrebe obstoječih in novih podjetij v Škofjeloški subregiji.

4.8.N. Poslovni prostori
4.8.N.1.Tekoči odhodki
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov
Občina Škofja Loka je na osnovi javnega razpisa in izbora najugodnejšega ponudnika podpisala
pogodbo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov ter stanovanjskih poslovnih hiš s SPO,
Podjetje za upravljanje nepremičnin Škofja Loka, d.o.o, Blaževa 3. V pogodbi je dogovorjeno, da si
izvajalec – upravljavec mesečno obračuna nadomestilo za opravljene storitve v višini 4 % od mesečno
zbranih najemnin. Na tej finančni postavki so tudi zajeti stroški zavarovanja pred požarom.
4.8.N.1.2. Najemnine MORS
Občina Škofja Loka je v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Ministrstvom za obrambo v letošnjem
letu zavezanec za plačilo minimalne najemnine za najete objekte v nekdanji vojašnici v Škofji Loki.V
najemu imamo 50 poslovnih enot uporabne površine 5.144 m2.
4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore
Drugi izdatki pri poslovnih prostorih zajemajo stroške razpisov za oddajo v najem, stroški praznih
poslovnih prostorov in drugi nepredvidljivi stroški.Iz te finančne postavke se pokrivajo nastali stroški za
plačilo tokovine in vodarine, kateri najemniki imajo skupni števec.
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov
Iz te finančne postavke bomo krili manjše tekoče izdatke za vzdrževanje poslovnih prostorov. Stroški
tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov predstavljajo v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih
in drugih normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih
prostorov v stanovanjskih hišah po večletnih izkušnjah 10% od iztržene najemnine.

4.8.N.2. Investicijski odhodki
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov
Občina Škofja Loka ima trenutno v lasti 45 poslovnih prostorov v skupni izmeri 1905 m2 in najemu
(nekdanja vojašnica) 50 lokalov v izmeri 5.144 m2 koristnih poslovnih površin. Za potrebe
funkcioniranja načrtujemo na tej postavki minimalna sredstva za večja vzdrževalna dela poslovnih
prostorov.
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5. VARSTVO OKOLJA
5.1. ZBIRANJE ODPADKOV
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI
5.1.D.1. Tekoči odhodki
5.1.D.1.1. Odvoz kontejnerjev
V kolikor bo cena smetarine sprejeta v predlagani višini, subvencija za odvoz ločenih frakcij ne bo več
potrebna.
5.1.D.1.2. Javne sanitarije
Obveza lokalne skupnosti je tudi skrb za javne sanitarije. S te postavke se bodo pokrivali računi za
sofinanciranja obratovanja javnega stranišča za leto 2008. Občina je z upravljavcem (najemnikom)
lokala Kavarna Homan sklenila pogodbo, po kateri so s sofinanciranjem obratovanja, sanitarije v tem
objektu na razpolago vsem obiskovalcem Škofje Loke ter tudi redno vzdrževane in oskrbovane z
vsemi potrebščinami. Za javno stranišče za Mestni in Cankarjev trg ter okolico se uporabljajo obstoječi
sanitarni prostori v Homanovi hiši (Mestni trg 2). V tej višini postavke so ocenjeni stroški najema in
čiščenja sanitarij, ki so opredeljene kot javne sanitarije po pogodbi, kot tudi plačilo najema mobilnih
sanitarij, ki so potrebna na javnih prostorih ob javnih prireditvah, katerih nosilec ali organizator je
občina.
5.1.D.1.3. Subvencija za odvoz komunalnih odpadkov
V kolikor bo cena smetarine sprejeta v predlagani višini, subvencija ne bo več potrebna.
5.1.D.1.4. Obratovanje zbirnega c. Draga
Stroški te postavke predstavljajo stroški, ki nastanejo upravljavcu zaradi oskrbovanja zbirnega centra
ločenih frakcij v Dragi in stroški obratovanja.
Rebalans 1:
Dne 01.08.2007 so bile uveljavljene nove cene smetarine. V novi ceni je strošek obratovanja zbirnega
centra že vračunan, zato izvajalca ni potrebno več plačevati iz proračuna.

5.1.D.2. Investicijski odhodki
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center
Sredstva s te postavke so namenjena za plačilo odškodnine lastnikom zemljišča za namestitev
ekoloških otokov, če v bližini ni javnega zemljišča.
Rebalans 1:
Leta 2007 se je začela izgradnja novega platoja zbirnega centra v Dragi, ki bo prevzel funkcijo
zbirnega centra s sortirnico. Na tem objektu se bodo ločeno zbrani odpadki sortirali in pripravili za
odvoz na predajo in uničenje. V okviru tega platoja se bo opravilo tudi prekladanje manjših pošiljk
odpadkov v večje zabojnike. Prevoz ostanka odpadkov v večjih, 35 kubičnih zabojnikih niža stroške
prevoza. Večji del stroška dograditve zbirnega centra s sortirnico se bo financiral iz sredstev okoljske
dajatve zaradi odlaganja odpadkov. S te postavke bomo poplačali projektno in tehnično dokumentacijo
za izgradnjo zbirnega centra in izvedbo postopka gradnje (gradbena dela), stroške koordinatorja
varstva pri delu in stroške gradbenega nadzora ter v končni fazi tudi strošek pridobitve uporabnega
dovoljenja.
S te postavke bodo poplačani stroški postopka oblikovanja parcele prekladalne rampe in ureditve
meja s sosednjimi zemljišči ter stroški pravde (lastnica sosednjega zemljišča se ne strinja s potekom
katastrske meje). S te postavke so predvidena tudi plačila odškodnin lastnikom zemljišča za
namestitev ekoloških otokov, če v bližini ni javnega zemljišča.
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5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
5.1.E.1. Tekoči odhodki
5.1.E.1.1. Odškodnine
Sredstva bodo porabljena za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki leže znotraj radija vplivnosti
deponij nenevarnih odpadkov Draga, ki znaša (skupaj 1.in 2. pas) 150 metrov in prebivalcem v
dosegu vpliva deponije za zmanjšanje kakovosti življenjskega okolja, ki zajema naselje - vasi Draga in
Dol.
Do odškodnine so upravičeni vsi prebivalci, ki imajo v naselju Draga in Dol stalno prebivališče in tam
tudi dejansko prebivajo najmanj štiri leta. Nosilci gospodinjstev so v letu 1998 z občino Škofja Loka,
kot predstavnico lastnic deponije (po Sklepu o delitvi premoženja), sklepali pogodbe o odškodnini za
člane svojega gospodinjstva in kmetijsko zemljišče. Pogodbe predstavljajo nadaljevanje izvajanja
sklepa IS SO Škofja Loka iz leta 1994. Ko bo deponija v Dragi dokončno zaprta, o čemur bo pristojni
organ na državni ravni izdal upravi akt, se bodo odškodnine prenehale izplačevati. Del (33%) zneska
so dolžne Občini Škofja Loka povrniti tudi ostale tri občine, ki so na deponijo Draga v zadnjih tridesetih
letih odlagale odpadke.
Rebalans 1:
Odškodnine se letno usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov v preteklem letu. Letna inflacija za leto
2007 je znašala 5,6%. Pri oceni vrednosti postavke za leto 2008 take rasti nismo predvideli. Previden
višji odhodek zaradi višje inflacije je treba uskladiti s tem rebalansom.
5.1.E.1.2. Obratovanje deponije
S te postavke se bodo plačali stroški vzdrževanja oziroma tekočega obratovanje deponije v mirovanju.
Račune bo izstavil koncesionar za opravljene storitev oziroma jih bo občina Škofja Loka plačala
neposredno izvajalcem. To bodo predvsem računi za obvezno analizo izcednih voda deponije in
monitoring podzemnih voda na območju deponije v Dragi, potrebno deratizacijo in ostalimi stroški iz
obratovanja oziroma mirovanja deponije.
Rebalans 1:
Predvidevamo, da bomo z mesecem aprilom na deponijo v Dragi ponovno začeli z odlaganjem in do
konca leta 2008 lahko odložili ca 10.000 ton komunalnih odpadkov z območja štirih občin. Odlaganje
bo potekalo po načelih in pogojih koncesijske pogodbe oziroma kot je bilo to do oktobra 2006. S te
postavke bomo poplačali strošek koncesionarja zaradi odlaganja in tudi ostale stroške v zvezi z
obratovanjem deponije. Ostale občine potem plačani znesek občini Škofja Loka povrnejo v sorazmerju
s težo odloženih odpadkov iz posamezne občine.
5.1.E.1.3. Odlaganje odpadkov - Logatec
Ostanek komunalnih odpadkov z območja občine Škofja Loka izvajalec javne službe od 02.11.2006
dnevno vozi na deponijo Ostri vrh v Logatcu. S pogodbo je zagotovljena fiksna cena 85 EUR za tono
odloženih odpadkov na deponijo. Vrednost postavke je za leto 2008 ocenjena na podlagi teže
(količine) odpadkov za november in december 2006. S te postavka se bodo poplačali računi, ki jih
mesečno izstavi Komunalno podjetje Logatec, kjer je obračunan strošek odlaganja in okoljska dajatev.
Loška komunala se občini izstavi račun za prekladanje in prevoz iz Škofje Loke do Logatca. V kolikor
bo sprejet sklep o uskladitvi cene smetarine, se povečani stroški ne bodo več subvencionirali, pač pa
bodo vse stroške nosili povzročitelji skozi mesečno ceno smetarine.
Rebalans 1:
Po Načrtu neizvedenih del bo mogoče v letu 2008 na deponijo v Dragi odložiti še ca 10.000 ton
komunalnih odpadkov. Teh odpadkov zato ne bomo vozili na deponijo Ostri vrh v občini Logatec.
Proračunu bo tako prihranjen strošek prevoza in razlika do višjega stroška odlaganja v Logatcu.
Vrednost postavke je znižana za znesek v odvisnosti od teže odpadkov, ki jih bomo odložili v Dragi.

5.1.E.2. Investicijski odhodki
5.1.E.2.1. Sanacija deponije
Občine solastnice deponije imajo na Agenciji RS za okolje še vedno vloženo vlogo za pridobitev okolje
varstvenega soglasja. Pridobitev soglasja je pogoj za odločitev o nadaljevanju sanacije v okviru
morebitne širitve ali dokončno zapiranje deponije. Deponija komunalnih odpadkov v Dragi je na
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podlagi določb Zakona o varstvu okolja in podzakonskih aktov (pravilniki s področja odpadkov)
opredeljena kot deponija nenevarnih odpadkov. Po podatkih študije MOP »Inventarizacija odlagališč v
RS« iz februarja 2000 je deponija predvidena za zapiranje do leta 2008. Decembra 2004 je občina
Škofja Loka na Ministrstvo za okolje in prostor vložila vlogo za pridobitev okolje varstvenega soglasja
in okolje varstvenega dovoljenja. Naravovarstveno soglasje je bilo pridobljeno februarja 2005. Maja
2005 smo prejeli poziv za dopolnitev vloge. Dopolnjen projekt z izpolnjenimi zahtevami smo poslali
naslovu avgusta 2005. V času do pridobitve soglasja in dovoljenja bomo na območju obstoječe
deponije opravljali nujna vzdrževalna in investicijska dela. Od teh je vrnitev parcel v stanje za
kmetijsko rabo in nato sledi vrnitev lastnikom. Za projektno dokumentacijo in stroške dopolnitve in
noveliranja PVO bodo pokrita s te postavke. V primeru, da bomo v letu 2007 pridobili gradbeno
dovoljenje za širitev, bomo po izvedenem javnem razpisu leta 2008 pričeli s sanacijo in širitvijo na
novo polje ali z deli za zapiranje. Za komunalno opremljanje območja deponije za potrebe sanacije bo
treba od jaška pod vasjo Draga pa do predvidene čistilne naprave speljati še vodovodni priključek Ф
100 mm v dolžini ca 450 m.
Občina Škofja Loka bo še naprej samostojno ali v sodelovanju na regijski ali podregijski ravni iskala
alternativne načine in tudi območja za odlaganje komunalnih odpadkov in tudi še naprej (so)delovala
pri konzorciju gorenjskih občin za določitev in izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki.
Rebalans 1:
Odlaganje odpadkov na deponijo nenevarnih odpadkov v Dragi je bilo dejansko zaključeno oktobra
2006. Občina Škofja Loka in ostale občine solastnice so dolžne odlagališče sanirati, kot to določajo
državni predpisi. V ta namen je izdelan t.i. Načrt neizvedenih del, v katerem je opisan celoten proces
zapiranja deponije do konca leta 2008 in sanacije deponije v prvi polovici leta 2009. Ta dokument smo
decembra 2007 predložili Agenciji RS za okolje v potrditev. Po tem dokumentu je za zapolnitev in
oblikovanje nastale hribine možno še odložiti ca 10.000 ton odpadkov. Izvor odpadkov so občine:
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. S sanacijo bomo predvidoma fazno začeli že v
2
drugi polovici leta. V letu 2008 bo s te postavke poplačan še nakup 1.151 m zemljišča zaradi
zaokrožitve območja deponije. Ostale občine bodo občini Škofja Loka povrnile vložek v nakup
zemljišča in sanacije deponije po dogovorjenem ključu (teža odloženih odpadkov). Zamandmajem se
postavka zmanjša za 800 EUR.
5.1.E.2.2. CERO – regijski center
Občina Škofja Loka je že desetletje aktivna v konzorciju Gorenjski CERO ter v skupini občin, ki si
prizadevajo za regijski način reševanja ravnanja in odlaganja odpadkov. Leta 2005 in 2006 so občine
prešle na višji nivo dogovarjanja (pismo o nameri in osnutek pogodbe s sklepom OS). V letu 2007
pričakujemo odločitev o lokaciji in obsegu regijskega (skupnega) centra za ravnanje z odpadki in tudi
določitev lokacije za odlaganje ostanka odpadkov. Leta 2008 zato pričakujemo konkretne aktivnosti in
stroške. S te postavke se bodo plačali stroški, ki bodo občini nastali zaradi članstva v konzorciju
oziroma skupnosti in stroški, povezani s projektom in zagotovitvijo sorazmernega dela pri projektu.

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO
5.2.B. KANALIZACIJA
5.2.B.2. Investicijski odhodki
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije
V letu 2008 bodo prioritetno poplačana dela, ki bodo izvedena v letu 2007, plačilo pa zapade v leto
2008.
Nadaljevala se bo izgradnja kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh. Večina stroškov
izgradnje se pokriva iz okoljske dajatve – prorač. post. 5.2.B.2.3, manjkajoči del pa s te postavke.
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predvideno dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja v
industrijski coni na Trati in v Obrtni coni Trata (za Predilnico), izgradnja kanalizacije za stanovanjsko
cono Kamnitnik I (nad Plevno) in za poslovno cono na Grencu (Merkur).
Predvidena je izgradnja kanalizacije na odseku Draga – ČN deponija.
Gradil se bo meteorni kanal na Partizanski cesti.
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Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov,
opreme ter sanaciji okvar.
S te postavke bo plačan tudi strošek nadzora izgradnje posameznih objektov in naprav.
Rebalans 1:
Višina postavke se zmanjša. Za izgradnjo kanalizacije Dorfarje, Forme in Sv. Duh so bila pridobljena
nepovratna sredstva s strani strukturnih skladov EU, zato je investicija vključena v postavko 5.2.B.2.4
kanalizacija – program EU. Del investicije se bo pokril tudi iz okoljske dajatve – proračunska postavka
5.2.B.2.3. Prav tako so bila pridobljena nepovratna sredstva s strani EU za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja v industrijski coni Trata, zato je investicija vključena v postavko 5.2.B.2.4 kanalizacija –
program EU.
Investiciji izgradnja kanalizacije na odseku Draga – ČN deponija in meteorni kanal na Partizanski cesti
v letu 2008 ne bosta realizirani.
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predvidena izgradnja kanalizacije za potrebe stanovanjske cone
Kamnitnik I (nad Plevno) in poslovne cone na Grencu (Merkur) in zaključek izgradnje kanalizacijskega
omrežja v obrtni coni (za Predilnico)in v Hrastnici.
Ob rekonstrukciji regionalne ceste na odseku Podlubnik - Klančar - III. etapa bo v cestno telo vgrajen
potrebni tlačni vod fekalne kanalizacije in v varovalnem pasu ceste izveden sekundarni vod. Sredstva
bodo namenjena izgradnji.
Zgradilo se bo črpališče v Hosti.
Sočasno z obnovo cest, se bo gradila tudi obnova ostale infrastrukture. Pri obnovi ceste LK 401310
Kapucinski trg - Novi svet (krožna pot) se bo zgradila meteorna kanalizacija, pri obnovi ceste LC
251070, odsek Hosta -Pungert – Gosteče bo zgrajena meteorna kanalizacija, ob obnovi ceste JP
901882 GD - Sorška cesta je bila zgrajena meteorna kanalizacija katere stroške bo potrebno plačati v
letu 2008.
Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov,
opreme ter sanaciji okvar.
S te postavke bo plačan tudi strošek nadzora izgradnje posameznih objektov in naprav.
5.2.B.2.2.Dokumentacija
S te postavke se bodo pokrivali stroški izdelave projektne, investicijske, prostorske in ostale
dokumentacije za predvidene posege na področju odvajanja odpadnih voda. Pri tem so stroški
dokumentacije, potrebne za pripravo investicij iz projekta »Ureditev porečja Sore«, vključeni v
postavko 5.2.B.2.4.
5.2.B.2.3.Kanalizacija – poraba okoljske dajatve za odpadne vode
Zbrana okoljska dajatev se bo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda koristila za investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema
in čistilnih naprav za odpadne vode. V letu 2008 bodo sredstva namenjena:
nadaljevanju izgradnje kanalizacije v naseljih Sv. Duh, Forme in Dorfarje
izgradnji kanalizacije v Vincarjih, Puštalu in na območju Stare Loke
investicijsko vzdrževalnim delom in izboljšavam na Centralni čistilni napravi Škofja Loka.
Obseg del se bo prilagodil višini zbranih sredstev s te postavke in možnostjo sofinanciranja iz drugih
virov (postavke kanalizacije, čiščenje odpadnih voda, pridobljena nepovratna sredstva ipd).
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spremeni.
V letu 2008 bodo sredstva namenjena:
izgradnji ločenega sistema kanalizacije v naseljih Sv. Duh, Forme in Dorfarje,
rekonstrukciji dveh odsekov kanalizacije v Stari Loki,
izgradnji nadomestne transformatorske postaje s priključnim 20 kV kablovodom na CČN
Škofja Loka.
5.2.B.2.4 Kanalizacija – program EU
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt » Ureditev porečja Sore », ki ga izvaja skupaj z
Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit
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pristop k urejanju okoljske - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve finančnih sredstev iz
skladov EU. Za občino Škofja Loka so na področju odvajanja odpadnih voda vključene naslednje
investicije:
- rekonstrukcija zbirnega kanala Trata in zbirnega Mestnega kanala
- izgradnja zadrževalnega bazena deževnih voda pred Centralno čistilno napravo Škofja Loka
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Puštal
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Vincarje
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj,
Trnje in Vešter
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve območja Škofje Loke – vzhod
(območje med Soro na J, Kidričevo cesti na S, potokom Sušca na V in območjem Selške
Sore,Kapucinskega trga in vojašnice na Z; območje vključuje še Tavčarjevo c. in Kamnitnik)
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stari dvor, Frankovo in
Hafnarjevo naselje
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Sv. Duh – vzhod, Virmaše
in Grenc
- izgradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo (za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za razpis in za izvedbo), dokončati lokacijske načrte ter pridobiti manjkajočo investicijsko
dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev in za gradnjo.
Pričelo se bo z gradnjo prvih objektov iz projekta. Tako je predvidena izgradnja kanalizacije Vincarje,
ob uspešni pridobitvi finančnih sredstev RS oz. EU pa je načrtovan še začetek izgradnje
zadrževalnega bazena deževnih voda pred Centralno čistilno napravo Škofja Loka in izgradnja
kanalizacije v Puštalu in na območju Stare Loke.
Rebalans 1:
Višina postavke se zmanjša.
V projekt »Ureditev porečja Sore« so vključene naslednje investicije:
- rekonstrukcija zbirnega kanala Trata in zbirnega Mestnega kanala
- izgradnja zadrževalnega bazena deževnih voda pred Centralno čistilno napravo Škofja Loka
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Puštal
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj,
Trnje in Vešter
- izgradnja kanalizacije v sklopu celotne ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas –
Reteče.
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo ( za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za razpis in za izvedbo ), dokončati občinske podrobne prostorske načrte, pridobiti
manjkajočo investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev.
Sredstva bodo namenjena tudi za stike z javnostjo, pridobitev služnostnih pogodb, odkup zemljišč,
stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja.
Iz te proračunske postavke se bosta financirali tudi izgradnja kanalizacije Dorfarje, Forme in Sv. Duh in
izgradnja kanalizacije za projekt Industrijska cona Trata, ki sta uspešno kandidirali na drugem javnem
razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki zagotavlja sofinanciranje
projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg gradnje se bodo iz te proračunske
postavke pokrivali tudi potrebna dokumentacija, nadzor, stiki z javnostjo, stroški vodenja projekta in
stroški strokovnega sodelovanja.
Občina bo v letu 2008 kandidirala na tretjem javnem razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj, ki zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj
z investicijama komunalna ureditev Vincarje in komunalna ureditev Virmaše – Grenc, ki zajemata tudi
izgradnjo ločenega sistema kanalizacije. Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti
manjkajočo projektno dokumentacijo ( za posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih
projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, za razpis in za izvedbo ), dokončati občinske
podrobne prostorske načrte, pridobiti manjkajočo investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo
za pridobivanje finančnih sredstev. Sredstva bodo namenjena tudi za stike z javnostjo, pridobitev
služnostnih pogodb, vodenje projekta in strokovno sodelovanje. Gradnja se v letu 2008 ne bo izvajala.
Komunalna ureditev za investiciji Škofja Loka – vzhod in Stari dvor, Frankovo in Hafnarjevo naselje se
prestavita v prihodnja leta.
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5.2.C. ČIŠČENJE VODA
5.2.C.1. Tekoči odhodki
5.2.C.1.1. Obratovanje CČN - monitoring
Sredstva bodo namenjena za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku in iztoku
čistilne naprave Škofja Loka.
Rebalans 1:
Višina postavke se poveča. Dodatna sredstva bodo namenjena izvajanju monitoringa blata in izdelavi
ocen odpadkov za odlaganje na centralni čistilni napravi Škofja Loka, kot to predvideva državni
predpis.

5.2.C.2. Investicijski odhodki
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z
Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit
pristop k urejanju okoljske - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve finančnih sredstev iz
skladov EU. Za občino Škofja Loka so na področju čiščenja odpadnih voda vključene naslednje
investicije:
- posodobitev CČN Škofja Loka, ki obsega:
1. sanacija zgornjih delov gnilišč
2. sanacija streh na gniliščih in strojnici
3. prenova mostnih strgal na objektih BI, BII in BIII
4. zamenjava reduktorjev mostnih strgal v objektu BI
5. sanacija betonov bazenov, zgoščevalnika blata in gnilišč
6. sanacija dehidracijske postaje
7. zamenjava oz. investicijsko vzdrževanje puhal
8. posodobitev ozračevanja bioloških stopenj
9. prezračevanje strojnice
10. zamenjava ročnih zasunov z elektromotornimi zasuni
11. obnova verižnega strgala
12. zamenjava reduktorjev na polžnih črpalkah v objektu BIII
13. zamenjava dotrajanih oken in vrat
14.obnova internega vodovodnega omrežja
15. obnova internega kanalizacijskega omrežja
16. zamenjava generatorja
17. dizel agregat
18. avtomatsko odcejanje skladišča pregnitega blata
19. preureditev iztoka in dopolnitev merilne opreme
20. elektro prostor
21. laboratorij, delavnica
22. ograja in vhod na CČN
23. zunanja ureditev CČN
24. modernizacija predčiščenja
25. izvedba plinskega priključka na CČN
- izgradnja ČN Reteče.
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo,
dokončati lokacijske načrte, pridobiti manjkajočo investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo
za pridobivanje finančnih sredstev in za gradnjo.
V kolikor bodo že uspešno pridobljena sredstva skladov EU, se bo pričelo z gradnjo prvih objektov iz
projekta » Ureditev porečja Sore ». V letu 2008 naj bi se na podlagi že pridobljenega gradbenega
dovoljenja začela modernizacija sklopa predčiščenja na CČN Škofja Loka, vključno z izgradnjo postaje
za prevzem grezničnih vod.
Rebalans 1:
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Vrednost postavke se poveča. Sredstva bodo namenjena za pridobitev potrebne projektne
dokumentacije, dokončanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov, pridobitvi manjkajoče
investicijske dokumentacije, ostale dokumentacije za pridobivanje finančnih sredstev, za nakup
zemljišča za ČN Reteče ter za pokrivanje stroškov vodenja projekta in strokovnega sodelovanja.
Gradnja se v letu 2008 ne bo izvajala, vendar bo zaradi novih zahtev glede stopnje čiščenja na CČN
Škofja Loka potrebno izvesti postopek nitrifikacije – denitrifikacije, kar bo povzročilo višje stroške
investicije.
5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CČN
Sredstva bodo namenjena odpravi nepredvidenih okvar in zamenjavi nepredvideno okvarjene opreme
na CČN Škofja Loka. Ta dela se bodo delno financirala iz sredstev okoljske dajatev za odpadne vode.
S te postavke bo plačan tudi nadzor izvajanja predvidenih del.
Rebalans 1:
Višina postavke se poveča. Dodatna sredstva bodo namenjena pridobitvi dokumentacije in izgradnji
nadomestne transformatorske postaje s priključnim 20 kV kablovodom na CČN Škofja Loka. Ta dela
se bodo delno financirala iz sredstev okoljske dajatve za odpadne vode.

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI
5.3.1. Tekoči odhodki
5.3.1.1. Energetska pisarna
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne,
ki s svojim delovanjem prispeva k zmanjševanju oziroma smotrnejši porabi energije. Vsem občanom
so s tem zagotovljeni brezplačni strokovni nasveti s strani strokovnjaka. Energetska pisarna deluje v
prostorih Razvojne agencije na Spodnjem trgu.
Rebalans 1:
Analiza delovanja energetske pisarne je pokazala, da med občani obstaja močan interes po taki vrsti
strokovnih informacij. Iz leta v leto energetska pisarna beleži večji obisk. S tem naraščajo tudi stroški.
S povišanjem postavke bo več občanov lahko deležnih informacij o obnovljivih virih energije, varčnejši
rabi energije in ostalih strokovnih napotkov glede rabe energije pri gradnji ali obnovi stanovanjskih
objektov.
5.3.1.2. Program varstva okolja
Zakon o varovanju okolja in Pravilnik o ravnanju z odpadki nalagata občinam in državi izdelavo
programa sanacije in izvedbo sanacije za območja, ki so zaradi odlaganja odpadkov degradirana že v
preteklosti, oziroma za območja, kjer obstaja nevarnost pojava divjih odlagališč zaradi nevestnega
ravnanja občanov pri ravnanju z odpadki. Sredstva s te postavke bodo porabljena za izvršitev teh
obveznosti. V prednostnem programu je sanacija divjih odlagališč v naravnem okolju (gozdovi, bregovi
rek, bivših peskokopih in gramoznicah, predvsem na Sorškem polju) in izvedba projekta odlaganja
gradbenih (inertnih) odpadkov.
S te postavke bodo poravnani tudi stroški čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih
lastnik ni poznan (subsidiarna odgovornost lokalne samouprave ali RS – ZVO-1) in stroški oziroma
plačilo okoljske dajatve zaradi odlaganja. Tako črno odlagališče se opremi tudi s tablami s prepovedjo
odlaganja in opozorilnimi tablami. Sredstva te postavke se porabijo tudi za pokrivanje stroškov
spomladanskega in jesenskega čiščenja, predvsem večjih biološko razgradljivih odpadkov (veje in
grmovje), pokritje stroškov sanitarne sečnje obolelih dreves in odvoza in razgradnjo najdenih osebnih
avtomobilov, katerim ni mogoče najti lastnika.
Del sredstev te postavke je namenjen za nadaljevanje projekta namestitve "pasjih stranišč" in sicer za
nabavo novih potrebnih posod in obvestilnih ter opozorilnih tabel na ogroženih mestih.
Rebalans 1:
Dne 18.09.2007 so porečje Selške Sore prizadele katastrofalne poplave. Povišani znesek postavke
predstavlja poplačilo stroškov odstranjevanja in deponiranja naplavin in ostalih komunalnih odpadkov,
ki jih je na breg reke naplavila visoka voda.
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5.3.1.3. Priprava CERO
S te postavke bodo poravnani stroški, ki bodo v letu 2008 nastali iz naslova članstva občine v
gorenjskem CERO in članarina v konzorciju ter sorazmerni del stroškov za pripravo projektov za
regijski center za ravnanje z odpadki.
5.3.1.4. Azil za živali
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišče za živali. Po
zakonu je potrebno na 800 registriranih psov v občini zagotoviti po eno mesto v zavetišču. S te
postavke se bodo pokrivali stroški zagotavljanja obveze občine po zakonu in stroški postopka
sistematičnega urejanja zavetišča. S te postavke bodo poplačani tudi stroški objave in izvedbe
javnega razpisa za pridobivanje izvajalca predmetne javne službe, kot je to predvideno v Zakonu o
zaščiti živali in Pravilniku o pogojih za zavetišča. Vedno večje število zavrženih in v zavetišče
prevzetih živali, s tem v zvezo pa vedno višji stroški, zahtevajo opredelitev o regijskem ali
medregijskem zavetišču in sankcioniranje lastnikov živali.

5.3.2. Investicijski odhodki
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav
V preteklih letih so visoke vode in poplave sprožile veliko plazov, ki jih je nujno sanirati.
Maja leta 2005 smo v okviru nacionalnega programa sanacije plazov izdelali evidenco nestabilnosti tal
v občini Škofja Loka. Skupaj imamo evidentirano 24 plazov z ocenjeno vrednostjo stroškov sanacije
381.373.204,00 SIT (1.591.442,18 EUR).
Del stroškov sanacije bo sofinancirala republika Slovenije.
Operativno pa bomo sanirali plaz »SV. ANDREJ«, plaz »SMOLDNO« in v okviru finančnih možnosti
plaz »ZADOBNIK«.
V primeru pridobitve sredstev s kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za
sanacijo usadov bodo izbrani projekti na republiki imeli prednost pri sanaciji.
Rebalans 1:
V preteklih letih so visoke vode in poplave sprožile veliko plazov, ki jih je nujno sanirati. Tudi poplave
18.09.2007 so močno prizadele občino Škofja Loka.
Maja leta 2005 smo v okviru nacionalnega programa sanacije plazov izdelali evidenco nestabilnosti tal
v občini Škofja Loka. Skupaj imamo evidentirano 24 plazov z ocenjeno vrednostjo stroškov sanacije
381.373.204,00 SIT (1.591.442,18 EUR).Sanacijo nestabilnosti tal (plazovi v Luši) smo prijavili na
MOP, tako pričakujemo, da bo del stroškov sanacije sofinancirala Republika Slovenije.Prav tako
pričakujemo pomoč Republike pri sanaciji škod po poplavah 18.septembra 2007.
Rebalans program sanacij po neurjih in plazov za leto 2008 in delni program sanacij škod po poplavah
18.09.2007 v občini Škofja Loka je razviden iz naslednje tabele.
Zap.

KRAJEVNA

št.

SKUPNOST

Naziv objekta - vrsta dela

1.
2.
3.
4.

ŠK. LOKA - MESTO
LOG
LOG
LUŠA – LENART

Sanacija plazu SV. ANDREJ na JP 901730
Sanacija plazu » SMOLDNO« na LC 100120
Sanacija plazu » ZADOBNIK » JP 901600
Sanacija plazu št. 1 in 2 , in ceste »LUŠA –
SP. POSTAJA ŽIČNICE« na LC 401021
JP Luša – Rantovše – Blegoška cesta,
sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE«
Izgradnja nadomestnega mostu št.6 na
LC401100 Bodovlje - Frane
LC 401040 Binkelj – Križna g. - Praprotno

LUŠA - LENART
5. ZMINEC
STARA. LOKA PODLUBNIK
BUKOVICA BUKOVŠČICA
6. RAZNI

Predračun Proračun
2008
EUR
EUR
225.153
158.000
120.699

29.210
41.729
18.778

125.188

*125.188

145.000
40.737
100.000

JP901120 Sp. Luša – Udečk - Mihevc
85.000
Cenitve, projekti, nadzor

33.383
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14.605

Rebalans
2008
EUR

Opomba

19.210
58.497 *18.9.2007
*18.9.2007
Prijava
MOP
*18.9.2007
46.951
*18.9.2007
40.737
*18.9.2007
40.000
*18.9.2007
30.000
14.605

SKUPAJ

1.092.423

229.510

250.000

* 18.9.2007 poškodbe po poplavah
*Sanacija plazu št.1 in2 in ceste »LUŠA – SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE na LC 401020« se bo
izvedla po pridobitvi oziroma odobritvi namenskih nepovratnih državnih sredstev.
Glede na razpoložljiva občinska sredstva bomo v letu 2008 dali prednost sanaciji škod po poplavi
18.septembra 2007 in pridobitvi tehnične dokumentacije za neizdelane projekte sanacij plazov. V
primeru pridobitve sredstev s kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za
sanacijo usadov bodo izbrani projekti na republiki imeli prednost pri sanaciji.
5.3.2.2. Proti poplavno urejanje Sor
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe proti poplavnih ukrepov na Sori od Sotočja do
Suhe. Izgradnjo proti poplavnih ukrepov sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST
6.1.1.Tekoči odhodki
6.1.1.1. Subvencije najemnin
Ta postavka zajema sredstva za zagotavljanje subvencij najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj,
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranju najemnin (Uradni list RS, štev.131 /2003, z dne
24.12.2003, ki se je pričela izvajati s 1.1.2005). Vsako leto beležimo več vlog za subvencioniranje,
odobreni znesek pa je odvisen od prihodkov. Približno tak trend pričakujemo tudi v letu 2008.
Subvencija se odmero po podatkih o premoženjskem stanju z upravno odločbo.
6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti
Obveznost zagotavljanja teh sredstev izhaja iz Zakona o denacionalizaciji in Stanovanjskega zakona
in so potrebna v primerih, ko je postopek končan in mora občina zagotoviti ustrezna nadomestna
stanovanja.
Pod to postavko so vodene obveznosti tudi občine, ki jih ima občina z odvodom sredstev na
Republiški stanovanjski sklad in Slovenski odškodninski sklad iz naslova 10 % in 20 % zakonske
obveznosti pri obročnem plačevanju kupnin in pri takojšnjem poplačilu razlike za še neplačane
kupnine. Ta obveznost se spreminja, kar je soodvisno od gibanja višine vrednosti točke za izračun
razlike še neplačanih kupnin za stanovanja, ki so bila prodana po Stanovanjskem zakonu
6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja
V tej postavki so zajeti stroški izvedbe javnih razpisov za oddajo neprofitnih in službenih stanovanj ter
stroški razpisov in za investicijska in redna vzdrževalna dela za občinska stanovanja. Iz te postavke so
plačane tudi uradne objave prej navedenih javnih razpisov. Način in obseg teh objav je zakonsko
določena obveznost občine in je vezana na ceno oglaševanja v časopisju (Gorenjski Glas, Utrip,
Uradni list in drugo). Ti stroški predstavljajo večino izdatkov pri tej postavki. Poleg teh razpisov zajema
ta postavka tudi stroške razpisov za nakupe ali prodajo občinskih stanovanj. Manjši stroški so plačila
dela razpisnih komisij, stroški bančnih storitev za vodenje posojil, stroški za prazna stanovanja, ki so
predmet prenove, oddaje ali denacionalizacijskih postopkov, stroški notarskih overitev raznih pogodb
in listin, plačila davkov od prodanih ali kupljenih stanovanj, sodnih cenitev, stroške izvršb in deložacij.
Iz te postavke se krijejo tudi stroški za tožbe neplačnikov, za advokatske storitve, za tožbe neprodanih
stanovanj in druge sodne stroške tožb po Stanovanjskem zakonu. Vedno višji pa so stroški za
priprave predlogov za vknjižbe etažne lastnine, ki jih pokrivamo tudi iz te postavke. Letni strošek je
težje predvideti vnaprej, ker se vse obveznosti pokažejo šele med letom.
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6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj
Stroški upravljanja občinskih stanovanj so soodvisni od obsega upravljanja stanovanjskih hiš, ki so v
lasti občine in od števila stanovanj. Občina lastnik preko 180 stanovanjskih enot, ki so razpršene v
približno 70 stanovanjskih hišah. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju vrši storitve upravljanja
za večino občinskih stanovanj podjetje SPO Škofja Loka, ostali upravniki so še Domplan in Stanex
d.o.o. Stroški upravljanja zajemajo tudi stroške vodenja rezervnega sklada.
6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj
Ti stroški predstavljajo v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter
standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in
napravah in sicer v višini deležev občinske solastnine. Ti stroški zajemajo servisiranje dvigal,
kotlovnic, ogrevalnih naprav, menjave strešnih kritin in žlebov, popravila streh in žlebov, odtokov,
nadstreškov, popravila fasad, menjave vhodnih vrat v objekt, obnove skupnega vodovoda, asfaltiranje
dvorišča, obnova tlakov kleteh, obnove stopniščne ograje, popravila in menjave tlakov v skupnih
hodnikih ter menjave stopnic, beljenje skupnih prostorov, obnova domofonov, obnova hidroizolacije
pohodne terase. Iz te postavke se krijejo tudi stroški za redne preglede dvigal, gasilske opreme in
manjša nujna vzdrževalna dela. Vsa dela in popravila so v povezavi z odločitvami ostalih solastnikov v
posameznih objektih, kar se usklajuje skupno z upravnikom občinskih stanovanj podjetjem SPO
d.o.o..
6.1.1.10. Odškodnina za denacionalizirano stanovanje
Znesek predstavlja plačila, ki jih/ga je občina kot zavezanec za denacionalizacijo na podlagi sodbe
sodišča dolžna plačati denacionalizacijskim upravičencem iz naslova nezmožnosti uporabe
nepremičnine. Ta institut je določen v zakonu o denacionalizaciji. Plačilo uporabnine teče od dne
uveljavitve zakona (ZDEN) do pravnomočnosti sodbe in jo naloži sodišče na podlagi predloga
(zahteve) upravičenca. Občina je imela po nacionalizaciji v upravljanju in v uporabi dobršen del
stanovanjskega sklada. S te postavke se bodo pokrivali zgoraj opisani primeri.

6.1.2. Investicijski odhodki
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj
Sredstva so predvidena za nakup in prenovo stanovanj, za povečanje stanovanjskega fonda za
reševanje stanovanjskih problemov socialnih upravičencev za leto 2008.
Sredstva so namenjena tudi za izdelavo študij in pripravo projektne dokumentacije za gradnjo
stanovanj na drugih lokacijah.
6.1.2.3. Gradnja stanovanj
Rebalans 1:
V letu 2008 je načrtovana gradnja dveh večstanovanjskih objektov v naselju Virmaše po postopku
javno-zasebnega partnerstva, kjer vložek Občine Škofja Loka predstavlja komunalno opremljeno
zemljišče s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, vložek zasebnega partnerja pa izgradnja objektov.
Vložek Občine Škofja Loka bo po izgradnji izkazan kot lastništvo večjega števila stanovanj
(predvidoma 6-8 stanovanjskih enot). Sredstva so potrebna za izpeljavo samega postopka in nadzor
nad gradnjo vključno s vzpostavitvijo etažne lastnine.
Občina škofja Loka je z nakupom dveh stanovanjskih hiš na naslovu Trata 2 pridobila v last objekta,
za katera je potrebno s projekti ugotoviti možnost rekonstrukcije oziroma obnove objektov za
pridobitev vsaj 2 stanovanj in 4 bivalnih enot.
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj
Iz te postavke se bodo izvrševala večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanjskega fonda
občine. Upravnik je dolžan za vsako stanovanje izdelati načrt investicijskih vzdrževalnih del.
Podrobnejši prioritetni vrstni red za leto 2008 bomo predstavili ob rebalansu proračuna za leto 2008.
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Iz te postavke bodo plačane obnove skupnih delov, ki jih določa 41. člen novega Stanovanjskega
zakona Zakon (Uradni list RS št. 69, z dne 16.07.2003). Občina prispeva sredstva v sorazmerju s
svojim solastniškim deležem na stavbi.
6.1.2.5. Nakup bivalnih enot
Za potrebe zagotovitve osnovne in najnujnejše ravni bivanja bo občina kupila mobilne bivalne enote in
jih namestila na opremljena zemljišča. Poleg tega bodo se bodo pričela tudi pripravljalna dela za
preureditev stanovanjskega objekta v več bivalnih enot, kjer bodo našli zatočišče in začasno
prebivališče občani, ki so ostali brez doma (nesreča, deložacija ipd.).

6.2. PROSTORSKI RAZVOJ
6.2.1.Tekoči odhodki
6.2.1.1. Preimenovanja in označitve
Sredstva so namenjena za nadaljevanje postavitve turistično - obvestilne signalizacije k pomembnim
objektom in kulturnim spomenikov.
6.2.1.2. Program geodetskih del
Sredstva so predvidena za izdelavo geodetskih del, ki obsegajo stroške geodetskih storitev in plačilo
za podatke geodetski upravi za študije na področju opremljanja stavbnih zemljišč, pripravo podatkov
za odloke tega področja (NUSZ, komunalni prispevek, študija za programe opremljanja stavbnih
zemljišč…) in geodetsko odmero dejanskega stanja javnih površin in občinskih cest za potrebe
opremljanja stavnih zemljišč. S te postavke bodo poplačane storitve za odmero cest – javnih poti v
območjih znotraj OLN, vzpostavitev meja v naravi na podlagi prenosa iz zemljiškega katastra in ostala
potrebna dejanja v zvezi z geodetskimi deli in opremljanja stavbnih zemljišč..
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija
a) urbanistični dokumenti in lokacijski načrti
Proračunska sredstva namenjamo za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani predvsem na
pripravo strategije prostorskega razvoja občine, prostorskega reda in občinskih lokacijskih načrtov:
• Pripravo OLN državnega pomena za Selško obvoznico
• Strokovne podlage za pripravo OLN državnega pomena Selška obvoznica
• Strokovne podlage potrebne za pripravo občinskih lokacijskih načrtov
• Priprava OLN Kapucinsko predmestje III,
• Strokovne podlage za območje novih stavbnih zemljišč
• Seznanjanje in obveščanje javnosti (javne predstavitve) o pripravi prostorskih dokumentov
• Stroški postopkov za druge OLN, ki jih sicer financirajo investitorji
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja, obrazložitev pa se dopolni in se glasi:
Skladno z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju se spreminjajo tudi nazivi prostorskih
dokumentov, zato sredstva na postavki namenjamo za pripravo strategije občine in občinskega
prostorskega načrta (OPN) ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN):
• Pripravo OPPN za Selško obvoznico
• Pripravo OPPN ceste v Vincarje
• Pripravo OPPN vodnih zadrževalnikov
• Strokovne podlage za pripravo OPPN Selške obvoznice
• Strokovne podlage za pripravo OPPN
• Strokovne podlage za območje novih stavbnih zemljišč
• Seznanjanje in obveščanje javnosti (javne objave, javne predstavitve, predstavitveni materiali) o
pripravi prostorskih dokumentov
6.2.1.4. Regionalna strategija
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Sredstva so namenjena za izvedbo programov in izvedbenih projektov, ki so vključeni v Regionalni
razvojni program Gorenjske.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje in izvedbo naslednjih regijskih projektov:
- izdelava regijskega razvojnega programa za obdobje 2007-2013
- regijski projekt Sejem bil je živ
- regijski projekt Gorenjska štipendijska shema
- medobčinski projekt – Komunalno opremljanje povodja Sor
- Regijski projekt tehnološki parki Gorenjske
- Regijski projekt razvoj poslovnih con
- drugi regijski projekti, ki jih občina pripravlja za strukturne sklade
Rebalans 1:
Postavka se poveča za 25.406 EUR, ker je občina vključena v dva regijska projekta, ki sta uspela na
2. razpisu Službe za RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki ji zagotavlja sofinanciranje
projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer:
• Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, ki vključuje 18 občin
• Zbirni kataster GJI Gorenjske 1. faza, ki vključuje 9 občin
• del sredstev se namenja za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu.

6. 3. OSKRBA Z VODO
6.3.A.1. Tekoči odhodki
6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode
Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, to
je za mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode, skladno s Pravilnikom
o pitni vodi. Strokovni nadzor se pogodbeno izvaja za javni loški vodovod, javni vodovod Rovte –
Lenart – Luša ter dvajset zasebnih vodovodov na območju občine Škofja Loka.
Zaradi ugotavljanja kvalitete kopalnih vod je dvakrat v poletnih mesecih predvideno vzorčenje na treh
lokacijah, ki so primerne za kopanje (Selška Sora-Podlubnik, Poljanska Sora-letno kopališče, SoraReteče).
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki
Sredstva te postavke so namenjena za izdelavo idejnih projektov ter investicijske dokumentacije za
izgradnjo ali obnovo vodovoda v sklopu urejanja ostale komunalne infrastrukture posameznih naselij.
Sredstva so namenjena tudi za plačilo morebitne škode zaradi delovanja infrastrukture (javni loški
vodovod), ki jih ne zajema zavarovalna polica.
Rebalans 1:
Postavka ostane nespremenjena, obrazložitev pa se dopolni:
S te postavke bodo plačani tudi stroški, ki bodo nastali v zvezi s pripravo strokovnih podlag za nov
odlok o varstvu vodnih virov in nov odlok o javnem loškem vodovodu.
6.3.A.1.3. Zavarovanje
Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda.

6.3.A.2. Investicijski odhodki
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod
Sredstva s postavke bodo namenjena za zamenjavo vodovodnega omrežja na območju rekonstrukcije
regionalne ceste Podlubnik – Klančar, za izgradnjo vodovodnega omrežja v obrtni ter industrijski coni
Trata, za obnovo vodovoda v naselju Sv. Duh, ki bo potekala hkrati z izgradnjo kanalizacije.
Predvideno je nadaljevanje in zaključek izgradnje vodovoda s prečrpališčem za območje novega
stanovanjskega naselja v Zmincu ter nadaljevanje gradnje novih vodovodnih odcepov, ki se bodo
navezali na že zgrajeni vodovod Rovte-Lenart-Luša.
Iz te postavke bomo krili tudi stroške sanacije večjih okvar, investicijsko vzdrževanje obstoječih
cevovodov in objektov na omrežju ter zamenjave vodovoda na območjih, kjer se bo obnavljala ostala
komunalna infrastruktura ali občinske ceste.
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Iz te postavke bo plačan tudi strošek nadzora nad gradnjo.
Rebalans 1:
Višina postavke se zmanjša. Razlog za to je, da se financiranje projekta obnove vodovoda v naseljih
Dorfarje, Forme in Sv. Duh ter financiranje projekta izgradnje vodovoda v industrijski coni Trata
prenese na postavko 6.3.A.2.5. Loški vodovod-program EU, zaradi pridobitve finančnih sredstev iz
skladov EU.
Z rebalansom se povečajo sredstva za gradnjo vodovoda v naseljih Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart in
Luša, vodovoda s prečrpališčem v naselju Zminec, za nadgradnjo daljinskega nadzora na črpališču
Visoko ter za izdelavo PGD projektne dokumentacije za priklop naselja Papirnica na javni loški
vodovod.
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi
Sredstva so namenjena za sofinanciranje gradnje zasebnih vodovodov na območjih, kjer ni možnosti
oskrbe s pitno vodo iz javnega loškega vodovoda.
Črpanje sredstev je mogoče v višini do 20 odstotkov investicije pod naslednjimi pogoji:
• da lastniki vodovoda niso prejemniki investicijskih sredstev iz proračuna Občine Škofja Loka
oz. imajo ti prednost pred ostalimi,
• da imajo pridobljeno vodno dovoljenje po zakonu o vodah.
6.3.A.2.4. Dokumentacija
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI, PZR) za izgradnjo ali obnovo
javnega loškega vodovoda na območjih, za katera je predvideno celovito urejanje komunalne
infrastrukture. Pri tem so stroški dokumentacije, potrebne za pripravo investicij iz projekta »Ureditev
porečja Sore«, vključeni v postavko 6.3.A.2.5.
S te postavke bodo plačani tudi stroški zbiranja soglasij lastnikov zemljišč in pridobivanje upravnih
dovoljenj za izgradnjo vodovodnega omrežja.
Rebalans 1:
Postavka ostane nespremenjena, obrazložitev pa se dopolni:
S te postavke bodo plačani tudi stroški urejanja zemljiškoknjižnega stanja in nakup zemljišč, kjer
stojijo objekti in naprave javnega loškega vodovoda (črpališče Lipica).
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z
občinami Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodo oskrbe ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit
pristop k urejanju komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve finančnih sredstev iz skladov
EU. Za občino Škofja Loka so na področju vodo oskrbe v projekt vključene naslednje investicije:
− posodobitev primarnega vodovoda Visoko – Trebija, Hotovlja ter nova vodna vrtina Trebija,
− posodobitev primarnega vodovoda Škofja Loka – Visoko,
− posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče,
− posodobitev primarnih vodovodov na ožjem območju mesta Škofja Loka,
− izgradnja novega črpališča pitne vode na Sorškem polju,
− posodobitev primarnega vodovoda Lovrenc,
− izgradnja vodohrana Puštal,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Puštal,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Vincarje,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj in
Vešter,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve območja Škofja Loka-vzhod,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stari dvor, Hafnerjevo in
Frankovo naselje,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Sv. Duh–vzhod, Virmaše in
Grenc,
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−

posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja
vas-Reteče,
− izgradnja vodovoda Zg. Luša – Bukovica,
− vzpostavitev daljinskega nadzora na sistemu javnega loškega vodovoda.
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo (za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za razpis, za izvedbo), dokončati lokacijske načrte ter pridobiti manjkajočo investicijsko
dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev in za gradnjo.
V letu 2008 se bo pričelo z gradnjo prvih objektov iz projekta.
Rebalans 1:
Višina postavke se zmanjša.
V projekt »Ureditev porečja Sore« so vključene naslednje investicije:
− posodobitev primarnega vodovoda Visoko – Trebija, Hotovlja,
− posodobitev primarnega vodovoda Škofja Loka – Visoko,
− posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče,
− posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki,
− izgradnja vodohrana Puštal,
− izgradnja novih zajetij pitne vode na Trebiji (vrtina Trebija),
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselja Puštal,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj in
Vešter.
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo ( za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za razpis in za izvedbo), dokončati občinske podrobne prostorske načrte, pridobiti
manjkajočo investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev.
Sredstva bodo namenjena tudi za stike z javnostjo, pridobitev služnostnih pogodb, odkup zemljišč,
izdelavo poskusnih vrtin, geoloških vrtanj, za vodenje projekta in strokovno sodelovanje.
Izvedba investicij:
− posodobitev primarnega vodovoda Lovrenc,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve območja Škofja Loka-vzhod,
− posodobitev vodovoda v sklopu celotne komunalne ureditve naselij Stari dvor, Hafnerjevo in
Frankovo naselje,
− izgradnja vodovoda Zg. Luša – Bukovica,
se prestavi v prihodnja leta.
Iz te proračunske postavke se bo financirala izgradnja vodovoda Dorfarje, Forme in Sv. Duh, ki bo
potekala sočasno z izgradnjo kanalizacije. Prav tako se bo iz te proračunske postavke financirala
izgradnja primarnega vodovoda za projekt Industrijska cona Trata, ki je uspešno kandidiral na drugem
javnem razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki zagotavlja
sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg gradnje se bodo iz te
proračunske postavke pokrivali tudi potrebna dokumentacija, nadzor, stiki z javnostjo, stroški vodenja
projekta in stroški strokovnega sodelovanja.
Občina bo v letu 2008 kandidirala na tretjem javnem razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj, ki zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj
z investicijama komunalna ureditev Vincarje in komunalna ureditev Virmaše – Grenc, ki zajemata tudi
izgradnjo vodovodnega omrežja.
V sklopu celotne komunalne ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je vključena
izgradnja vodovodnega omrežja, ki se bo gradilo sočasno z izgradnjo kanalizacije.
Iz postavke se bodo pokrivali tudi stroški za izgradnjo novih zajetij pitne vode na Sorškem polju.
Za predmetne investicije bo v letu 2008 potrebno pridobiti manjkajočo projektno dokumentacijo ( za
posamezne investicije na različnih nivojih, od idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za razpis in za izvedbo ), dokončati občinske podrobne prostorske načrte, pridobiti
manjkajočo investicijsko dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo za pridobivanje finančnih sredstev.
Sredstva bodo namenjena tudi za stike z javnostjo, pridobitev služnostnih pogodb, študij, za vodenje
projekta in strokovno sodelovanje. Gradnja se v letu 2008 ne bo izvajala.
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7. ZDRAVSTVO
7.1. Tekoči odhodki
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih
S sredstvi se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov, ki so
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka. Podlaga za financiranje je
21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Uradni list
RS, št. 100/2005 – UPB2). Prijavljanje in odjavljanje brezposelnih občanov ni mogoče vnaprej
predvideti, poteka pa skozi celo leto. Največja frekvenca nastopi v jeseni in je povezana z izgubo
statusa dijaka in študenta. Manjša nihanja so tudi junija in konec koledarskega leta (izguba statusa
absolventa). Za večji nadzor nad upravičenostjo do zavarovanja občanov iz tega naslova, smo uvedli
interni karton zdravstvenega zavarovanja, ki ga mora občan potrjevati osebno na vsake tri mesece.
Če tega ne stori, mu zavarovanje poteče v roku 8 dni po poteku te dobe.
Rebalans 1:
Z natančno evidenco in preverjanjem statusov zavarovancev se je število upravičencev zmanjšalo,
zato je tudi potreba po proračunskih sredstvih manjša.
7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih
Po odloku o pokopališkem redu občina plačuje stroške pogrebov oseb, ki nimajo lastnih virov
preživljanja. Upoštevana je planirana višina v letu 2006.
7.1.3. Mrliško-ogledna služba
Predvidena so sredstva za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe, ki jo za občino Škofja Loka
izvaja Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s pogodbo med Osnovnim zdravstvom Gorenjske in
zdravniki s koncesijo. Vključeni so tudi stroški obdukcij in prevozov na obdukcije. Upoštevana je
ocenjena višina v letu 2006.

8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE
8.1. ŠPORT IN REKREACIJA
8.1.1. Tekoči odhodki
8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev
Sredstva so namenjena izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine Škofja Loka
meseca novembra za naslednje leto. Sredstva se razdelijo društvom in klubom po sprejetih merilih,
vsako leto v spomladanskem času, ko društva in klubi oddajo poročila o svojem delu za preteklo leto.
Pridobljena poročila so osnova za delitev sredstev na posamezne segmente športa. Strokovna služba
pripravi predlog, ki gre v obravnavo in potrditev na svet Zavoda za šport in na izvršni odbor Športne
zveze. Vsi dobitniki javnih sredstev nato podpišejo pogodbo o njihovi namenski porabi, višina
razdeljenih sredstev je objavljena na spletnih straneh zavoda (www.zsport-skloka.si).
Višina proračunskih sredstev na postavki predstavlja okoli 20% vseh potrebnih sredstev za delovanje
široko razvejane športne dejavnosti v naši občini, za ca 45 športnih okolij. Šport v občini zelo podpirajo
firme, sponzorji in donatorji, nekaj sredstev pa se zbere tudi s članarinami, organizacijo prireditev,
prispevkov staršev, panožnih zvez in kandidatur na drugih javnih razpisih. Preko 90% vseh sredstev
se nameni za športne aktivnosti mladih. Vsako leto se javno predstavijo tudi poročila o delovanju
športa za preteklo leto.
Rebalans 1:
Sredstva, ki so se v preteklih letih namenila za šport na postavkah 8.1.1.1., 8.1.1.4. in 8.1.1.5. se na
podlagi analize o višini sredstev, namenjenih za športno dejavnost in sklepa Občinskega sveta
povečajo, saj se je realna vrednost občinskih sredstev za financiranje dejavnosti športa v preteklih
letih zmanjševala. 15.11.2007 se je na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka sklenilo,
da se postavki 8.1.1.5. Subvencija Športna dvorana Poden in 8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in
društev združita v postavki 8.1.1.1., skupni znesek se deli med društva in klube po merilih za izbor in
vrednotenje programov športa (Občinski svet 18.10.2001).
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8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba
Strokovna služba za področje športa skrbi za namensko porabo proračunskih sredstev, spremlja delo
izvajalcev športnih programov, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje s predstavniki športa, tako v
svetu zavoda, kakor tudi izvršnem odboru Športne zveze. Spodbuja dejavnost na področju rekreacije
občank in občanov ter nudi podporo predvsem mladim. Za predšolske in šolske otroke skozi celo leto
izvaja razne programe, organizira aktivne letne in zimske počitnice. Pri izvajanju programov je
posvečena posebna pozornost plavalnemu opismenjevanju. Poleg tega strokovna služba poskrbi za
podelitev športnih priznanj, vodi poslovanje športne dvorane, igrišč za tenis in odbojko na mivki,
pripravlja smernice za občinska vlaganja v športno infrastrukturo in drugo.
V Zavodu je zaposlenih 8 delavcev: direktor zavoda, organizator rekreacije, svetovalec za vodenje
športnih in spremljajočih objektov, vzdrževalec, hišnik, dve čistilki in natakarica. Zaradi širokega
obsega delovanja zavod zaposluje honorarne delavce pri poslovanju športne dvorane, tenis igrišč,
odbojke na mivki in na področju vodenja rekreacijskih tekmovanj, programov in vadbe. Vsako leto so v
delovanje aktivno vključeni študentje Fakultete za šport s stalnim bivališčem v naši občini, kot učitelji
plavanja, smučanja, sodniki, in posamezni člani občinskih športnih društev in klubov.
Proračunska sredstva so namenjena za plače in prispevke 3,33 zaposlenih, drugi zaposleni pa gredo
v breme poslovanja športne dvorane in zunanjih igrišč. Materialni stroški so namenjeni za vzdrževanje
informacijskega sistema, nakup pisarniškega materiala, potrebne športne opreme za rekreacijo in
druge stroške, povezane z delovanjem zavoda. Iz tega segmenta se krijejo stroški honorarne
računovodkinje, prevozi, prehrana, servisi tehničnih pripomočkov, izdelave športnih priznanj,
organizacije prireditev itd. Honorarni delavci se financirajo tudi s sredstvi pridobljenimi na javnih
razpisih.

8.1.1.4. Pokal Loka
Pokal Loka je eno izmed mednarodnih otroških smučarskih tekmovanj, ki so vključena v FIS koledar,
na katerem lahko sodelujejo vse države članice Mednarodne smučarske zveze FIS. Vsako državo
zastopa lahko največ 10 tekmovalcev, 6 tekmovalcev v starejši kategoriji in 4 v mlajši kategoriji dečkov
in deklic v starosti od 10. do 14. leta. Sredstva so namenjena Smučarskemu klubu Alpetour Škofja
Loka za delno kritje stroškov namestitve udeležencev 33. Pokala Loka februarja 2008, vse ostale
stroške pa krije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji.
Rebalans 1:
Sredstva, ki so se namenila za šport na postavkah 8.1.1.1., 8.1.1.4. in 8.1.1.5. se na podlagi analize o
višini sredstev, namenjenih za športno dejavnost v preteklih letih in sklepa Občinskega sveta
povečajo, saj se je realna vrednost občinskih sredstev za financiranje dejavnosti športa v preteklih
letih zmanjševala (Občinski svet 15.11.2007).
8.1.1.5. Subvencija Športna dvorana Poden
Uporabniki Športne dvorane Poden so v 60% deležu domača društva in klubi, preostali del pa srednje
šole. Redni plačnik najemnin za izvajanje telesne vzgoje srednješolcev je Ministrstvo za šolstvo in
šport. Z najemninami se pokrivajo stroški vzdrževanja dvorane. Obseg plačila potrebnega najema, s
tem pa zasedenost dvorane in dobrega ekonomskega poslovanja, predstavlja društvom in klubom
veliko breme. S subvencijo, ki se med društva in klube deli glede na količino uporabe, se pokriva del
najemnin popoldanskih uporabnikov in je direktno namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja. Brez te
pomoči društvom in klubom, ki tudi pripomore k doseganju vrhunskih rezultatov, s tem pa širokemu
delovanju teh sredin pri otrocih in mladini, bi bilo zelo ogroženo njihovo delovanje. To pa bi pomenilo
tudi problem upravitelju (Zavodu za šport Škofja Loka) pri poslovanju Športne dvorane Poden. Dvorani
Poden je namenjenih 20.865 € subvencije.
Rebalans 1:
15.11.2007 se je na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka sklenilo, da se postavki
8.1.1.5. Subvencija Športna dvorana Poden in 8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev združita v
postavki 8.1.1.1., skupni znesek se deli med društva in klube po merilih za izbor in vrednotenje
programov športa (Občinski svet 18.10.2001).
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8.1.2. Investicijski odhodki
8.1.2.2. Športna dvorana pri OŠ Cvetka Golarja
V letu 2006 se je pričela izgradnja športne dvorane „Trata“ ob OŠ Cvetka Golarja. Tu je potrebno
zagotoviti povečanje pokritih športnih površin za potrebe športne vzgoje OŠ, rekreativnega in deloma
profesionalnega športa ter za večnamenski prostor za prireditve v kraju, ki takega prostora še nima.
Obdelanih je bilo več idejnih rešitev, predvsem z vidika potreb športa in rekreacije pa je gradbeni
odbor izbral varianto za izgradnjo tripolne športne dvorane s potrebnimi spremljajočimi prostori. Ob
sami izgradnji bo potrebno urediti tudi nov dostop ter ostalo zunanjo ureditev z dodatnimi parkirnimi
mesti.
Izvedba investicije bo v pretežni meri v letu 2007, zaključek pa je predviden v letu 2008. Investicija se
bo deloma financirala tudi na področju šolskih objektov. Sofinanciranje investicije pa je odobreno na
državni ravni s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter s strani Fundacije za šport.
Tabela virov financiranja in dinamika porabe sredstev za športno dvorano pri OŠ Cvetka Golarja:
že
Viri
SKUPAJ
SKUPAJ
vloženo
2007
2008
v SIT
v EUR
(2005 in 2006)
Občina
Škofja
30.000.000
181.000.000
166.097.000
377.097.000
1.573.597
Loka
državni proračun –
17.000.000
8.000.000
25.000.000
104.323
MŠŠ (šport)
državni proračun –
30.000.000
2.903.000
32.903.000
137.305
MŠŠ (šolski del)
Fundacija za šport
1.300.000
2.000.000
13.000.000
16.300.000
68.018
SKUPAJ
31.300.000
230.000.000
190.000.000
451.300.000
1'883.241
Razdelitev po področjih odhodkov v občinskem proračunu:
Postavka

že
vloženo
2007
(2005 in 2006)
31.300.000 180.000.000
50.000.000
31.300.000 230.000.000

2008

SKUPAJ
v SIT

SKUPAJ
v EUR

Šport: 8.1.2.2
90.000.000
301.300.000
1.257.302
Šolstvo: 9.2.2.9
100.000.000
150.000.000
625.939
SKUPAJ
190.000.000
451.300.000
1'883.241
Rebalans 1:
Sama izgradnja športne dvorane je razdeljena na 3 faze:
1. faza: pripravljalna dela, temelji, osnovna plošča, izgradnja fiksnih tribun, zunanji betonski kalup
dvorane.
2. faza: zaprtje objekta nove dvorane: jeklena strešna konstrukcija, streha, okna, vrata, fasada, tlak,
notranje obloge, oprema dvorane.
3. faza: preureditev stare telovadnice za spremljajoče prostore dvorane (sanitarije, garderobe) in
ureditev ostalih prostorov v stari telovadnici, obnova strehe, izvedba kompletnih inštalacij (tudi priklop
na koriščenje geotermalne energije). V nadstropju obnovljene telovadnice bo pridobljena tudi ena
dodatna manjša dvorana.
Trenutno (januar 2008) je v izvajanju druga faza del; v pripravi pa so dela za tretjo fazo. Deloma tretja
faza del (inštalacije v športni dvorani) tudi sovpada z drugo fazo.
Predvideni stroški za leto 2008 in delno pokritje še v letu 2009:
• zaprtje objekta in notranja dela v športni dvorani (še iz druge faze): 949.000 EUR
• kompletne inštalacije (strojne, elektro in vodovod) za celo investicijo: 1.140.000 EUR
• gradbeno obrtniška dela pri preureditvi stare telovadnice: 600.000 EUR
• oprema, nadzor, inženiring, dovoz, pridobitev uporabnega dovoljenja: 411.000 EUR
Spomladi 2008 bo tako 3-polna športna dvorana (dolžine 45,70 metra in širine 27,45 metra) že v celoti
zgrajena in pripravljena za montažo potrebne opreme. Preureditev stare telovadnice za spremljajoče
prostore športne dvorane (sanitarije, garderobe) in ureditev ostalih prostorov ter nove manjše dvorane
v stari telovadnici pa se bo pričela izvajati v maju 2008, pretežni del izvedbe v poletnih počitnicah, ko
je šolski objekt prazen.
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Za šolske, krajevne in športne prireditve bodo izvedene tribune s približno 500 sedeži.
Dela na objektu izvaja domače podjetje SGP Tehnik, s podizvajalci za različna obrtniška in
inštalacijska dela.
Povečanje postavke tako na šolskem in športnem področju je potrebno deloma zaradi manjše porabe
sredstev v letu 2007, v veliki meri pa zaradi visokega povišanja gradbenih cen v preteklem obdobju in
s tem višjih cen na javnih razpisih od prvotno načrtovanih ter visokih energetskih zahtev pri izgradnji
objekta. Dejansko je bila tako prvotna ocena investicije prenizka.
Posebej je potrebno poudariti, da je pri navedeni investiciji izjemen poudarek glede racionalne rabe
energije, saj bo izvedeno koriščenje obnovljivih virov energije s pomočjo toplotnih črpalk (geotermalna
energija podtalnice), tako za ogrevanje objekta kot tudi za sanitarno vodo. Dodatno je zgrajena tudi
povezava med sistemom koriščenja geotermalne energije in kotlovnico osnovne šole, da bo v letnem
času izvedeno koriščenje energije podtalnice tudi za potrebe sanitarne vode osnovne šole. Po
izvedenih poskusnih vrtinah temperatura in količina podtalnice le to tudi omogoča. Energetske zahteve
tako v investicijskem delu prinesejo nekoliko večje stroške; v času obratovanja pa je potem bistveni
prihranek pri stroških energije.
8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov
Občinski svet je v letu 2005 potrdil plan izgradnje športnih objektov za prihodnja leta, kot podlaga za
proračunsko načrtovanje investicij na tem področju. Glede na to, da so na investicijskem področju v
športu velike potrebe za različne športne panoge je bila tudi uvedena postavka, ki bo pokrivala stroške
priprave variantnih rešitev, projektnih nalog in ostalih stroškov pred pričetkom investicije. Posebej je
za omeniti pripravo dokumentacije za ureditev različnih igrišč, izgradnjo plavalnega bazena ter
dokumentacija za druge željene oz. predvidene športne objekte.
8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Sredstva so namenjena vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov.
Pretežni del sredstev se razdeli glede na potrebe in prijave na občinskem javnem razpisu, predlog
pripravi Zavod za šport v sodelovanju z občinsko upravo. Sem spadajo: igrišče v Puštalu, atletski
stadion OŠ Mesto, plezalni objekti, balinišče Krevsov otok, igrišče v Gabrku, na Luši, pri Svetem
Duhu, na Godešiču, strelišče v vojašnici in v OŠ Cvetka Golarja, tenis igrišča in odbojkarska igrišča pri
ŠD Poden, planinska domova na Lubniku in Blegošu ter drugi manjši objekti in otroška igrišča. Poleg
občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki upravljajo ali vodijo
objekte.
V 2. obravnavi proračuna je postavka nekoliko zmanjšana zaradi izločitve odkupa zemljišč za igrišča.
8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča
V proračunih za leto 2007 in 2008 je odprta nova postavka za financiranje nakupov zemljišč za igrišča.
Sredstva bodo prvenstveno namenjena za nakup zemljišča na Godešiču – NK Kondor in pri Svetem
Duhu – ŠD Polet.
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja, obrazložitev se dopolni:
V letu 2007 je bilo zemljišče za igrišče na Godešiču odkupljeno. Za leto 2008 je tako predviden
postopek odkupov pri ureditvi igrišča pri Svetem Duhu ter še delno poplačilo odkupa zemljišča pri
razširitvi igrišča na Bukovici.
8.1.2.13. Obnova bazena v Centru slepih in slabovidnih
Rebalans 1:
Bazen v Stari Loki (v okviru Centra slepih in slabovidnih) je v lasti Republike Slovenije, in v upravljanju
Varstveno delovnega centra Kranj. Lastnik (RS) je ugotovil, da je za njih bazen poslovno nepotreben
in ga je uvrstil v program »prodaje« za leto 2008 (znotraj tega je možnost brezplačnega prenosa
stvarnega premoženja države na lokalno skupnost). Republika Slovenija je tako z Občino Škofja Loka
podpisala pogodbo o začasni predaji bazena v brezplačno uporabo. Hkrati pa poteka postopek o
brezplačnem prenosu navedenega premoženja države na lokalno skupnost, ki je izkazala interes za
izvajanje plavalne dejavnosti.
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Bazen je v sorazmerno slabem stanju in potreben celovite prenove in adaptacije. Potrebna je
izgradnja plinske kotlovnice, obnova steklenih površin, popravilo školjke bazena, ureditev garderob in
dostopa. Projektantska ocena stroškov je ca 300.000 EUR; investicija pa naj bi bila pokrita v letu 2008
in 2009.

8.2. KULTURA
8.2.1. Tekoči odhodki
8.2.1.1. Kulturna dejavnost - razpisi
V občini Škofja Loka zagotavljamo sredstva za delovanje pravnih oseb in posameznikov, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za opravljanje kulturnih dejavnosti, na podlagi javnega poziva za izbor javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov. Predlagateljem, ki se prijavijo na javni poziv in izpolnjujejo
pogoje poziva se zagotovi sofinanciranje izvajanja naslednjih dejavnosti: glasbene, plesno - folklorne,
literarne, fotografsko - likovne in gledališke dejavnosti, ki jih lahko vrednotimo po merilih za
kategorizacijo in financiranje kulturnih društev ter skupin. Občina Škofja Loka poleg kulturnih
programov sofinancira tudi projekte na področju kulturne dejavnosti: različne zvrsti projektov,
organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, medijsko predstavitev ali izdajo zgoščenke.
Na javni poziv lahko kandidirajo tudi zasebne pravne osebe, ki so registrirane v skladu z Zakonom o
društvih ali v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in imajo v svoji dejavnosti registrirano
izvajanje kulturnih dejavnosti, pravne osebe javnega prava ter posamezniki (fizične osebe ter
samostojni kulturni ustvarjalci), ki prijavljajo ustrezen kulturni program oz. projekt. Svoj sedež morajo
imeti v Občini Škofja Loka.
Delitev proračunskih sredstev za izvajanje programov predlagateljev poteka preko sprejetih meril za
kategorizacijo in financiranje kulturnih društev in skupin v Občini Škofja Loka. Skupno število vseh
točk, ki so dodeljene društvom za njihovo dejavnost in razpoložljiva proračunska sredstva, določajo
vrednost točke in višino sofinanciranja dejavnosti posameznega prijavitelja.
Rebalans 1:
Sredstva za izvedbo javnega poziva so predvidena v višini 47.900 EUR in bodo na podlagi meril za
kategorizacijo in financiranje kulturnih društev in skupin v Občini Škofja Loka razdeljena pravnim
osebam in posameznikom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje kulturnih dejavnosti, tako jih
bomo spodbudili k izvedbi več aktivnosti, omogočeno pa bo tudi njihovo kvalitetnejše delovanje.
8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja
Knjižnica Ivana Tavčarja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami
knjižnice in opravlja dejavnost za vse štiri ustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Matična
knjižnica je v Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjižnica dislocirane enote in izposojevalna mesta, v
katerih opravljajo delo redno zaposleni knjižničarji ali honorarni sodelavci.
Na podlagi novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Občina
Škofja Loka, v kateri je sedež matične knjižnice, zagotavlja sredstva za plače, prispevke, sredstva za
dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v
matični knjižnici in v izposojevališču v Frankovem naselju in v Retečah. V izračunu sredstev za plače v
letu 2008 za 16 redno zaposlenih so upoštevane vse spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v RS (Uradni list, št. 52/01 in 64/01). Občina Škofja Loka zagotavlja sredstva za
plače v celoti sedmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35%) in štirim zaposlenim glede
na dejansko število opravljenih ur v Občini Škofja Loka.
Pri sredstvih skupne porabe je planiran regres za zaposlene v matični knjižnici in v izposojevališču v
Frankovem naselju.
Materialne stroške knjižnica pokriva iz lastnih prihodkov, sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje pa so na postavki 8.2.2.8. – investicijsko vzdrževanje v kulturi.
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so zagotovljena skladno z določili Pravilnika o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Občina Škofja Loka skoraj v celoti zagotavlja tudi sredstva za plačilo najemnine za prostore matične
knjižnice v Šolski ulici in v celoti za plačilo najemnine za prostore izposojevališča v Frankovem
naselju.
Rebalans 1:
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Sredstva, ki so namenjena za plače zaposlenih v Knjižnici Ivana Tavčarja se povečajo zaradi
napredovanj zaposlenih in povečanja izhodiščnih plač in količnikov. Pri izračunu prispevkov je
potrebno upoštevati, da se je lestvica davka na izplačane plače v letu 2008 spremenila, stopnja davka
se je zmanjšala z 2,3% na 1,1% in s 4,7% na 2,3%.
Skupna poraba se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšala zaradi sprememb, ki nastanejo pri
izplačevanju solidarnostih pomoči in jubilejnih nagrad.
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so predvidena v višini 55.902 EUR v skladu z določili
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Sredstva za plačilo najemnin za Knjižnico Škofja Loka se povečajo na podlagi Aneksa št. 3 k Najemni
pogodbi, po katerem se najemnina usklajuje s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin.
8.2.1.3. Loški oder
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov, stroškov tekočega vzdrževanja
gledališča, dela dveh zaposlenih in za financiranje stroškov prevoza in prehrane.
8.2.1.4. Zavod za kulturo
Rebalans 1:
V letu 2008 bo na občinskem svetu obravnavan Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo.
Sredstva na postavki bodo namenjena za:
• plačo, prispevke, sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela
(prevoz in prehrana) za direktorja javnega zavoda za kulturo. Plača je izračunana na
predpostavki zaposlitve za pol leta in uvrstitve v 40. plačilni razred na podlagi Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov in posveta z Ministrstvom za kulturo RS.
• skupno porabo, v kateri je planiran regres za zaposlenega v zavodu za kulturo.
• materialne stroške zavoda (elektriko, ogrevanje in komunalne storitve, prispevek za stavbno
zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela, za varovanje objekta in
tehnično opremo za delovanje centra).
8.2.1.5. Loški muzej
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka zavod upravlja tudi z
galerijsko zbirko v prostorih galerije Franceta Miheliča v Kašči. Prostore za nemoteno delovanje
galerije Franceta Miheliča in galerije Ivana Groharja zagotavlja občina Škofja Loka, prav tako krije
tekoče materialne in investicijsko - vzdrževalne stroške v galerijah.
V okviru Loškega muzeja se izvajajo različni projekti in razstave. Sredstva na postavki bodo
omogočala, da bo obseg galerijske dejavnosti v Loškem muzeju in galerijah obsežnejši in še
kvalitetnejši. Sredstva na postavki so namenjena tudi za izvedbo vzdrževalnih del na grajskem vrtu
(obnova objektov: Škoparjeva hiša, mlin, kozolec).
8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Škofja Loka je izvajalec nacionalnega
kulturnega programa na območju UE Škofja Loka.
Območna izpostava Škofja Loka, poleg nacionalnega programa, izvaja še druge operativne naloge s
ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti na območju občine Škofja Loka: območna in
regijska – gorenjska srečanja kulturnih društev in skupin. V skladu z dogovorom se zagotavljajo
sredstva za materialne stroške delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti za ogrevanje, čiščenje, električno energijo, vodo, odvoz smeti, zavarovanje objekta in za
druge obratovalne stroške.
Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za plače zaposlenih zagotavlja republiški proračun.
8.2.1.7. Muzejsko društvo Škofja Loka
Sredstva so namenjena sofinanciranju izdaje 54. številke Loških razgledov.
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8.2.1.8. Združenje umetnikov
Sredstva bodo nakazana Združenju umetnikov Škofja Loka (ZU) za izvajanje naslednjih aktivnosti:
redno dejavnost ZU, organizacijo in izvedbo mednarodne kolonije – delavnice Iveta Šubica junija
2008, organizacijo razstave kolonije in članov ZU ter izdajo časopisa v juliju oziroma avgustu,
postavitev razstave članov ZU na Venerini poti, podelitev Groharjeve nagrade in štipendije
(Groharjevo nagrado prejme ustvarjalec, ki je s svojo dejavnostjo kakorkoli povezan s Škofjo Loko,
Groharjevo štipendijo pa perspektiven mladi ustvarjalec),….
Občina Škofja Loka bo Združenju umetnikov zagotovila tudi sredstva za posamezne izbrane razstave.
Izvedbo programa ZU sofinancira z lastnimi sredstvi in sponzorskimi prispevki.
8.2.1.9. Mestni pihalni orkester
Občina Škofja Loka z Mestnim pihalnim orkestrom Škofja Loka sodeluje na osnovi sklenjene pogodbe,
v kateri so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti. Proračunska sredstva so namenjena za
dejavnost MPO v letu 2008 in za pokrivanje stroškov vodenja MPO.
8.2.1.11. Kapucinski samostan – knjižnica
Knjižnica v kapucinskem samostanu hrani 5000 enot knjižničnega gradiva, izdanega pred letom 1800,
in 25.000 knjižničnih enot novega knjižničnega gradiva. Med knjižničnim gradivom je 20 inkunabul
(prve tiskane knjige, natisnjene pred letom 1500). Knjižnica je slovenska kulturna zakladnica.
Ministrstvo za kulturo je knjižnico leta 1951 razglasilo za kulturni spomenik. Kapucinsko knjižnico
poldrugo desetletje vodijo v seznamu pomembnih evropskih knjižnic, ki izide vsako leto na novo
(World Guide to Libraries, München, Saurverlag 2001). Izredno narodno knjižno bogastvo je
neurejeno, kar velja za arhivski in knjižnični material. Knjižničarka se strokovno posveča urejanju
knjižničnega gradiva, pri svojem delu je povezana s strokovnjaki za to področje v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter s knjižničarji v kapucinskih knjižnicah v Benetkah in v Bassanu v
Italiji. Številni domači in tuji obiskovalci, med njimi tudi akademiki, skozi ohranjeno knjižnično gradivo
spoznavajo enakovrednost mesta, občine in države z drugimi evropskimi narodi in kulturami.
Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge stroške iz dela knjižničarke in za sofinanciranje
stroškov najemnine, elektrike in zavarovanja knjižničnega fonda ter opreme po pogodbi med občino in
samostanom.
Rebalans 1:
V PogodbI o zagotavljanju finančnih sredstev Kapucinskemu samostanu Škofja Loka je dogovorjeno,
da zagotavljamo plačo knjižničarki v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti. Javni uslužbenec lahko na podlagi Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju napreduje vsaka tri leta za en plačni razred, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Sredstva se namenijo za povečanje plače in prispevkov iz tega naslova.
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije
Sredstva namenjamo za sofinanciranje študij in idejnih projektov za prenovo spomenikov in objektov
kulturne dediščine
Rebalans 1:
Dodatno namenjamo sredstva za pripravo gradiv za promocijo kulturne dediščine ter izvedbo s tem
povezanih manjših aktivnosti.
8.2.1.13. Loški pasijon
Sredstva so namenjena za pripravljalna in organizacijska dela za izvedbo pasijona v letu 2009, za
stroške plače, popravila in izdelavo pasijonskih pripomočkov, kostumov, hrambo, vzdrževanje in
njihovo čiščenje.

8.2.1.14. Javna dela na področju kulture
Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih delavcev v Loškem muzeju Škofja Loka, v Knjižnici
Ivana Tavčarja Škofja Loka in drugim izvajalcem na področju kulture. Javni delavci v Loškem muzeju
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vzdržujejo grajski vrt, nudijo pomoč oskrbniku, varujejo muzejske zbirke, pomagajo vodičem
animatorjem pri vodenju večjih skupin obiskovalcev in skrbijo za ažurnost vnosov podatkov v
računalniško informacijsko bazo. Javna delavca v Knjižnici Ivana Tavčarja pomagata pri
računalniškem opismenjevanju uporabnikov knjižnice, pri pripravi nove spletne strani in računalniških
datotek, pri shranjevanju gradiv v elektronski obliki, pri dejavnostih za otroke in za tretje življenjsko
obdobje.
Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo
z izvajalci javnih del. Zanje se uporabijo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore
in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter posebno varstvo
delavcev. Brezposelne osebe so v delo vključene praviloma 30 ur tedensko 4 dni na teden, četrtino
časa trajanja javnih del pa v programe usposabljanja in izobraževanja ter iskanje zaposlitve in za ta
čas niso upravičene do plače. V skladu s Programom lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v
letu 2008 so lahko udeleženci iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb:
• brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih ter brezposelni
Romi,
• brezposelne osebe, starejše od 50 let,
• brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe,
• brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in
• brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti,
socialne razmere,…)
V skladu s Pravilnikom o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela
(Ur.l. RS, št. 108/03, 109/04 in 97/05) Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja kritje stroškov
izhodiščnih plač za udeležence programa javnega dela v višini 40% oz. 58% po Splošni kolektivni
pogodbi za negospodarstvo, Občina Škofja Loka pa 60% oziroma 42% in sredstva za regres.
Za brezposelne osebe, starejše od 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen upad delovnih
sposobnosti in za invalidne brezposelne osebe Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja še do 30 %
tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del. Zavod prav tako
zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, stroškov prevoza in prehrane za
udeležence programa javnega dela.
8.2.1.15. Mala Groharjeva slikarska kolonija
Tudi v letu 2008 načrtujemo organizacijo Male Groharjeva slikarske kolonije. Na ustvarjalnem
enodnevnem srečanju otrok bo sodelovalo okrog 130 učencev predmetne stopnje iz gorenjskih
osnovnih šol in šol iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Na slikarsko kolonijo bodo vabljeni tudi
Slovenci iz sosednjih držav. Mladim umetnikom nudimo slikarski material, majice z znakom prireditve
in prehrano. Vsa nastala dela bodo razstavljena v Galeriji Loškega gradu in v mali razstavni galeriji
Občine Škofja Loka. Najboljša dela bodo zbrana v barvnem katalogu in vključena v potujočo razstavo
po gorenjskih osnovnih šolah, ter po šolah občine Ptuj in Piran.
8.2.1.16. Vzdrževanje Kristalne dvorane
Rebalans 1:
Sredstva vzdrževanja Kristalne dvorane se z amandmajem zmanjšajo za 2000 EUR.
8.2.1.17. Miheličeva galerija
Za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči Občina Škofja Loka zagotavlja sredstva, ki so potrebna za
nemoteno delovanje galerije. S sredstvi se pokrivajo stroški varovanja in čiščenja galerijskih prostorov.
8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja
Za Galerijo Ivana Groharja se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnine ter sredstva za pogodbeno
delo čuvaja razstav. Sredstva v celoti zagotavlja Občina Škofja Loka.
8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine
Rebalans 1:
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Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) je v Evropi najbolj množična manifestacija namenjena
promociji kulturne dediščine in traja vsako leto 1 teden zadnji teden v septembru. V tem času države
odprejo vrata spomenikov, pripravijo strokovna predavanja, prireditve, vse z namenom osvestiti
javnost in vzbuditi zavedanje o pomenu kulturne dediščine in spomenikov, grajenih ostankov
preteklosti za našo sedanjost, pa tudi našo pot v prihodnost.
V Škofji Loki smo se aktivneje vključili v to dogajanje leta 2006, ko je bila pri nas slavnostna otvoritev
DEKD v Sloveniji.
Predvidena sredstva namenjamo pripravi programa ob poteku DEKD 2008, ki so namenjeni Primožu
Trubarju in času protestantizma.
8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov
S sredstvi se bo sofinanciralo:
a. izdajo zbornikov:
• Zbornik župnije Stara Loka
b. izdajo doneskov:
• Kazimerz Wierzynski: Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka, doc.dr. Nikolaj Jež
• Dr. Marija Stanonik: Zupančev Kamniti most
• Janez Veider: Umorjeni škof, zgodovinska povest, tudi prevod v nemščino (objavljeno v
štirinajstdnevniku Pod Grintavci)
c. izdajo katalogov:
• Loški muzej Škofja Loka
d. Zgodovinski arhiv Ljubljana - Enota v Škofji Loki, ki skrbi za arhivsko gradivo z območja Škofje
Loke, Selške in Poljanske doline, se je leta 1997 lotil projekta detajlnega evidentiranja
arhivskega gradiva freisinškega loškega gospostva, ki ga hranijo münchenski arhivi. Namen
projekta je pregled in izdelava mikrofilmov gradiva, nastalega v 830 - letni zgodovini loškega
gospostva (973-1803). Gradivo je podatkovno zelo bogato in za poznavanje naše preteklosti
zelo pomembno, vendar je zaradi hranjenja v tujini težko dostopno uporabnikom. Projekt
financira Ministrstvo za kulturo RS, vendar so razpoložljiva sredstva premajhna za pokritje
stroškov bivanja treh strokovnih sodelavcev in izdelave mikrofilmov pregledanega gradiva.
Projekt je smiselno voditi do konca. Glavnina sredstev bo porabljena za izdelavo mikrofilmskih
posnetkov.
e. Izdelava spletne in tiskane bibliografije in digitalizacije Loških razgledov s postavitvijo na splet.
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja. V letu 2007 je bila že financirana izdaja knjige Janez Veider:
Umorjeni škof, prejeli pa smo predloge za sofinanciranje izdaj:
a. katalogov ob jubilejih: Vrtec Škofja Loka, Sožitje Društvo za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju, Rokometno društvo Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka;
b. doneska Škofjeloški pasijon;
c. knjižne izdaje: bibliografija Loških razgledov, Zbornik pesnic in pisateljic, Krajinska poetika v
Loškem slikarstvu;
d. tiskana in spletna predstavitev stalnih zbirk Loškega muzeja Škofja Loka v tujih jezikih;
e. odkup ene slike akad. slikarke Maje Šubic.
8.2.1.30. Loka Musica:
Izvedba tega kulturno glasbenega projekta je že v preteklih letih doprinesla k promociji Škofje Loke kot
kulturo zgodovinske destinacije ter popestrila poletno dogajanje v Škofji Loki. V realizacijo projekta se
vključuje tudi Glasbena šola Škofja Loka, Uršulinski samostan Sv. Duh in turistična kmetija Pri
Marku..«
8.2.1.31 Zavod O
Rebalans 1:
Zavod O, zavod škofjeloške mladine je zavod, ki se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem mladinskih
interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, prostega časa, izobraževanja, mednarodnega
sodelovanja, založništva in javnega obveščanja. Njegovo delo je v javnem interesu občine. Glede na
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spremenjene razmere pri virih financiranja zavoda zaradi opustitve gostinske dejavnosti, ki sicer
predstavlja enega glavnih dohodkov, je nujno zagotoviti manjkajoča sredstva v višini 22.000 EUR.

8.2.2. Investicijski odhodki
8.2.2.1. Mestni pihalni orkester - instrumenti
Sredstva so namenjena za nakup in obnovo inštrumentov za Mestni pihalni orkester Škofja Loka.
Rebalans 1:
Postavka se poveča za 15.000 EUR. Ta sredstva bodo namenjena za nakup oz. izdelavo novih oblek
za Mestni pihalni orkester Škofja Loka.
8.2.2.2. Loški grad
V letu 2008 bomo nadaljevali in tudi zaključili triletno obdobje obnovitvenih del na Loškem gradu,
skladno s predloženim programom in odobrenimi sredstvi - sofinanciranjem spomeniško – varstvenih
projektov s strani Ministrstva za kulturo. Zadnji posegi bodo opravljeni na fasadi vzhodnega trakta
Loškega gradu, celotna obnova fasade vzhodnega trakta, zamenjava oken, napušča in obnova
poslikav na fasadi .
Rebalans 1:
Zaradi zahtevnega sondiranja in s tem povezanih novih odkritij na Loškem gradu dela niso potekala
skladno s terminskim planom zato bo potrebna dela, ki niso bila opravljena v letu 2007 opraviti v letu
2008. S sondiranjem fasade pa so se ugotovile obsežne poškodbe fasade, ki jih bo potrebno sanirati,
pa jih predhodno (zaradi zahtevnosti dostopa) ni bilo moč predvideti.
8.2.2.3. Gradnja knjižnice Ivana Tavčarja
Občina Škofja Loka je pripravila projekt za novo knjižnico v prenovljenem zahodnem krilu bivalnega
objekta nekdanje vojašnice. Tako je že izdelan glavni projekt za adaptacijo tega dela nekdanje
vojašnice.
V letu 2006 smo se z Ministrstvom za kulturo uspeli dogovoriti za prenos dela objekta bivše vojašnice
v last Knjižnici Ivana Tavčarja za namen ureditve knjižnice.
Investicija za ureditev nove knjižnice v objektu bivše vojašnice je ocenjena na okoli 800 milijonov
tolarjev.
Tako so bila v preteklih letih že izvedena potrebna dela zunaj objekta (komunalni priključki - plin,
elektrika, voda; spodnji in zgornji ustroj razen asfalta). V letu 2007 tako predvidevamo, da bo izvedena
revizija pripravljenih projektov; dokumentacijo pa je potrebno tudi prilagoditi zadnjim tehnološkim
standardom. Potrebno pa je priti tudi do dogovora o sofinanciranju z ostalimi občinami
ustanoviteljicami Knjižnice Ivana Tavčarja. Po zaključeni dopolnitvi in reviziji projektov pa bodo stekli
postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo objavljen javni
razpis za izbiro izvajalca gradbenih del in pričetek del na samem objektu.
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja, obrazložitev se dopolni:
Ker je navedena investicija stroškovno zelo visoka, načrtujemo v letu 2008 poiskati ustrezne
soinvestitorje v obliki javno – zasebnega partnerstva, da bo možno pripeljati investicijo do zaželjenega
zaključka.
8.2.2.4. Aleja znamenitih Ločanov
Sredstva so namenjena za objavo javnega razpisa, za vsa potrebna dela za izdelavo in izvedbo
postavitve spominskega obeležja v Aleji znamenitih Ločanov ali za postavitev drugega umetniškega
dela na območju občine Škofja Loka, za vzdrževalna in ureditvena dela in stroške otvoritvene
slovesnosti.
8.2.2.5. Sejem bil je živ – Sokolski dom
Ocenjena vrednost celovite prenove Sokolskega doma za potrebe večnamenske, multivizijske
dvorane znaša 1 mio €. Natančen popis del in projektantski predračun bo sestavni del projektne
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dokumentacije, ki je v izdelavi. Za potrebe razpisa je bil pripravljen natančen popis del, vendar je bil
izdelan na osnovi idejne zasnove, zato ni dokončen.
Projekt prenove Sokolskega doma je pripravljen skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in predvideva obnovo obstoječe (glavne) dvorane, ki se v celoti ohranja, izgradnjo manjše
spremljajoče dvorane, servisnega dela (skladišče opreme, garderobe za obiskovalce in nastopajoče,
sanitarije). Dvorana bo namenjena kulturnim dogodkom, glasbenim koncertom, prireditvam,
predavanjem, koncertom, razstavam,…. Zato smo skupaj s potencialnimi uporabniki dvorane pripravili
projekt, ki bo omogočal čim večjo fleksibilnost.
V nadaljevanju predvidevamo v sklop Sokolskega doma (in spremljajočih prostorov) vključiti tudi kino
dvorano, tako da bo na tem mestu nastal kulturni, prireditveni, družbeni center, kongresni center.
Predvidena dela v okviru projekta EEA GRANTS – norveškega finančnega mehanizma se bodo
zaključila do septembra 2008.
V tem letu pa bomo tudi zaključili celovito obnovo Sokolskega doma, ki zajema še ostale potrebne
gradbene posege na objektu, predvsem v vhodni dvorani in obnova in izgradnja potrebne
infrastrukture.
Rebalans 1: Besedilo se črta in nadomesti z besedilom:
Z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja so bili pripravljeni
projektantski popisi gradbenih del, ki so natančno definirali obseg in stroške investicije. Seveda je
potrebno upoštevati dejstvo, da se vsi posegi izvajajo na omejenem dostopu in na gradbeni parceli, ki
je z vseh strani obdana z obstoječimi objekti, zato je še vedno moč pričakovati nepredvidene posege
predvsem zaradi dotrajanih sosednjih stavb. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del SGP Tehnik
d.d. iz Škofje Loke, s katerim je bila podpisana gradbena pogodba v vrednosti 969.028,92 € +DDV, v
pogodbi ni zajeto prezračevanje in hlajenje ter ključavničarska dela. Zaradi zmanjšanja stroškov
gradnje zaenkrat ni predvidena obnova vrtnega paviljona. Za notranjo opremo in multimedijski sistem,
potreben za funkcioniranje večnamenske dvorane, bo v drugi polovici leta pripravljen javni razpis. Na
obravnavanem območju starega mestnega jedra je največji problem dotrajana infrastruktura (vodovod,
kanalizacija, elektrika), zato je bilo potrebno urediti oz. na novo napeljati tudi vso infrastrukturo, kajti
obstoječa je popolnoma iztrošena. Največji strošek bo napeljava novega elektro priključka in nova
napeljava toplovodnega ogrevanja iz toplotne postaje. Ti posegi so sicer potrebni za funkcioniranje
Sokolskega doma, a bodo hkrati služili širši okolici.
8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov
Sredstva namenjamo za:
Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru
8.000 000 SIT
Finančno pomoč samostojnim investitorjem pri prenovi kvalitetne 4.000 000 SIT
stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka
Izdelava idejnih projektov za večje ureditvene komplekse
3.500 000 SIT
(Nunski samostan, Starološki grad)
Prestavitev kipa Jurija in Agate
4.500 000 SIT
Rebalans 1: Besedilo se črta in nadomesti z besedilom:
Sredstva namenjamo za:
Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru
Finančno pomoč samostojnim investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne
dediščine na območju Občine Škofja Loka
Izdelava idejnih projektov za večje ureditvene komplekse (Starološki grad)
Sofinanciranje restavratorskih del v cerkvi na Godešiču
Dokončanje obnove prehoda Pekel

33.383 €
16.692 €
14.605 €
18.778 €

30.000 €
17.459 €
16.000 €
15.000 €
5.000 €

8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje - kultura
Predvideno je sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov (Loški oder,
Galerija Ivana Groharja, Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, Godešič, Sveti Duh, Stara
Loka, Bukovica, Gabrk, in drugo). Potrebna bo sanacija ostrešja in kritine v večnamenskem objektu v
Gabrku, zaključiti ureditev sanitarij v kulturnem domu Sveti Duh (in zunanjosti objekta) in nadaljevati
obnovitvena dela v Retečah.
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Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisno od pripravljenosti projekta in
razpoložljivih sredstev.

8.3. OSTALE DEJAVNOSTI
8.3.1. Tekoči odhodki
Lokalni mediji
8.3.1.1. Radio Sora podjetje za informiranje d.o.o.
Sredstva za sofinanciranje informativnega programa Radia Sora so namenjena za obveščanje
občanov o aktivnostih športnih in kulturnih društev, kulturno-predstavitvenih večerov, za obveščanje o
športnih srečanjih in dogajanjih v občini in informativno-izobraževalnemu programu.
8.3.1.2. Deželna televizija Loka TV
Sredstva so namenjena za sofinanciranje informativnega programa lokalne televizijske postaje Loka
TV za obveščanje občanov o občinskih dogodkih.
8.3.1.3. Lokalni časopis Utrip
Sredstva so namenjena za stroške objav obvestil in informacij v časopisu Utrip. Financirajo se objave
obvestil in informacij, ki jih posreduje Občina Škofja Loka. Prav tako so namenjeni stroški za objavo
informacij o dogodkih, ki jih sporočajo društva in zavodi in so vključeni v občinski ali republiški
proračun.
8.3.1.4. Ločanka
Sredstva so namenjena za sofinanciranje občinskih strani v Ločanki o dogodkih v občini Škofja Loka.
Ločanka je priloga Gorenjskega Glasa, ki ga gospodinjstva naše Upravne enote dobijo brezplačno.

Druga društva in neprofitne organizacije
8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve
Sredstva so namenjena društvom za organizacijo prireditev, ki presegajo društvene okvire. Njihova
uspešna izvedba je povezana z zagotovitvijo dobre tehnične oskrbe in medijske podpore.
8.3.1.6. Pomoč drugim društvom
Sredstva so namenjena za dejavnost društev, tudi tistih, ki ne prejemajo proračunskih sredstev, so pa
dejavni pri organizaciji in izvedbi prireditev občinskega in širšega pomena. Prav tako tvorno delujejo
pri promociji in prepoznavnosti občine Škofja Loka.
8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Modelarskega društva Čuk, Društva za raziskovanje
podzemlja Škofja Loka, Radiokluba Škofja Loka in Radiokluba Lubnik.
8.3.1.8. Taborniki
Sredstva so namenjena sofinanciranju taborniške - skavtske dejavnosti Roda svobodnega Kamnitnika.
Skoraj dvesto mladih se aktivno vključuje v vzgojno - izobraževalne programe na športnem, kulturnem
in tehničnem področju. S sofinanciranjem prispevamo k izvajanju programov, ki učijo mlade, da si
ustvarijo o sebi pozitivno samopodobo, omogočamo vsakotedensko srečevanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti in ciljev v vodih, organizacijo zimovanja in poletnega taborjenja ter sodelovanje
v vseslovenskih projektih: Evropa zate, Evropski potni list, Naš tabor del narave, Storimo nekaj proti
nasilju, Zdravo življenje brez drog, na drugih državnih srečanjih in tekmovanjih, enodnevnih in
večdnevnih ekskurzijah.
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Rebalans 1:
Sredstva so namenjena izboljšanju pogojev delovanja društva na vseh področjih: vzgoji, izobraževanju
in kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih v Rodu svobodnega Kamnitnika, nakupu
pripomočkov v te namene in stroškov pridobitve uporabnega dovoljenja doma.
8.3.1.9. Slovenski katoliški skavti
Sredstva so namenjena sofinanciranju skavtske dejavnosti Združenja slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov, za delovanje Skavtske skupine Škofja Loka I in Skavtske skupine Škofja Loka II, kjer se mladi
združujejo v vejah po starostnih skupinah. Mladi v skavtski organizaciji razvijajo programe, ki so jim v
pomoč pri razvijanju osebnosti, oblikovanju kritičnega in odgovornega pogleda na svet ter
spoznavanju sistema vrednot. Srečujejo se na tedenskih srečanjih. Sodelujejo v aktivnostih
humanitarnega dela, svoje znanje preizkušajo na eno in večdnevnih pohodih, organizirajo zimovanja
in poletne tabore. Aktivno se vključujejo v življenje župnije, pomagajo ohranjati čisto okolje in
sodelujejo pri projektih Miklavževanja, Luči miru iz Betlehema, Dnevu Zemlje, kresovanju in
Jurjevanju. Sodelujejo tudi pri vseslovenskih projektih, voditelji pa se izobražujejo po nacionalni
izobraževalni shemi.
Rebalans 1:
Sredstva so namenjena izboljšanju pogojev delovanja društva na področjih izobraževanja voditeljev in
vodnikov, kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih, nakupu opreme za veščine, tabore in
zimovanja ter urejanju arhivske zbirke ob 100-letnici skavtstva.
8.3.1.12. Druga društva in neprofitne organizacije v KS
Sredstva planirajo in delijo KS. Višina je ocenjena na podlagi realizacije v letu 2006. Točni podatki
bodo znani po predložitvi finančnih načrtov KS.
Rebalans 1:
Podatek je popravljen.

8.3.2. Investicijski odhodki
8.3.2.3. Izgradnja čebelarskega doma
V letu 2003 so čebelarji (Čebelarsko društvo Škofja Loka) pridobili - odkupili zemljišče v Brodeh za
izgradnjo doma. V letu 2005 so z izgradnjo tudi dejansko pričeli in nadaljevali z deli v letu 2006.
Gradbena dela je potrebno zaključiti in dom ustrezno opremiti ter urediti primeren dostop. Samostojen
čebelarski dom bo tako omogočal normalno delovanje njihovega društva.
Rebalans 1:
Sredstva so z amandmajem povečana za 2000 EUR.

9. IZOBRAŽEVANJE
9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA
9.1.1. Tekoči odhodki
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin
Občina Škofja Loka planira, da bo v letu 2008 Vrtcu Škofja Loka 36 oddelkov prvega in drugega
starostnega obdobja v šestih organizacijskih enotah ter dva oddelka II. starostnega obdobja v Vrtcu
Sončni žarek Župnijskega zavoda Sv. Jurija Stara Loka
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003) se tudi v šolskem
letu 2007/2008 poveča fleksibilni normativ za največ dva otroka v oddelku.
Oddelki
Starostno obdobje
Normativ
Fleksibilni
normativ
Starostni homogeni oddelki
I. starostno obdobje
9 – 12
+2
II. starostno obdobje 3 – 4 let
12 – 17
+2
II. starostno obdobje 4 – 6 let
17 – 22
+2
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Starostno heterogeni oddelki

I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Kombinirani oddelki

7 – 10
14 – 19
10 – 17

+2
+2
+2

Starostno kombinirani
oddelki
Po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport je Občina dolžna kriti tudi stroške varstva tistih otrok, ki
imajo stalno bivališče v občini Škofja Loka in so vključeni v vrtce zunaj občine. Po Zakonu o vrtcih je
osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je otrok vključen, in obsega stroške dela, stroške
materiala in storitev ter prehrane otroka v vrtcu (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003)). Plačilo staršev – plačilni razred, določi
Občina Škofja Loka z izdajo odločbe o določitvi plačila staršev za programe v vrtcih v skladu s
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,št. 44/1996, 39/1997, 01/1998,
84/1998, 44/2000, 102/2000, 111/2000, 92/2002, 120/2003). Razliko do polne cene programa je
dolžna kriti občina stalnega bivališča staršev.
Sredstva na postavki so namenjena za otroke v Vrtcu Škofja Loka, v Vrtcu Sončni žarek in otroke, ki
so v vrtcih zunaj občine Škofja Loka.
Rebalans 1:
Sredstva na postavki za subvencije oskrbnin je potrebno povečati, zaradi stroška za plače, saj so se v
juliju 2007 povišali dodatki oz. izhodiščne plače za 1,8 %, hkrati pa se je v primerjavi s preteklim šol. l.
povečalo število vključenih otrok v vrtec Škofja Loka, saj se je v zbornici enote Najdihojca odprl še en
oddelek za otroke prvega starostnega obdobja (skupaj 37 oddelkov).

9.1.2. Investicijski odhodki
9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:
Vrtec Škofja Loka Potreben bo zaključek del, ki so načrtovana za leto 2007.
Poleg navedenega pa so predvidena še naslednja dela:
Najdihojca: sanacija ograj na terasah, delna obnova in
nabava opreme;
Pedenjped: sanacija in menjava žlebov z odtoki, premaz in
popravilo fasade, menjava radiatorjev na hodniku,
nadaljevanje obnove sanitarij;
Ciciban: ureditev ustrezne fasade, obnova parketa z
izdelavo diletacij;
Rožle: obnova sanitarij;
Nabava in montaža novih igral po enotah.
Za izvedbo del je v 2. obravnavi proračuna postavka
povečana:
SKUPAJ

19.000.000 SIT
= 79.285,6 EUR

2.000.000 SIT
= 8.345,8 EUR
21.000.000 SIT
= 87.631,4 EUR
Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisno od pripravljenosti projekta in
razpoložljivih sredstev.
9.1.2.3. Vrtec Najdihojca - izgradnja
Vrtec Najdihojca je bil zgrajen pred tremi desetletji v montažni izvedbi. Grajen je bil po oceni za
obdobje 20 let. V zadnjih letih ga je tako že močno načel “zob časa”. Poleg tega pa je bila fasadna
obloga grajena iz azbestnih elementov, ki sedaj niso več dovoljeni za gradnjo. Obstoječe objekte pa je
potrebno temeljito sanirati ali zgraditi nadomestni objekt. V letu 2007 je tako predvidena celovita
analiza stanja in izbira najbolj optimalne rešitve za sanacijo navedenega vrtca. V letu 2008 pa je na tej
podlagi predvidena priprava potrebnih projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek
pripravljalnih del.
Rebalans 1:
Višina postavke se ne spreminja, obrazložitev se dopolni:
Izgradnja novega vrtca bo stroškovno zahteven zalogaj in zato načrtujemo v letu 2008 poiskati
soinvestitorje v obliki javno – zasebnega partnerstva, da bo tako ob doglednem času navedena
investicija ustrezno zaključena.
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9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
9.2.1. Tekoči odhodki
V občini Škofja Loka so štiri matične šole s štirimi podružnicami.
9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja
Osnovna šola Cvetka Golarja je s podružnično osnovno šolo Reteče v šolskem letu 2001/02 pričela
izvajati program devetletne OŠ.
V šolskem letu 2007/2008 bo matično šolo obiskovalo predvidoma 650 učencev v 28 oddelkih,
podružnico v Ratečah pa 80 učencev v 5 oddelkih. Učenci bodo vključeni tudi v podaljšano bivanje; 5
oddelkov bo organiziranih na matični šoli, 2 oddelka pa na podružnici.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za:
• plače in prispevke učiteljev, ki izvajajo pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur tedensko
in ki izvajajo program jutranjega varstva vozačev v obsegu 20 ur na teden ter delo specialne
pedagoginje, ki dela 20 ur na teden na OŠ Cvetka Golarja ostalih 3 ur pa v Vrtcu Škofja Loka.
• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in
komunalnih storitev. Sredstva so namenjena tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za
zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta. V okviru materialnih
stroškov je del sredstev namenjenih za plesno skupino Cvetke.
Rebalans 1:
Povečana sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dela specialne pedagoginje,
kateri se je učna obveznost v Vrtcu Škofja Loka povečala na 8 pedagoških ur na teden, ter povečanja
izhodiščnih plač in količnikov za plačilo izvajalcev pouka zdravstveno telesne vzgoje.
Sredstva, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov šole se povečajo, zaradi dviga stroškov
elektrike, ogrevanja in komunale.
9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja
Osnovna šola Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na
Bukovici in pri Sv. Lenartu. V šolskem letu 2002/2003 je šola uvedla devetletko, kar ji pomeni
povečanje obsega dejavnosti.
V šolskem letu 2007/2008 bo na šoli v 22 oddelkov predvidoma vključenih 480 učencev. Šola bo imela
tudi 6 oddelkov podaljšanega bivanja. Na POŠ ne načrtuje šest oddelkov od prvega do petega
razreda, v katere bo skupaj vključenih 65 otrok. Imeli bodo tudi dva oddelka podaljšanega bivanja.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za:
• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in
vode. Sredstva so namenjena tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje
premoženja, za tekoča vzdrževalna dela, za varovanje objekta ter za kritje prevoznih stroškov za
hrano, ki nastanejo zaradi oddaljenosti podružničnih šol (Bukovščica in Lenart).
Rebalans 1:
Povečana sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov povečanega število ur
varstva vozačev. Zaradi izbirnih predmetov devetletke so učenci vozači prisiljeni čakati na organiziran
prevoz, osnovna šola pa mora v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli učencem, ki čakajo na
organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.
Sredstva, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov šole se povečajo, zaradi dvigov stroškov
elektrike, ogrevanja in komunale.
9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto
Na OŠ Škofja Loka – Mesto bo osnovnošolsko izobraževanje potekalo v 35 oddelkih matične šole z
cca. 800 učenci. Šola ima deset oddelkov podaljšanega bivanja.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za:
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•

plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden poučujejo
zdravstveno telesno vzgojo,
• plačilo jutranjega varstva vozačev v obsegu 34 ur na teden. Osnovno šolo Škofja Loka - Mesto
obiskujejo učenci iz bolj oddaljenih krajev, ki so vezani na prevoz in s tem tudi na jutranje in
opoldansko varstvo,
• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in
komunalnih storitev, plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za
tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta.
Rebalans 1:
Sredstva na postavki se povečajo zaradi napredovanj zaposlenih in povečanja izhodiščnih plač in
količnikov. Del sredstev na postavki v višini 1.550 € je namenjenih tudi za sofinanciranje projekta
Kulturno povezovanje, ki ga izvaja študentsko izobraževalno društvo AIESEC na OŠ Škofja Loka Mesto.
Sredstva, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov šole se povečajo, zaradi dvigov stroškov
elektrike, ogrevanja in komunale.

9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča
Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina
Škofja Loka sofinancira dogovorjeni program v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje
delež prihodkov OŠ Jela Janežiča, ki jih dobijo od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki
sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deležu otrok iz njihove občine.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za predvidoma 55 učencev v 8 oddelkih z vzgojno - izobraževalnim programom po
obveznem predmetniku in za 35 učencev, ki bodo vključeni v šest oddelkov za delovno usposabljanje
in sicer za:
• plače, prispevke in druge materialne stroške učiteljev, ki v okviru dodatnega programa nudi
individualno pomoč učencem pri učenju v obsegu 16,5 ur na teden, učitelja, ki nudi svetovanje v
obsegu 2 ur na teden, za varuhinjo v deležu 0,25 in računovodjo v deležu 0,1.
• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in
komunalnih storitev. Sredstva so namenjena tudi za kritje prispevka za stavbno zemljišče in za
zavarovanje premoženja.
• za plačilo najemnine telovadnice.
Šola ima tudi 2 oddelka podaljšanega bivanja.
Rebalans 1:
Občina Medvode se je s podpisom Aneksa k pogodbi o sofinanciranju materialnih stroškov in
nadstandardnega programa osnovne šole Jela Janežiča s strani Občine Medvode zaradi vključitve
otrok iz območja Občine Medvode zavezala k sofinanciranju OŠ Jela Janežiča, posledično so se
potrebna sredstva za leto 2008 na postavkah zmanjšala. Sredstva za plače je potrebno povečati
zaradi napredovanja izvajalca nadstandardnega programa v plačilni razred.
9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka
Delovanje Glasbene šole Škofja Loka se sofinancira iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, šolnin
in občin ustanoviteljic. Osebne dohodke zaposlenih financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Stroške
za izvajanje individualnega in skupinskega glasbenega izobraževanja otrok in učencev sofinancirajo
po delitvenem ključu občine ustanoviteljice: Gorenja vas – Poljane 15.59%, Železniki 15.86%, Žiri
11.46% in Škofja Loka 57.09%. Sredstva so namenjena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov
(nadomestilo za stavbno zemljišče, najemnina prostorov za pouk tolkal, stroškov prehrane delavcev
med delom in prevoza delavcev na delo, porabljeni potrošnji material, promocijo in drobni inventar).
Objekt, v katerem deluje Glasbena šola Škofja Loka je bil v postopku denacionalizacije 01. 01. 2004
vrnjen v naravi lastnici. Na zahtevo občin ustanoviteljic Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri je bil
podpisan Aneks k pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Glasbena šola
Škofja Loka, ki določa, da se najemnina za uporabo prostorov (694m², od tega 81m² skupnih
prostorov) plačuje v mesečnih zneskih po glede na število učencev, ki iz posamezne občine
ustanoviteljice obiskujejo pouk v Puštalskem gradu, z upoštevanjem določenih skupnih stroškov za
prostore uprave, zbornico in sejno sobo. Za vsako naslednje koledarsko leto se obveznosti občin
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spremenijo glede na spremembo števila učencev iz posamezne občine, ki bodo obiskovali pouk v
Puštalskem gradu.
Učencem, občanom Občine Škofja Loka, sofinanciramo tudi učenje ljudskih inštrumentov po merilu
števila učencev, ki iz posamezne občine ustanoviteljice obiskujejo nadstandardni program pouka citer,
diatonične harmonike in tamburic.
9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka
Občina Škofja Loka bo Ljudski univerzi Škofja Loka v letu 2008 sofinancirala izvajanje javno veljavnih
programov, ki so sofinancirani tudi s strani Ministrstva za šolstvo in šport, ob pogojih, da del sredstev
prispeva tudi lokalna skupnost. Sofinancirali bomo izvajanje predvidoma dveh oddelkov osnovne šole
za odrasle in izobraževalne programe, ki jih bo na podlagi javnega razpisa potrdilo Ministrstvo za
šolstvo in šport.
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih ustanovitelji javnega zavoda zagotavljajo sredstva za
neprogramske stalne stroške in tretjino sredstev za izvedbo programov javnih razpisov. Občina Škofja
Loka po kriteriju števila prebivalcev prispeva 54,65% delež potrebnih sredstev.
Rebalans 1:
Sredstva na postavki se zmanjšajo, saj Ljudska univerza Škofja Loka ne izvaja vzgojno
izobraževalnega dela po obveznem predmetniku devetletne osnovne šole za odrasle zaradi
premajhnega števila udeležencev. Vpis v osnovno šolo za odrasle bodo ponovili septembra 2008.
9.2.1.7. Prevozi otrok
V redno dejavnost občinskega programa osnovnega šolstva uvrščamo tudi stroške za prevoz
učencev, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre in učencev, ne glede na oddaljenost njihovega
bivališča od osnovne šole v prvem razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, v ostalih
razredih pa, če pristojni organ Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Prevoze učencev opravljajo prevozniki, izbrani na javnem
razpisu, po triletni pogodbi in starši šoloobveznih učencev, za katere ni mogoče smotrneje organizirati
prevoza.
Rebalans 1:
V šolskem letu 2007/08 se je zaradi novih učencev pojavila potreba po dodatnih relacijah. Povečanje
sredstev je potrebno na osnovi sklenjenih aneksov k obstoječim pogodbam.
9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (malice, potni stroški in prijavnine) učencem,
ki sodelujejo na tekmovanjih na občinski, medobčinski, regijski in državni ravni. Učenci in dijaki
tekmujejo v znanju v različnih predmetih skupinah: vesela šola, logika, matematika, fizika,
računalništvo, informatika, slovenski jezik, tuji jeziki, kemija, biologija, zgodovina, tehnična vzgoja,
znanje o sladkorni bolezni, dosežejo prva mesta z izdelanimi raziskovalnimi nalogami, so uspešni na
glasbenih tekmovanjih. Sredstva so namenjena tudi izvedbi slovesne podelitve priznanj in knjižnih
nagrad najboljšim učencem in dijakom ter mentorjem dobitnikom zlatih priznanj in zmagovalcem na
državnih tekmovanjih ter priznanj učencem in dijakom v Mednarodnem priznanju za mlade - MEPI, ki
se podelijo konec šolskega leta.
9.2.1.9. OŠ Helene Puhar
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa v OŠ Helene Puhar v Kranju glede na število
učencev iz Občine Škofja Loka. Zato je bila v mesecu oktobru 2006 podpisana tripartitna pogodba o
financiranju OŠ Helene Puhar med OŠ, Mestno Občino Kranj in Občino Škofja Loka. Pogodba se
uporablja od 1.1.2007 dalje.
Rebalans 1:
Število učencev iz Občine Škofja Loka, ki obiskuje Osnovne Šola Helene Puhar, se je v letu 2007/08,
povečalo z enega na dva učenca, tako se je delež financiranja Občine Škofja Loka v letu 2008 v
primerjavi z letom 2007 povečal.

84

9.2.1.10. Programi za mlade
Sredstva se z javnim razpisom za sofinanciranje programov za mlade namenijo izvajanju
organiziranega preživljanja prostega časa osnovnošolcev in srednješolcev, s poudarkom na reševanju
pereče problematike varstva mlajših šolarjev v času počitnic. Omogočena bo nadgradnja že obstoječih
programov, nastanek novih, s čimer bo zagotovljena pestrejša ponudba, ter razširitev programov na
obdobje celotnih počitnic v dopoldanskem in zgodnje-popoldanskem času po metodi »mladi za
mlade«. Namen sofinanciranja izbranih projektov je vzpodbujanje razvoja dela z mladimi, vključevanje
mladih v različne dejavnosti, sodelovanje pri pripravi in izvajanju nalog in projektov, ki mladim
omogočajo samo potrditev, medsebojno druženje ter vzpodbujajo delovne izkušnje in tista znanja, ki
jih obvezno izobraževanje ne zagotavlja. S sredstvi se spodbuja tudi izobraževanje mladinskih
voditeljev, animatorjev in mladinskih delavcev. Programi za mlade vzpodbujajo razvoj partnerstva med
vladno in nevladno strukturo na lokalni ravni, ki naj pripomore k večjemu razvoju mladinskega dela na
lokalni ravni in vzpodbujajo vključevanje mladih v programe usposabljanja za mladinske delavce in
delavke ter voditelje in voditeljice mladinskih projektov.
Rebalans 1:
Povišana sredstva so namenjena sofinanciranju programov za mlade, ker so bila zaradi velikega
števila prijaviteljev dodeljena sredstva zelo skromna in marsikateri programi zato niso bili izvedeni v
celoti.
9.2.1.11. Jobstov sklad
Sredstva so namenjena sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov s stalnim
prebivališčem v občini Škofja Loka, ki so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov
ali klubov in mentorjem nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. Izbor učencev in mentorjev na
osnovi javnega razpisa za proračunsko leto določi tričlanska komisija na osnovi meril določenih v
Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih
učencev Glasbene šole Škofja Loka.
9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva bodo namenjena preventivnim akcijam za povečanje varnosti v prometu. Največji delež bo
namenjen interaktivnemu sodelovanju predšolskih in šolskih otrok na terenu ali posebnih poligonih.
Izvedene bodo akcije v tednu prometne varnosti, od 23 – 26. aprila, v juniju »Loka skiro«. Pred
začetkom šolskega leta bo nabavljena literatura in material za prvošolčke, prav tako bodo na kritičnih
točkah prisotni posebni redarji. V letu 2008 bodo sofinancirani kvizi s prometno tematiko.
9.2.1.15. Društvo prijateljev mladine
Sredstva so namenjena delovanju društva prijateljev mladine Škofja Loka, v katerem s sodelavci
prostovoljci organizirajo aktivnosti za otroke v vrtcih, učence osnovnih šol, pedagoške delavce in
starše. Čez leto organizirajo prireditve, predavanja in druge dejavnosti. Namen in cilj delovanja
društva je dvig kakovosti življenja otrok in družine, uveljavljanje in zaščita njihovih interesov ter
zadovoljevanje njihovih potreb. Tradicionalno potekajo prireditve, ki omogočajo otrokom več veselja,
radosti, prijaznosti in opozarjajo na njihove težave: Veselo pustovanje, Otroški parlament, Dobimo se
ob pol desetih, Veseli december, AIDS in mladi za 7. in 8. razred osnovne šole, Pomežik soncu,
Vesela šola, Bralna značka, prireditve v Tednu otroka, telefon otrok in mladostnikov – TOM in
občinsko šahovsko tekmovanje za posameznike ter tekmovanje osnovnih šol.
9.2.1.16. Projektno učenje – PUM LU
PUM – projektno učenje za mlajše odrasle v izvajanju Ljudske univerze Škofja Loka, je program
namenjen mladim od 15 do 25 let, ki so iz različnih razlogov zapustili osnovno ali srednjo šolo. V PUM
– u lahko dobijo veliko novih znanj in izkušenj, vso pomoč pri ponovnem vključevanju v šolo ali pri
iskanju zaposlitve, predvsem pa tu ustvarjalno in prijetno preživijo dopoldanski čas. Tako je program
usmerjen v odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali mlade do izstopa iz sistema šolanja in dela. Pri mladih
naj bi krepil pozitivne izobraževalne izkušnje, jih spodbujal k nadaljevanju že opuščenega šolanja, jim
pomagal pri izdelavi celotne strategije poklicne kariere in jim omogočil pridobivanje pozitivnih izkušenj
ter doprinesel k izboljšanju njihove samopodobe. Program je za mlade, ki so zaradi različnih razlogov
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opustili ali osnovno ali srednje šolanje in nimajo zaposlitve, brezplačen in neobvezen, v njem pa imajo
pravico sodelovati eno leto. Poteka pet dni v tednu, v dopoldanskem času, vsakič sedem ur, v avgustu
so počitnice.
Ljudska univerza Škofja Loka je bila izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanja
odraslih, tako da vse programe v celoti financirajo Evropska unija iz Evropskih strukturnih skladov,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov najemnine prostorov v Centru slepih in
starejših Škofja Loka (135m²), stroškov ogrevanja, vodarine, elektrike in telefona.
9.2.1.17. Štipendijska shema za Gorenjsko
Štipendijska shema za Gorenjsko, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj,
Poslovno podporni center d.o.o., v skladu s Pravilnikom Štipendijske sheme za Gorenjsko (Uradni list
RS, št. 47/2005) omogoča dijakom in študentom občine Škofja Loka, da kandidirajo za pridobitev
štipendije ali šolnine za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo, prioritetno pa za deficitarne in
perspektivne poklice, ki so navedeni v vsakoletnem razpisu štipendij/šolnin Štipendijske sheme za
Gorenjsko. Štipendije in šolnine se podeljujejo za celotno dobo šolanja do zaključka izobraževalnega
programa in zagotavljajo zaposlitev pri delodajalcu. Namen Štipendijske sheme za Gorenjsko je
ustvarjanje znanja prilagojenega potrebam delodajalcev v regiji, zlasti potrebam gospodarstva,
zviševanje izobrazbene ravni in vračanje diplomantov v domače okolje.
Občina zagotavlja 20% oziroma 40% potrebnih sredstev za izplačilo štipendij in šolnin za celotno dobo
šolanja štipendista oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. V primeru navadnih štipendij je delež
občine 20%, ker 20% prispeva delodajalec in 60% država, v primeru posebnih štipendij pa je delež
občine 40% in delež države 60%.

9.2.2. Investicijski odhodki
9.2.2.1. Računalniške učilnice
Glede na dosedanjo prakso načrtujemo tudi v letu 2008 z nadaljevanjem sofinanciranja nakupa
računalniške opreme pri opremljanju računalniških učilnic v osnovnih šolah in vrtcu, ki se prijavljajo na
razpise Ministrstva za šolstvo in šport. Zavodi pridobijo del sredstev na razpisih, del sredstev pa
prispeva občina. Potrebno je tudi posodabljanje že nabavljene opreme.
Rebalans 1:
Po rezultatih razpisa MŠŠ v drugi polovici leta 2007 so bili naši zavodi zelo uspešni in tako pridobili
precej nove opreme. Delitev stroškov je približno v razmerju 50% država, 50% lokalna skupnost.
Oprema je bila dobavljena ob koncu leta 2007 in tako zapadejo izplačila v leto 2008. Skladno z
rezultati razpisa je tako potrebno povečati sredstva na postavki.
9.2.2.2 Glasbeni inštrumenti
Predvidena sredstva so namenjena za nakup in obnovo inštrumentov v Glasbeni šoli Škofja Loka.
9.2.2.4 OŠ Jela Janežiča – telovadnica
Zaključek navedene investicije je predviden v letu 2008 s pokritjem finančnih obveznosti do izvajalcev
in z nabavo potrebne opreme. Bistveni del investicije naj bi bil izveden že v letu 2007. Glavne priprave
investicije so se začele že leta 2005, ko je pričel intenzivno z delom gradbeni odbor za izgradnjo
telovadnice pri OŠ Jela Janežiča, ki ga sestavljajo predstavniki vseh štirih občin UE Škofja Loka, ki so
ustanoviteljice OŠ Jela Janežiča. Potreba po izgradnji športnega pokritega prostora za učence z
motnjami v duševnem razvoju pa je stara že več kot 10 let. Gradbeni odbor sodeluje pri pripravah
projektne dokumentacije. V letu 2006 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in glavni del investicije
naj bi bil izveden v letu 2007. Sofinanciranje investicije poteka tudi s strani ostalih občin UE Škofja
Loka; znotraj občinskih deležev pa je tudi sofinanciranje Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in
šport.
Rebalans 1:
Navedena investicija se je pričela z izvajanjem šele v drugi polovici leta 2007 in tako je bila poraba
sredstev v letu 2007 manjša od prvotno načrtovanih. Zamuda je nastala zaradi dolgotrajnih postopkov
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pri pridobivanju soglasja k investiciji s strani Ministrstva za finance in sklepa o sofinanciranju s strani
Ministrstva za šolstvo in šport. Skladno s tem so tako sredstva za leto 2008 povišana, da bo možno
investicijo zaključiti in pridobiti uporabno dovoljenje.
9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja s podružnicami (POŠ Bukovica)
Rebalans 1:
V letu 2007 se je na POŠ Bukovica izvajala preureditev dela šole za eno dodatno učilnico, za potrebe
športne vzgoje in rekreacije pa ureditev zunanjega igrišča. Navedene posege na šoli je bilo potrebno
izvesti predvsem zaradi uvedbe devetletnega osnovnega izobraževanja, saj je tako na šolah ena
generacija otrok več. V glavnem so bili v preteklih letih na vseh šolah izvedeni takšni posegi, da je
možno normalno izvajanje pedagoškega procesa. Na POŠ Bukovica pa je bila rešitev le začasna s
tem, da se je pouk izvajal kar v dnevni sobi nekdanjega stanovanja. Tako je bila izvedena preureditev
nadstropja šole za eno normalno dodatno učilnico in tudi ureditev kuhinje za sedanje potrebe po
zahtevah HCCP. Ob šoli pa se je izvedla tudi obnova in razširitev ter asfaltiranje šolskega igrišča.
Pretežni del investicije je bil pokrit že v letu 2007, del stroškov pa ostaja za pokritje še iz proračuna
2008.
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje – šolstvo
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:
Prioritetno bo potrebno zaključiti z načrtovanimi deli iz leta 2007, poleg tega pa je predvideno še:
Menjava starih neustreznih svetil po učilnicah, pleskanje
fasade, obnova garderob na predmetni stopnji, ureditev
OŠ Cvetka
ustreznega prezračevanja v računalniški učilnici (podstrešje),
42.564 €
Golarja
obnova izolacije v kuhinji, nadaljevanje obnova šolske
opreme, nadaljevanje zamenjave starih oken
POŠ Reteče
Ureditev parkirišča pred šolo
5.842 €
OŠ Škofja Loka – Zamenjava kritine na vzhodnem delu, vgradnja alarmnega
33.801 €
Mesto
sistema - dopolnitev, obnova pohištva po učilnicah,
zamenjava vrat vhoda na severni strani, zaščita radiatorjev,
obnova garderob na predmetni stopnji, prestavitev zaletišča
za skok v daljino
OŠ Ivana
Nadaljevanje zamenjave starih oken, delna zamenjava
33.801 €
Groharja
starega pohištva in opreme, sanacija enega kompleta
sanitarij, zaključek ureditve igrišča ter steze za tek in skok,
priprave za obnovo fasade
POŠ Bukovščica, Bukovščica: zaščita učilnic pred radonom; Lenart: ureditev
8.763 €
Bukovica, Lenart
oken in fasade
OŠ Jela Janežiča Ureditev parkirišča pred šolo, prenova tehnične učilnice,
7.303 €
dodatna oprema
Glasbena šola
Nadaljevanje priprav za širitev objekta oz. pridobitev novih
4.173 €
prostorov
vsi objekti
Nadzor, dokumentacija in ostali stroški
6.543 €
SKUPAJ
142.789 €
Razporeditev sredstev je ocenjena in se med realizacijo lahko spremeni.
Sredstva so namenjena tudi za nakup novih osnovnih sredstev po šolah:
OŠ Cvetka Golarja
2.848.000 SIT
11.884 €
OŠ Škofja Loka – Mesto
2.381.000 SIT
9.936 €
OŠ Ivana Groharja
2.085.000 SIT
8.701 €
OŠ Jela Janežiča
468.000 SIT
1.953 €
SKUPAJ
7.782.000 SIT
32.474 €
Rebalans 1:
Zaradi velikih potreb na področju investicijskega vzdrževanja in s tem tudi sorazmerno visokih
stroškov pri posameznih delih je navedena postavka povečana za ca 11%. Sredstva so namenjena za
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delno pokritje stroškov še iz leta 2007, predvsem za ureditev ograje ob igrišču OŠ Ivana Groharja v
Podlubniku.
9.2.2.9. OŠ Cvetka Golarja – telovadnica
Ob OŠ Cvetka Golarja se je v letu 2006 pričela izgradnja povečane telovadnice – športne dvorane. Tu
je potrebno zagotoviti povečanje pokritih športnih površin za potrebe športne vzgoje OŠ, rekreativnega
in deloma profesionalnega športa ter za večnamenski prostor za prireditve v kraju, ki takega prostora
še nima. Izbrana je bila varianta tropolne športne dvorane s potrebnimi spremljajočimi prostori. Ob
sami izgradnji bo potrebno urediti tudi nov dostop ter ostalo zunanjo ureditev z dodatnimi parkirnimi
mesti.
Izvedba investicije bo v pretežni meri v letu 2007, zaključek pa je predviden v letu 2008. Investicija se
bo deloma financirala na področju športnih objektov, deloma pa na področju šolskih objektov.
Sofinanciranje investicije pa je odobreno na državni ravni s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter s
strani Fundacije za šport.
Rebalans 1:
Navedena investicija se financira tako iz športnega dela kakor tudi iz šolskega dela investicij.
Obrazložitev je tako podana za športni in šolski del. Investicija je razdeljena na 3 faze:
1. faza: pripravljalna dela, temelji, osnovna plošča, izgradnja fiksnih tribun, zunanji betonski kalup
dvorane.
2. faza: zaprtje objekta nove dvorane: jeklena strešna konstrukcija, streha, okna, vrata, fasada, tlak,
notranje obloge, oprema dvorane.
3. faza: preureditev stare telovadnice za spremljajoče prostore dvorane (sanitarije, garderobe) in
ureditev ostalih prostorov v stari telovadnici, obnova strehe, izvedba kompletnih inštalacij (tudi priklop
na koriščenje geotermalne energije). V nadstropju obnovljene telovadnice bo pridobljena tudi ena
dodatna manjša dvorana.
Trenutno (januar 2008) je v izvajanju druga faza del; v pripravi pa so dela za tretjo fazo. Deloma tretja
faza del (inštalacije v športni dvorani) tudi sovpada z drugo fazo.
Predvideni stroški za leto 2008 in delno pokritje še v letu 2009:
• zaprtje objekta in notranja dela v športni dvorani (še iz druge faze): 949.000 EUR
• kompletne inštalacije (strojne, elektro in vodovod) za celo investicijo: 1.140.000 EUR
• gradbeno obrtniška dela pri preureditvi stare telovadnice: 600.000 EUR
• oprema, nadzor, inženiring, dovoz, pridobitev uporabnega dovoljenja: 411.000 EUR
Spomladi 2008 bo tako 3-polna športna dvorana (dolžine 45,70 metra in širine 27,45 metra) že v celoti
zgrajena in pripravljena za montažo potrebne opreme. Preureditev stare telovadnice za spremljajoče
prostore športne dvorane (sanitarije, garderobe) in ureditev ostalih prostorov ter nove manjše dvorane
v stari telovadnici pa se bo pričela izvajati v maju 2008, pretežni del izvedbe v poletnih počitnicah, ko
je šolski objekt prazen.
Za šolske, krajevne in športne prireditve bodo izvedene tribune s približno 500 sedeži.
Dela na objektu izvaja domače podjetje SGP Tehnik, s podizvajalci za različna obrtniška in
inštalacijska dela.
Povečanje postavke tako na šolskem in športnem področju je deloma zaradi manjše porabe sredstev
v letu 2007, v veliki meri pa zaradi visokega povišanja gradbenih cen v preteklem obdobju in s tem
višjih cen na javnih razpisih od prvotno načrtovanih ter visokih energetskih zahtev pri izgradnji objekta.
Dejansko je bila tako prvotna ocena investicije prenizka.
Posebej je potrebno poudariti, da je pri navedeni investiciji izjemen poudarek glede racionalne rabe
energije, saj bo izvedeno koriščenje obnovljivih virov energije s pomočjo toplotnih črpalk (geotermalna
energija podtalnice), tako za ogrevanje objekta kot tudi za sanitarno vodo. Dodatno je zgrajena tudi
povezava med sistemom koriščenja geotermalne energije in kotlovnico osnovne šole, da bo v letnem
času izvedeno koriščenje energije podtalnice tudi za potrebe sanitarne vode osnovne šole. Po
izvedenih poskusnih vrtinah temperatura in količina podtalnice le to tudi omogoča. Energetske zahteve
tako v investicijskem delu prinesejo nekoliko večje stroške; v času obratovanja pa je potem bistveni
prihranek pri stroških energije.
9.2.2.10. Izobraževalno središče Škofja Loka
Regijski projekt na področju izobraževanja je ureditev Izobraževalnega središča v Škofji Loki. V sklopu
navedenega središča bo organizacija posameznih univerzitetnih oz. visokošolskih študijev.

88

Predvidena je Visoka šola za strojništvo in Fakulteta za management. Pri samem uveljavljanju
projekta bo morala Občina Škofja Loka zagotoviti "zagonska sredstva".
Rebalans 1:
Napredek pri navedenem projektu je zelo počasen in tako ugotavljamo, da v letu 2008 še ne bo
potrebnih »zagonskih sredstev« s strani Občine Škofja Loka. Projekt naj bi postal bolj aktualen v
naslednjih letih.

9.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
9.3.1. Tekoči odhodki
9.3.1.1. Raziskovalne naloge
Na osnovi javnega razpisa za dodelitev enkratnih denarnih pomoči na področju raziskovalne
dejavnosti v občini Škofja Loka, bodo sredstva dodeljena prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje.

10. SOCIALNO VARSTVO
10.1. Tekoči odhodki
10.1.1. Center za socialno delo
Sredstva skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu od 01. 08.
2004 zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Za delo Kriznega centra za mladostnike »Kresnička«, ki deluje v okviru Centra za socialno delo
Radovljica, se nameni 1.400 € za nakup varnega in varčnega osebnega vozila srednje vrednosti.
Kriterij za sofinanciranje nakupa vozila pri katerem sodeluje sedemnajst gorenjskih občin, v vrednosti
12.500 €, je število prebivalcev. Krizni center za mlade “Kresnička” deluje v korist otrok in
mladostnikov, ki so iz različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Krizni center
potrebuje vozilo za opravljanje interventne službe na območju Gorenjske.
Rebalans 1:
Sredstva na postavki niso več potrebna, saj je bila investicija v nakup avtomobila za Krizni center za
mladostnike »Kresnička« uspešno izvedena v letu 2007.
10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih
S sredstvi se zagotavlja varstvo občanov v 3. in 4. življenjskem obdobju ter invalidov, oskrbovancev v
splošnih socialnih zavodih za starejše in posebnih socialnih zavodih za odrasle v različnih krajih
Slovenije. Občanom – oskrbovancem Občina Škofja Loka v večini primerov zagotavlja doplačilo k
socialno varstveni storitvi, v nekaterih primerih pa krije vse stroške oskrbnine. Med letom se spreminja
število oskrbovancev v domovih, cena socialno varstvene storitve (Komisija za kategorizacijo
stanovalcev v skladu z 32. čl. Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev med letom lahko spremeni tip oskrbe, kar stanovalec ali druga oseba ne more odkloniti, ker
obstaja nevarnost ogrožanja stanovalčevega zdravstvenega stanja in higienskih razmer v domu), kot
tudi kraji njihovih namestitev; Center slepih in starejših Škofja Loka, Ljubljana, Podbrdo, Črni Vrh,
Idrija, Preddvor, Jesenice, Črnomelj, Metlika, Rakičan pri Murski Soboti, Medvode,….
Težje telesno in duševno prizadeti so v varstvu in usposabljanju v Zavodu za duševno in živčno bolne
Hrastovec Trate v Slovenskih Goricah, v CUDV Draga na Igu, Altri in Šentu v Ljubljani, Barki v Zbiljah
pri Medvodah in Mengšu.
10.1.3. Zdravstvena letovanja
Sredstva so na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in
zdravstveno indikacijo namenjena sofinanciranju letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok s
stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka. S sredstvi se sofinancira program, ustrezne bivalne
kapacitete in pet obrokov prehrane na dan.
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10.1.4. Humanitarne organizacije in društva
Sredstva se bodo na javnem razpisu za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev
namenila sofinanciranju programov občinskih in medobčinskih društev in humanitarnih organizacij, ki
združujejo občane in opravljajo socialno, zdravstveno in izobraževalno dejavnost.
Del sredstev je namenjen tudi za večje humanitarne akcije in za sofinanciranje dejavnosti Društva za
pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, in sicer za stroške dela, stroške
poslovanja, stroške zavarovanja objekta, itd.
Rebalans 1:
Zaradi nerealizirane obveznosti v letu 2007 se postavka poveča. Z amandmajem se postavka poveča
za 800 EUR.
10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov plač sekretarja Območnega združenja RK Škofja
Loka in za funkcionalne stroške delovanja (pisarniški material, energija, potni stroški, računovodske
storitve, stroški izobraževanj, itd). Območno združenje RK pomaga občanom, posameznikom in
družinam pri osnovni oskrbi, organizira akcije zbiranja denarnih sredstev za nakup fizioterapevtskih in
drugih pripomočkov, nudi pomoč družinam ob požarih in organizira solidarnostne akcije ob drugih
naravnih nesrečah in družinskih tragedijah, vodi krožke RK in program zdravstvene vzgoje v osnovnih
šolah z namenom krepitve in varovanja zdravja otrok, organizira krvodajalske akcije, letovanje otrok iz
socialno ogroženih družin ter otrok z zdravstveno indikacijo, vodi zunanjo mrežo skupin starih za
samopomoč ter nudi starejšim, invalidnim in drugim osebam pomoč, ki jo potrebujejo, izvaja
usposabljanje enot prve pomoči in opravlja poizvedovalno službo. Programe izvaja v občini Škofja
Loka v skladu z načeli RK, zakonom, statutom in strategijo razvoja območnega združenja do leta 2010
z upoštevanjem lokalnih razmer in potreb prebivalcev.
10.1.6. Karitas
S proračunskimi sredstvi bomo sofinancirali delovanje Karitas Škofja Loka, Župnijske karitas Sveti
Duh in Karitas Stara Loka. Kodeks etičnih načel Karitas zavezuje k sodelovanju in medsebojni
pomoči, sprejemanju različnosti prosilcev pomoči, spoštovanju človekove enkratnosti in dostojanstva,
ter zaščiti šibkih osebnosti v javnosti. Karitas v občini Škofja Loka že 18 let opravlja pomembna in
potrebna karitativna dela saj blaži socialne in osebne stiske ljudi, ki živijo na območju občine Škofja
Loka. Sodelavci delajo z mladimi (osnovnošolci, dijaki, študentje), starimi, doma in v domu starejših
občanov, onemoglimi in tistimi, ki jih kot aktivne člane, prostovoljce lahko vključijo v delovanje
organizacije, družinami z večjim številom otrok, invalidi, socialno in materialno ogroženimi, ljudmi z
osebnimi stiskami, alkoholiki in narkomani, z vsemi sloji prebivalstva, ki jih s svetovalno službo
usmerjajo v najrazličnejše programe, ki jih izvaja Škofijska Karitas Ljubljana in druge organizacije v
občini in izven nje glede na problematiko osebe. Z delitvijo materialne pomoči bodo reševali socialne
stiske ljudi. Delili bodo pakete s hrano, obleko in obutev, pohištvo in gospodinjske aparate, ki jih bodo
od ponudnikov usmerili naravnost k prejemnikom, igrače in kolesa in druge priložnostne stvari.
Denarno pomoč bodo po dosedanjih izkušnjah namenili družinam z več otroki, za reševanje socialnih
stisk, ki jih ni moč predvideti, za odpravo škod ob elementarnih nesrečah in požarih. Nadaljevali bodo
z izposojo najrazličnejših ortopedskih pripomočkov. Z nadaljevanjem izvajanja svetovalne službe bodo
pomagali občanom z nasveti in jih usmerjali v najrazličnejše programe ter organizacije. Za svoje
delovanje in izvajanje programov, ki bodo blažili socialno stisko in manjšali razkorak med revnimi in
bogatimi, med pokretnimi in nepokretnimi osebami, ki že potekajo ter programov s katerimi se želijo
močneje vključevati v humanitarno delo pa želijo zaposliti strokovno osebo.
10.1.7. Društvo upokojencev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in plačilo najetih prostorov za delovanje Društva
upokojencev Škofja Loka.
10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina
Rebalans 1:
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Sredstva so namenjena letnemu delovanju LAS, ki temelji na primarni preventivi. Preventivno delo je
usmerjeno v načrtovanje, organizacijo in izvajanje preventivnih dejavnosti v obliki delavnic, predavanj,
družinske rekreacije in drugih srečanj ter sodelovanje z zavodi in društvi na lokalnem nivoju. Delo
LAS-a temelji na izobraževanju in osveščanju širše lokalne skupnosti, preko že obstoječih institucij in
lokalnih medijev, predvsem pa s svetovanjem primarni družbeni skupnosti – družini ter mladostnikom.
V ta namen se organizirajo šola za starše, družinska rekreacija in različna predavanja ter celoletne
preventivne delavnice. Dejavnosti so razporejene preko celega leta, še več aktivnosti pa je
organiziranih ob dnevu družine (15. maj) in preventivnem mesecu (november). Z delom LAS se je
vzpostavila mreža za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, ki z vzgojo in zgledom
pomaga pri preprečevanju različnih vrst zasvojenosti.
Člani LAS-a so strokovnjaki s področij socialne pedagogike, socialnega dela, psihologije in športne
vzgoje. Povezujejo se z drugimi člani lokalnih akcijskih skupin, obiskujejo seminarje in se dodatno
strokovno izpopolnjujejo.
10.1.9. Dnevni center za mlade
Sredstva so namenjena delovanju Dnevnega centra za otroke in mladostnike v okviru CSD Škofja
Loka. Ob vodji dnevnega centra delo z otroki in mladostniki opravljajo še javni delavci s V., VI., oz. VII.
stopnjo izobrazbe, psiholog/inja, prostovoljke in prostovoljci. Z delovanjem centra želimo odgovoriti na
zaznane potrebe v lokalnem prostoru, poskrbeti za občane z različnimi potrebami in težavami,
zmanjšati odklonske oblike vedenja, ponuditi možnosti različnih aktivnosti otrokom in mladostnikom iz
družin, ki zaradi svojega ekonomskega položaja pogosto nimajo dovolj možnosti za vključevanje v
številne plačljive obšolske dejavnosti ipd. Sredstva za delovanje se pridobivajo tudi na javnih razpisih
(Min. za delo, družino in socialne zadeve, Min. za šolstvo in šport; Urad RS za mladino), iz donacij in
prispevkov uporabnikov. V prvih letih izvajanja programa je za delovanje potrebna finančna podpora
lokalne skupnosti, ki v celoti krije stroške dela vodje, stroške dela javnih delavcev v skladu s predpisi
in del stroškov za izvajanje dejavnosti. Kasneje, ko se program izvaja že nekaj let, lahko izvajalec
kandidira za večji prispevek s strani MDDSZ, ki že uveljavljenim programom krije stroške vodje
programa. V tej fazi MDDSZ prestopi iz enoletnega, manj obsežnega, na 5-letno financiranje
programa.
10.1.10. Varstvo telesno in duševno prizadetih oseb
Sredstva so namenjena za prevoze telesno in duševno prizadetih oseb v oddelke vzgoje in
izobraževanja OŠ Jela Janežiča in v VDC Kranj Enota Škofja Loka. Prevoz izvaja Sožitje, društvo za
pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka, v nekaterih primerih pa starši invalidnih
otrok. Sredstva so namenjena tudi za delno plačilo stroškov kuponskih vozovnic deset do petnajstim
članom Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki so občani Občine Škofja Loka z izgubo
vida nad 90% in z izgubo vida nad 95% s spremljevalcem, za vožnjo v primestnem linijskem cestnem
prometu na relaciji Podlubnik - Škofja Loka - Lipica. Stroške prevoza do polovice vrednosti kuponske
vozovnice krijeta Občina Škofja Loka in Alpetour Potovalna agencija Kranj.
Rebalans 1:
Zaradi povečanih potreb se je v letu 2007 sklenil Aneks k Pogodbi o prevozu osnovnošolskih otrok za
šolsko leto 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009, zaradi katerega se je potreba po sredstvih na
postavki povečala.
10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del
Več o javnih delih, ki predstavljajo most med brezposelnostjo in zaposlitvijo, je napisano na postavki
8.2.1.14.- Javna dela na področju kulture. Javna dela so namenjena spodbujanju razvoja novih
delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in se organizirajo zaradi
izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in
drugih programov. V letu 2008 bo Občina sofinancirala javne delavce v Centru slepih in slabovidnih,
javne delavce v Centru za socialno delo Škofja Loka, javne delavce v VDC Kranj – Enota Škofja Loka,
v Želvi in društvu Ozara in v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša
Gorenjske.
V okviru javnih del, tako v Sloveniji, kot tudi v občini Škofja Loka, so najštevilnejši prav socialnovarstveni programi: preventivno vzgojna dejavnost za otroke in mladostnike in psihosocialna pomoč
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družinam, pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, pomoč predšolskim otrokom s posebnimi
potrebami, pomoč in varstvo invalidnim osebam – dvig kakovosti življenja varovancev. Sredstva bodo
namenjena izvajanju izbranih in potrjenih javnih del.
10.1.12. Služba pomoči na domu
Zakon o socialnem varstvu je že leta 1992 je uvedel pomoč družini na domu kot javno službo. Po tem
zakonu je Občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu.
Vlada je leta 2002 sprejela Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s
katerim določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Po tem pravilniku oblikujejo cene vsi izvajalci socialno varstvenih storitev, ne glede
na to, ali se storitev izvaja v okviru mreže javne službe ali izven okvira javne mreže. Soglasje k ceni
storitve Pomoči na domu, ki se oblikuje skladno s omenjenim Pravilnikom, izda pristojni upravni organ
občine, za katero izvajalec izvaja storitev.
Celotni stroški storitve na domu so sestavljeni iz:
• stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in
• stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v nadaljnjem besedilu: stroški vodenja).
Stroški vodenja so zakonska obveza občin, medtem ko se stroški za neposredne socialne oskrbe
financirajo iz proračuna lokalne občine, iz proračuna RS in plačil uporabnikov preko cen storitev.
Občina Škofja Loka zagotavlja
• sredstva za plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne stroške za zaposlene
v višini razlike med celotnimi stroški za storitev pomoč na domu in ceno storitve pomoči na
domu,
• subvencijo uporabnikom na podlagi odločb o oprostitvah pri plačilu socialno varstvene
storitve in
• 0,49 % delež vodje pomoči na domu. Preostali delež vodje v višini 51% pa krijejo ostale
občine v Upravni enoti Škofja Loka.
10.1.13. Programi za starejše in mlade
S sredstvi sofinanciramo programe starih za samopomoč in prostovoljno socialno delo. Namen
združevanja starejših v skupinah za samopomoč je prijateljsko združevanje v skupini, kjer si z
različnimi aktivnostmi popestrijo vsakodnevno življenje (pogovori, petje, branje, telovadba, izleti,
srečanja z gosti, ustvarjalne delavnice). Prostovoljci, ki bodo vodili skupine v Centru slepih in starejših
Škofja Loka (CSS Škofja Loka) v organizaciji CSD Škofja Loka, se trudijo z združevanjem in delom
zagotoviti kakovostno življenje v starosti. Organizirano prostovoljno socialno delo bodo izvajali tudi
dijaki Gimnazije Škofja Loka. Delali bodo z otroki, nudili bodo učno pomoč učencem, skrbeli bodo za
bolne vrstnike, bolnike in invalide, prijateljevali bodo s starejšimi in s slepimi in slabovidnimi v CSS
Škofja Loka. Delo prostovoljcev bo potekalo v Vrtcu Škofja Loka, v OŠ, Gimnaziji Škofja Loka, obeh
srednjih šolah, Centru slepih in starejših Škofja Loka. Prostovoljci se bodo za opravljanje dela tudi
izobraževali. Prostovoljno socialno delo mlade ljudi opremlja za življenje.
Rebalans 1:
S povečanimi sredstvi se bo omogočilo kvalitetnejše delo skupin.
10.1.15. Sklad za denarne pomoči
Na podlagi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka, komisija dodeljuje
sredstva upravičencem do dodelitve denarne pomoči po odloku v katerem so določeni pogoji, kriteriji,
oblika, namen in postopek dodeljevanja in izplačevanja. Upravičenci do denarne pomoči so občani, ki
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, ker jih sami ne zmorejo ali ne morejo zagotoviti z delom, in
oni, ki so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov. Pomoč je namenjena tudi otrokom iz družin, kjer
jim starši iz različnih razlogov ali spleta neugodnih okoliščin (smrt v družini, osnovna ureditev
stanovanja in stanovanjskega problema, zagotovitev dostopa brez grajenih ovir, potrebe po invalidskih
pripomočkih, naravne nesreče) ne zagotavljajo ustreznih pogojev za življenje, odraslim z različnimi
zdravstvenimi težavami, ki imajo zaradi objektivnih okoliščin manjše možnosti za zaposlitev. Denarna
pomoč je namenjena tudi za letovanja, šolo v naravi in druge stroške vezane na šolanje.
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10.1.18. Družinski pomočnik
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (U.l. RS, št 2/04) je poleg ostalih
novosti prinesel tudi pomembno novost za upravičence - pravico do izbire družinskega pomočnika.
Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno
oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon te
osebe imenuje invalidne osebe). Kasneje, 30.7.2004 pa je bil sprejet še pravilnik o pogojih in postopku
za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta pravilnik vsebuje tudi obrazce za
uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, obrazec pomočnikove izjave ter obrazec za
mnenje ustrezne komisije.
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je
lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnost ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence
brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem
razmerju s krajšim delovnim časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik je
lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov.
Kot družinski član se štejejo osebe, ki se kot družinski člani upoštevajo pri uveljavljanju pravice do
denarne socialne pomoči in brat, sestra, stara mati, stari oče, stric in teta. Družinski pomočnik ima
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.
financiranja pravice družinskega pomočnika, poleg sredstev občine.
Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz naslednjih virov:
• dodatek za tujo nego in pomoč,
• druga sredstva upravičenca do družinskega pomočnika,
• sredstva zavezancev upravičenca do družinskega pomočnika,
• sredstva občine.
Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka upravičenca in prispevek
zavezancev k plačilu pravic družinskega pomočnika se določijo v skladu z zakonom, Uredbo o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev na način, ki velja za določitev prispevka
upravičenca in prispevka zavezanca oziroma oprostitve k plačilu ali doplačilu storitve pomoči družini
na domu.
10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem
Rebalans 1:
Sredstva so namenjena enkratnemu denarnemu prispevku staršem ob rojstvu otroka ob predpostavki,
da ima eden od staršev ali skrbnik prijavljeno stalno prebivališče v občini Škofja Loka ter slovensko
državljanstvo. Sredstva se delijo na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka
staršem ob rojstvu otroka v občini Škofja Loka. Eden od staršev ali skrbnik novorojenca lahko za
vsakega otroka s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka in slovenskim državljanstvom, ki je rojen
od 1. 1. 2008 dalje, v roku petih mesecev po rojstvu s pismeno vlogo zaprosi za enkratni denarni
prispevek. Občina mu ob zagotovljenih sredstvih lahko podari tudi knjižno darilo.
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik
Rebalans 1:
Sredstva so namenjena financiranju materialnih stroškov mladinskega dnevnega centra na Trati in v
Podlubniku.

10.2. Investicijski odhodki
10.2.2. Center za mlade
Glede na velike potrebe se pripravlja vse potrebno za ureditev Centra za mlade v Škofji Loki. V letu
2008 se sredstva namenjajo za prvo fazo financiranja pridobitve in ureditve prostorov za delovanje
navedenega centra. Investicija je predvidena v obdobju 2008 - 2010. Leta 2010 naj bi Center za mlade
pričel s svojim delovanjem.
Rebalans 1:
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Sredstva so namenjena za izdelavo idejnih projektov za potrebe dnevnih centrov za mlade v Škofji
Loki.

10.2.4. Projekt varna hiša
Varna hiša Gorenjske nudi ženskam in njihovim otrokom zaščito in podporo pri zavestnem
spreminjanju lastnega življenja. Stroški vzdrževanja in obnove se krijejo s strani gorenjskih občin po
deležih glede na število prebivalcev.

10.3. Rezerve
10.3.1. Stalna proračunska rezerva
Sredstva so namenjena za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč in se lahko
uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so v višini 0,2% prejemkov proračuna.
Rebalans 1:
Ker kandidiramo za državna sredstva, je potrebno oblikovati rezervo v višini 0,9% prejemkov
proračuna.
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C.RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
VIII.1. Zadolževanje pri banki
Občina se bo dolgoročno za dobo 20 let zadolžila za izgradnjo komunalne infrastrukture kot svoj delež
za pridobitev kohezijskih sredstev EU.

IX. Odplačila kreditov
IX. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada
Tudi v letu 2008 moramo odplačati dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno
stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom.
IX. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada - plinovod
Odplačevali bomo tudi dva kredita Ekološkega sklada za glavno plinovodno omrežje, ki ju je do leta
2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bosta
odplačana v letu 2014 oziroma 2020.
IX. 8. Odplačilo dolga občini Žiri
Rebalans 1:
Občina Žiri ima še vedno premoženjski delež v Žigonovi hiši in bivšem Samskem domu. Z izplačilom
teh dveh deležev bodo premoženjska razmerja z drugimi občinami dokončno urejena.
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