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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 2004, ocene višine, kot jo je z izračunom
primerne porabe za leto 2005 sporočilo Ministrstvo za finance in predlagane višine primerne porabe
za leto 2006. 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.

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.1.1. Dohodnina
Dohodnina je največji vir sredstev proračuna. Vanj spada tekoča akontacija dohodnine, letni poračun
in zamudne obresti od dohodnine. Razmerje delitve med občinami in republiko določi država in je bilo
v letu 1999 povečano v korist občin na razmerje: 35% občina, 65% država. V letu 2006 bo razmerje
enako. Upoštevana je realizacija v letu 2004 in ocena rasti Ministrstva za finance.

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 2006 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 01.01.2005. Vrednost točke za zazidano in nezazidano
zemljišče za leto 2004 je bila določena z Odlokom in je znašala 0,048 SIT. Za leto 2005 je za določitev
vrednosti veljala določba prvega odstavka 396. člena Zakona o davčnem postopku in 12. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – avtomatično povečanje točke z inflacijo: 0,048 SIT z
3,2%, tako je vrednost znašala 0,0495 SIT, tako za zazidano kot nezazidano stavbno zemljišče.
Občinski svet je na 14. redni seji dne 22.12.2005 določil vrednost točke za leto 2006. Sklep o vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
120/2005 dne 29.12.2005 in velja od 01.01.2006. Za zazidano stavbno zemljišče je vrednost točke
povišana za 5% in znaša 0,052 SIT, za nezazidano stavbno zemljišče pa ostane na ravni leta 2005 in
znaša 0,0495 SIT. Z letom 2006 so, po določbah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, v obračun vključene vse nepremičnine območja občine, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).
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 s sprejeto višino točke za leto 2006 zagotovili
planirano raven prihodka.
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1.2.2. Davki na premičnine
Predviden je manjši prihodek od davka na plovne objekte.
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 2004 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 2004.

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 oceni
znižane realizacije v letu 2005 (zaprt hotel).
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 2004, prihodek prvih desetih mesecev leta 2005 in predlog
povišanja točke za 3,1% z veljavnostjo po objavi 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 2004, prihodek prvih desetih mesecev leta 2005 in predlog povišanja točke
za 3,1% z veljavnostjo po objavi v Uradnem listu RS.
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 realizaciji v letu 2004.
1.3.2.9. Požarna taksa
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 realizacija v letu 2004.
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 februarja 2005
s Sklepom o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2005 določil znesek za enoto
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obremenitve za obdobje od 1.3.2005 do 31.12.2005, za leto 2006 pa cena še ni določena. Znesek za
obdobje 2005 je 6.236,00 SIT na enoto. Glede na predhodne trende poviševanja cene na enoto
pričakujemo v letu 2006 malenkostno zvišanje zbrane okoljske dajatve glede na preteklo leto. Ker
občina vlaga (investira) v objekte in naprave za zmanjševanje obremenjevanja okolja (kanalizacija in
čistilna naprava), se zbrana sredstva takse za obremenjevanje vode povrnejo oziroma ostanejo v
občinskem proračunu. Postopek predpisuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/2004, 142/2004), 68/2005), o stvari pa z odločbo
odloči MOP - Agencija RS za varstvo okolja.
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 in 68/05). 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. Vlada RS je višino cene za enoto obremenitve tal objavila v Uradnem listu RS, št.
19/2005 28. februarja in velja za leto 2005 (Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto
2005). Cena za enoto obremenitve na enoto zadnje obdobje ne narašča več tako strmo, zaradi
ločenega zbiranja je boljša tudi kvaliteta odpadkov, manjša se tudi količina odloženih odpadkov. Z
izločevanjem bioloških odpadkov in odpadkov z veliko vsebnostjo ogljika se je na odlagališču močno
zmanjšala obremenitev tal, manjša pa je tudi proizvodnja toplo grednih plinov (metan). Po uvedbi
ločevanja odpadkov na izvoru se je stanje izcednih voda pod deponijo izboljšalo. Upravljavec
odlagališča nenevarnih odpadkov Draga (Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d.) je zavezan
zaračunati okoljsko dajatev (takso) za pripeljane in odložene odpadke in napovedati količine za tekoče
leto. Prihodek od tako zbrane okoljske dajatve (takse) so namenska sredstva za investiranje v
sanacijo deponije in financiranje programov varstva okolja s področja ravnanja z odpadki (zbirni centri,
sortirnice odpadkov).

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 2004 pričakujemo dividende v tej višini.
2.1.1.2. Udeležba na dobičku CP
Občina je lastnica delnic CP in glede na realizacijo v letu 2004 pričakujemo dividende v tej višini.
2.1.1.3. Druge dividende
Občina je lastnica delnic v nekaj organizacijah (Radio Sora, DTV). Glede na realizacijo v preteklih letih
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
2004.
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 slabšo likvidnostno situacijo v letu 2006.
2.1.2.5. Druge prejete obresti
Zajete so obresti od kredita SPO za preureditev kotlovnic na plin in obresti od prodaje stanovanj in
druge nepredvidene obresti.
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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 2006. Planirana sredstva predstavljajo 100% zaračunanih najemnin za poslovne
prostore. Ker so dosedanje najemnine relativno visoke, ne predvidevamo povečevanja.
2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj
Občina Škofja Loka po stanju dne z 30.11.2005 razpolaga s 187 stanovanji, ki so razpršena v 67
objektih. V mesecu marcu in aprilu 2005 je bilo najemnikom neprofitnih stanovanj prodanih 17
stanovanj, stavba na naslovu Stara Loka 3, v kateri sta bili 2 stanovanji, pa je bila po postopku
denacionalizacije vrnjena lastnikom. V letu 2005 je bilo kupljeno eno starejše trisobno stanovanje na
Partizanski cesti 22, v Škofji Loki. Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna v novembru 2005 je v
teku javni poziv za nakup vsaj še enega stanovanja, odvisno od prejetih ponudb. 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), ki se je pričela uporabljati
1.1.2005, je predvideno postopno zviševanje najemnin do 31.12.2006, ko bodo vse najemnine
dosegle enotno stopnjo 4,68 % od vrednosti stanovanj. Najemnine se bodo v letu 2006 zato zvišale
dvakrat in sicer 1.1.2006, ko so se povišale iz 4,03% na 4,25% od vrednosti stanovanja in 1.7.2006,
ko se bodo povišale na 4,46% od vrednosti stanovanja. Iz navedenega sledi, da za leto 2006
predvidevamo povišanje dohodkov od najemnin za stanovanja.
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 2006 je Občinski svet določil s sklepom na
svoji 15. redni seji. Prihodek se sorazmerno povečanju cen ne bo povišal, ker se površina najemnih
površin zmanjšuje. Občina določena zemljišča potrebuje pri rekonstrukciji cest.
Leta 2006 pričakujemo tudi prihodek iz naslova oddaje zemljišč za namen kmetijske dejavnosti. To so
površine, 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
Predvidevamo, da bo leta 2006 porabnikom na območju občine Škofja Loka prodano približno
1.500.000 m3 vode. V letu 2006 zaradi restriktivne politike Ministrstva za finance zaradi priprave na
uvedbo evra ne pričakujemo povišanja cen vodarine. Postavka je nižja, ker je del vodarine prikazan na
postavki 2.1.3.19.
2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda
Na tej postavki se bodo v letu 2006 iz cene kanalščine in čiščenja zbirala sredstva v predvideni višini.
Uskladitev cen, ki je bila s sklepom občinskega sveta opravljena v začetku leta 2004, predstavlja ceno
kanalščine in čiščenja odpadnih voda, sestavljena pa je 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.
2.1.3.11. Prihodek od cene plina
V letu 2006 predvidevamo, da bomo iz cene plina zbrali sredstva v navedeni višini. Cena plina se po
Sklepu občinskega sveta obdobno usklajuje in prilagaja ceni pri distributerju in ohranja razmerje do
97% cene ELKO. Cena zemeljskega plina se določa po sistemu, kot je predpisan v 32. členu
Energetskega zakona, na podlagi katerega je bil sprejet Akt o določitvi omrežnine za prenosno
omrežje zemeljskega plina, Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za
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ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04)
ter Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04–p.) Na to ceno da soglasje svet Javne agencije Republike
Slovenije za energijo, ki se objavi v Uradnem listu. Izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina (Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana) določa osnovno ceno za
prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju, omrežnino za uporabo prenosnega omrežja
zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za prenos zemeljskega plina glede na odjemne skupine,
cene za izvajanje meritev ter cene zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in
posebnih sistemskih storitev pa se določi s sklepom. Sedaj cena še zagotavlja pokrivanje stroškov
dobave in transporta in koncesionarja in enostavno reprodukcijo plinskega omrežja. Po oceni, da se
cena plina od distributerja ne bo poviševala, maloprodajna cena pa je pod kontrolo države in tudi iz
razloga, da z gradnjo in investicijskim vlaganjem v plinsko omrežje ter s priključevanjem novih
porabnikov poraba mestnega plina v občini Škofja Loka raste, je realno pričakovati planirani znesek.
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 2006 predvidevamo na tej postavki zbrati sredstva v predlagani
višini.
2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja
Predvidevamo, da bo prihodek proračuna na tej postavki iz cene ravnanja in odlaganja komunalnih
odpadkov na predlagani višini. Tako zbrana sredstva predstavljajo namenski prihodek za sanacijo
deponije nenevarnih odpadkov v Dragi in strošek sodelovanja v Gorenjskem CERO -u ter strošek
iskanja in raziskovanja novih načinov deponiranja oz. uničenja ostanka odpadkov. V primeru, da bodo
Gorenjske občine dosegle soglasje in pričele skupaj graditi regijski center za ravnanje z odpadki, bo
potrebno akte občine prilagoditi skupnim, ustanovnim aktom. S tem se lahko spremenijo tudi prihodki
te postavke.
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 realizacija v letu 2004.
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
Občine naslednice bivše občine Škofja Loka so solastnice deponije v Dragi in na podlagi Sklepa o
delitvi premoženja bivše občine Škofja Loka in Pogodbe o tekočem financiranju stroška zaradi
odlaganja odpadkov tam odlagajo ostanek komunalnih odpadkov. Občina Škofja Loka mesečno
zaračunava strošek odlaganja ostanka odpadkov na deponijo v Dragi občinam, kjer je ta odpadek
nastal. Podlaga za izstavitev računov so podatki koncesionarja o odloženih količinah, izraženih v
tonah.
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. V proračunu 2006 je zaradi večje preglednosti nova
postavka, na kateri se bodo zbirala sredstva upravičene cene vode. Predvidevamo, da bo leta 2006
porabnikom na območju občine Škofja Loka prodano približno 1.500.000 m3 vode.
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
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prostorov, stroškov računovodstva, obratovalnih stroškov, stroškov za najem opreme ter za delovanje
občinskega redarja na območju ostalih občin. Sredstva so v 2.obravnavi znižana, ker Medobčinski
inšpektorat še ni pričel delovati.

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 2006 ne bo višja
od realizacije v letu 2004.

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 2004.
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora
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 2004.
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo
Upravičenci pomoči na domu oziroma njihovi zavezanci so dolžni plačati del stroškov storitev pomoči
na domu. Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance
razvršča v plačilne razrede, glede na odstotek preseganja mesečnega neto dohodka na družinskega
člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za denarni dodatek.
Na postavki so zajeti tudi prihodki od zapuščin oskrbovancev, ki jim je oskrbo plačevala občina. Zaradi
nizke realizacije v letu 2004 je ocena za 2006 znižana.
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
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navodilom (Uredbo) pripravlja Program komunalnega opremljanja, ki bo podlaga za izračun stroškov
komunalnega opremljanja za posamezna območja. Program zahteva pripravo vseh strokovnih podlag
za posamezno infrastrukturo, zato načrtujemo dokončanje Programa v letu 2006.
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. Ocena prihodkov je dopolnjena.
Zamandmajem je postavka povečana za 143.000.000 SIT zaradi prodaje komunalno opremljenega
zemljišča in s tem plačane komunalne ureditve.
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.
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 2006
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.
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 Jernač) in LC 100120 (Kumar - Smoldno) v skladu z investicijskim programom. V letu 2006
predvidevamo enako višino kot v letu 2004.
2.5.9. Pogodbe - samoprispevek občanov in podjetij
Krajani se večkrat odločajo za vplačevanje prispevkov pri urejanju javnih poti in cest v KS. V kolikor je
za investicijo pripravljen investicijski program in potrjen tudi na občinskem svetu, lahko krajani vlaganja
uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dohodnine.
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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, število kupcev, ki se odločajo za predčasno poplačilo kupnine se
zmanjšuje.
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 Škofja Loka je solastnica zemljišč in počitniškega objekta v k.o. Portorož (počitniško naselje
Strunjan). Občine solastnice so se pred leti odločile, da se uredi posestno in zemljiškoknjižno stanje
počitniških enot – bungalovov, počitniški objekt pa proda na javni dražbi. Na tej postavki bo prikazan
prihodek od tega premoženja občine in sicer:
• povračilo lastnikov bungalovov za stavbna zemljišča (fundus) pod objekti na katerih stojijo
objekti v sorazmernem delžu lastništva in
• solastniškemu deležu sorazmerni del kupnine od prodaje počitniškega objekta.
Na podobven način bo urejeno posestno in lastniško stanje zemljišč, ki ga uporabljajo posamezniki ob
svojih stanovanjih, ni pa bilo urejeno oziroma odkupljeno po kupnih pogodbah za stanovanje. Taka
zemljišča so v Groharjevem naselju, Podlubniku in Frankovem naselju.
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 2006 in nadaljnjih osem let.
Premoženje
Prihodek v SIT
Počitniški objekt v Strunjanu
137.000.000
Povračilo za zemljišča - bungalovi v Strunjanu
8.000.000
Prodaja zemljišč - povečanje gradbenih parcel in atrijev v Škofji Loki
5.000.000
Prihodek od obročnega poplačila za stanovanja-prodaja leta 2005
12.000.000

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.2.2. Prodaja zemljišč
Na tej postavki bodo prikazana sredstva od prodaje parcel kompleksa industrijske cone Trata. Občina
Škofja Loka je maja 2005 objavila javni razpis za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč. Na razpisu in
po sklepu OS je bilo oddanih skupno 4 ha zemljišč. Za preostanek zemljišč bo Občina ponovno
objavila javni razpis in ponudila zemljišča zainteresiranim investitorjem.
Poleg tega se bodo na tej postavki zbirala še sredstva od prodaje stavbnih parcel in nepremičnega
premoženja občine, o katerih odsvojitvah je občinski svet že sklepal, realizacija (podpis pogodbe) ali
plačilo oziroma obrok plačila pa bo zapadel v letu 2006.
V razdelku "predvidena prodaja" je navedeno premoženje novih predlogov in vlog fizičnih in pravnih
oseb za nakup občinskega premoženja in odločitev občine o odprodaji premoženja, ki jih sedaj še
zbiramo. O vsakem konkretnem primeru bo Občinski svet odločil še s posebnim sklepom. Vzporedno
se lahko odloča tudi o izvzetju nepremičnine iz javnega dobra ali o podelitvi statusa javnega dobra
določeni javni nepremičnini.
Z amandmajem je postavka povečana za 154.000.000 SIT zaradi prodaje dodatnih zemljišč v
kompleksu industrijske cone Trata.
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PROGRAM ODPRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA
PRORAČUN 2006
NEREALIZIRANE PRODAJE PRETEKLIH LET
IDENTIFIKACIJA PREMOŽENJA
1. parc. št. 1490/3 (cesta)
2. parc. št. 1075/4 (cesta)
3. parc. št. 3095/2, 3095/4, 3095/6, 3095/7,
3095/3 in 3095/5 (funkcionalna zemljišča)
4. parc. št. 3095/9 (objekt)
5. del parc. št. 545/1 (cesta)
6. parc. št. 1233/2 (cesta)
7. parc. št. 600/26, 600/27, 600/29 (zelenica)
8. del parc. št. 574/11 (zelenica)
9. parc. št. 1981 (zelenica)
10. parc. št. 211/1 - poslovni prostor naslov: Spodnji trg 9a
11. parc. št. 211/1 - poslovni prostor naslov: Spodnji trg 9a
12. parc. št. 211/1 - poslovni prostor naslov: Spodnji trg 9a
13. parc.št. *1104 - poslovni prostor Kapucinski trg 7
14. parc. št. 373/6, 373/7, 373/8, 373/9 (pašnik) (iz 373/1)
15. parc. št. 545/45 (travnik)
16. del parc. št. *55, 588 (stavbišče, vrt)
17. del parc. št. 597/5 (travnik)
18. poslovni prostor naslov: Mestni trg 39
19. parc. št. 82/16 (stavbišče, dvorišče)
20. del parc. št. *25/3 (neplodno)
21. parc. št. 1080/10 (njiva)
22. del parc. št. 34 (sadovnjak)
23. parc. št. 1366/5 (pot)
24. del parc. št. 200 (njiva)
del parc. št. 215/2 (gozd, njiva)
del parc. št. 246 (gozd)
del parc. št. 245/3 (travnik)
del parc. št. 245/2 (njiva)
del parc. št. 245/1 (njiva)
del parc. št. 250/4 (travnik)
del parc. št. 250/1 (travnik)

Velikost, leto nabave

Naslov, kat. občina

OPOMBE

METODA RAZPOLAGANJA

del od 683 m2

k.o. Sopotnica
k.o. Reteče

Ureditev občinske ceste - menjava
Vloga stranke - odkup del zemljišča

neposredna pogodba
javno zbiranje ponudb

pribl. 300 m2
pribl. 50 m2
428 m2
265 m2
122 m2
17,00 m2
30,80 m2
13,80 m2
83,50 m2
550 m2
331 m2
pribl. 219 m2
930 m2
53,16 m2
940 m2
116 m2
173 m2
50 m2
664 m2

k.o. Portorož
k.o. Portorož
k.o. Suha
k.o. Suha
k.o. Suha
k.o. Suha
k.o. Stara Loka
k.o. Škofja Loka
k.o.Škofja Loka
k.o.Škofja Loka
k.o.Škofja Loka
k.o. Suha
k.o. Stara Loka
k.o. Stara Loka
k.o. Stara Loka
k.o. Škofja Loka
k.o. Škofja Loka
k.o. Sopotnica
k.o. Suha
k.o. Škofja Loka
k.o. Stari dvor

ureditev funkcionalnih zemljišč
odsvojitev objekta
menjava
menjava
povečanje funkcionalnega zemljišča
menja za del ceste
povečanje funkcionalnega zemljišča
neopremljen poslovni prostor
neopremljen poslovni prostor
neopremljen poslovni prostor
uveljavljena predkupna pravica, sklep št 346
povečanje funkcionalnega zemljišča
povečanje funkcionalnega zemljišča
povečanje funkcionalnega zemljišča
povečanje funkcionalnega zemljišča
opremljen poslovni prostor
ureditev zemljiškoknjižnega stanja
ZK ureditev ceste, ostanek v prodajo
povečanje funkcionalnega zemljišča
povečanje funkcionalnega zemljišča
območje obč. lokac. načrta

javno zbiranje ponudb
javna ponudba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javna dražba
javna dražba
javna dražba
neposredna pogodba
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
neposredna pogodba
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
neposredna pogodba
neposredna pogodba

k.o. Suha

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica

8.500 m2
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25. del parc. št. 213 (gozd)
del parc. št. 212 (gozd)
del parc. št. 203 (njiva)

4.150 m2

k.o. Suha

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica

35.990 m2

k.o. Godešič

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica

50 m2

k.o. Zminec

ZK ureditev ceste, ostanek v prodajo

neposredna pogodba

1.644 m2

k.o. Visoko

prodaja

javna objava ponudbe

del parc. št. 200 (gozd)
del parc. št. 254 (njiva)
26. del parc. št. 191/1 (njiva)
del parc. št. 191/2 (njiva)
del parc. št. 191/3 (njiva)
del parc. št. 188/1 (njiva)
del parc. št. 185 (njiva)
27. del parc. št. 1177/2

(pot)

28. parc. št. 374 (travnik)
29. parc. št. 375 (njiva)

3.539 m2

k.o. Visoko

prodaja

javna objava ponudbe

30. parc. št. 359/2 (travnik)

1.309 m2

k.o. Visoko

prodaja

javna objava ponudbe

31. del parc. št. 503/2 (travnik)

ca 50 m2

k.o. Stara Loka

ZK ureditev ceste, ostanek v prodajo

neposredna pogodba

PREDVIDENA PRODAJA V LETU 2006
IDENTIFIKACIJA PREMOŽENJA
1. del parc. št. 29/9 (stavbišče)
2. del parc. št. 966/7

Velikost, leto nabave

Naslov, kat. občina

OPOMBE

30 m2

k.o. Škofja Loka

povečanje funkcionalnega zemljišča

METODA RAZPOLAGANJA
neposredna pogodba

(travnik)

30 m2

k.o. Suha

povečanje funkcionalnega zemljišča

neposredna pogodba

3. parc. št. 928/1 (stan. stavba)

110 m2

k.o.Suha

za potrebe obvoznice

neposredna pogodba

4. parc. št. 700/6 (travnik)

20 m2

k.o.Stara Loka

za potrebe trafo postaje

neposredna pogodba

5. del parc. št. 663/3 (travnik)

500 m2

k.o.Stara Loka

za potrebe obvoznice

neposredna pogodba

6. parc. št. 18/25 (dvorišče)

437 m2

k.o.Škofja Loka

ureditev funkcionalnega zemljišča trgovine

neposredna pogodba

7. parc. št. 617/14 (zelenica)

656 m2

k.o.Stara Loka

ureditev funkcionalnega zemljišča trgovine

neposredna pogodba

8. parc. št. 639 (zelenica)

66 m2

k.o.Stara Loka

povečanje funkcionalnega zemljišča

neposredna pogodba
neposredna pogodba

70 m2

k.o.Puštal

povečanje gradbene parcele

10. parc. št. 327 (travnik)

9. del parc. št. 943/2 (pot)

51 m2

k.o. Stari dvor

območje obč. lokac. načrta

neposredna pogodba

11. del parc. št. 221/14 (pot)

150 m2

k.o. Škofja Loka

povečanje funkcionalnega zemljišča

neposredna pogodba

12. del parc. št. 1696/1 (pot)

200 m2

k.o.Dorfarje

ureditev posestnega in lastniškega stanja

neposr. menjal. pogodba

13. parc. št. *171 (objekt, dvorišče)

187 m2

k.o. Reteče

interes občanov

zbiranje ponudb

14. parc. št. 876/2 (pot)

421 m2

k.o. Lenart

povečanje funkcionalnega zemljišča

menjalna pogodba

15. parc. št. 637/1 (travnik)

1616 m2

k.o. Lenart

pobuda - vloga mejaša

zbiranje ponudb
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16. parc. št. 1051/45 (neplodno)

4046 m2

pobuda - vloga občana zakupnika

zbiranje ponudb

k.o. Bukovica

povečanje funkcionalnega zemljišča

neposredna pogodba

660 m2

k.o. Stari dvor

povečanje funkcionalnega zemljišča

neposredna pogodba

19. del parc. št. 1045/3 (cesta)

155 m2

k.o. Škofja Loka

ureditev dvorišča

neposredna pogodba

20. del parc. št. 312/9, 312/29 (cesta)

360 m2

k.o. Suha

območje obč. lokac. načrta

menjalna pogodba

21. del parc. št. 1189/1, 1189/2, 1189/3 (cesta)

400 m2

k.o. Suha

območje obč. zazidalnega načrta

neposredna pogodba

22. del parc. št. 602/2

(travnik)

100 m2

k.o. Lenart

menjava - postavitev gostinskega objekta

neposredna pogodba

23. del parc. št. 1000/1

(pot)

130 m2

k.o. Suha

ureditev funkcionalnega zemljišča trgovine

neposredna pogodba

24. del parc. št. 557/24

(pločnik)

8 m2

k.o. Suha

ureditev funkcionalnega zemljišča trgovine

neposredna pogodba

k.o. Stara Loka

del za potrebe rekonstrukcije, ostalo objava

neposredna pogodba

25. del parc. št. 1050/34

(travnik)

42 m2

k.o. Stara Loka

17. del parc. št. 1008/2 (pot)
parc. št. 123/7, 148/11, 148/12 in 148/3 (dvorišče,
18. travnik)

5.000 m2

26. 2 (dve) garaži v nizu Novi svet

k.o. Škofja Loka

zbiranje ponudb

27. 6 (šest) garaž v garažni hiši Frankovo naselje

k.o. Stari dvor

zbiranje ponudb
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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.
4.1.5. Donacija za telovadnico OŠ Jela Janežiča
S Športnim društvom Partizan (v okviru Športne unije Slovenije) potekajo dogovori o donaciji pri
izgradnji telovadnice OŠ Jela Janežiča. S tem si bo Športno društvo Partizan pridobilo pravico do
rezervacije popoldanskih terminov v navedeni telovadnici za potrebe svojega članstva.

5. TRANSFERNI PRIHODKI
5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
5.2.1. Tekoča finančna izravnava
V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje potreb
občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Finančna izravnava je kot dodatni
občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih možnosti občin. V zadnjih dveh
letih (2005 in 2006) je država povečala sredstva za občine bolj od inflacije in je tako delno nadomestila
izpad prihodkov za nove naloge in obveznosti občin iz prejšnjih let. Predvidena je v tej višini, končna
višina pa je odvisna od višine prihodkov, ki sodijo v primerno porabo.
5.2.9. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Pri investicijskih vlaganjih na področju šolstva in športa pričakujemo s strani MŠŠ za leto 2006
predvidena sofinancerska sredstva za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela Janežiča.
5.2.11. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Občina Škofja Loka je skupaj z nekaterimi gorenjskimi občinami kandidirala na razpis nacionalnega
programa PHARE 2003 za razvoj poslovnih con. Občine smo na razpis skupaj prijavile Poslovno –
industrijske cone Gorenjske. Za občino Škofja Loka smo predlagali naslednje projekte:
• Izdelava idejnega projekta infrastrukture
• Izdelava študije sanacije degradiranih območij
• Izdelava študije ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti prostora za proizvodne dejavnosti
5.2.14 Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj
Preko javnega razpisa za sofinanciranje izvedbenih delov regionalnega razvojnega programa za
Gorenjsko za leto 2006 je bilo za nakup zemljišč in za projektiranje komunalne opreme v industrijski
coni Trata odobrenih 35 milijonov SIT.
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Do sprejetja nove sistemske zakonodaje, ki ureja financiranje občin, 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.
5.2.16. Prejeta sredstva PHARE
Občina Škofja Loka je skupaj z nekaterimi gorenjskimi občinami kandidirala na razpis nacionalnega
programa PHARE 2003 za razvoj poslovnih con. Občine smo na razpis skupaj prijavile poslovno –
industrijske cone Gorenjske. Za občino Škofja Loka smo predlagali naslednje projekte:
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• Izdelava idejnega projekta infrastrukture
• Izdelava študije sanacije degradiranih območij
• Izdelava študije ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti prostora za proizvodne dejavnosti
Na razpisu smo uspeli in pridobili sredstva.
5.2.17. Evropski sklad norveškega finančnega mehanizma
Občina Škofja Loka je skupaj z nekaterimi gorenjskimi občinami kandidirala na razpis norveške vlade
v okviru norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) s projektom »Sejem bil je živ«. Občina
Škofja Loka v projektu prijavlja obnovo TVD Partizana oz. Sokolskega doma, za potrebe
večnamenske dvorane. Predvidevamo, da bomo na razpisu uspešni in bomo pridobili sredstva v
predlaganem obsegu.

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 za investicijska vlaganja
občine Škofja Loka na podlagi pogodbe o financiranju investicije "sanacija deponije Draga". Delež
posamezne občine je odvisen od količine odloženih odpadkov z območja posamezne občine v
preteklem letu in višine investicije (poračun za leto 2005 se opravi v proračunskem letu 2006). Za leto
2006 bodo občine sklenile dodatek k pogodbi, ki bo veljal do dokončne odločitve o odlaganju na
deponijo nenevarnih odpadkov Draga do 2008 ali na mesto regionalne deponije.
5.3.3. Prispevek občin za odškodnino Glasbene šole
Puštalski grad, v katerem deluje Glasbena šola, je bil vrnjen lastnici. Občine, ki so ustanoviteljice šole,
morajo s svojimi deleži, na podlagi poravnave dosežene z lastnico, sodelovati pri poravnavi stroškov
nadomestila za uporabo prostorov od vložitve zahteve za denacionalizacijo dalje. Občini Gorenja vas
– Poljane in Žiri sta svojo obveznost že pokrili, občina Železniki pa nadomestilo še dolguje.

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 plana za leto 2005. Točni
podatki bodo znani šele po predložitvi finančnih načrtov za leto 2006. Z evidenčno vključitvijo teh
prihodkov je v občinski proračun 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 Občine 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.
Iz navedenega izhaja, da imamo sistemiziranih 5% delovnih mest s IV. stopnjo zahtevnosti, 12%
delovnih mest V. stopnje zahtevnosti, 21% delovnih mest VI. stopnje zahtevnosti in 63% delovnih mest
VII. stopnje zahtevnosti.
Vsa delovna mesta so zasedena po sistemizaciji in na 31.12.2005 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 s sprejetim proračunom za leto 2005 povečani za 1%.
Materialni stroški so predvideni za zagotavljanje osnovne dejavnosti občinske uprave in so v
primerjavi s proračunom za leto 2004 zmanjšani za 4%.
Do 2. obravnave so bili pričakovani stroški preverjeni (davek na plače, število sej odborov) in celotna
postavka zmanjšana za 2%.
Z amandmajem je postavka 1.1.4. Materialni stroški znižana za 3.000.000 SIT zaradi prenosa
sredstev na 4.7.1.5.1. in 4.7.1.5.3..

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 2006 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.
Sredstva so v 2. obravnavi zmanjšana, ker skupna občinska uprava s 1.1.2006 še ni pričela delovati.
Z amandmajem so sredstva zmanjšana še za 1.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na postavko
9.1.2.1..

1.3. OBČINSKI SVET
Predvidena so sredstva za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov komisij in odborov in
potne stroške. Upoštevan je plan za leto 2005.
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 plana za leto 2005.
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
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sredstva uporabijo le namensko za pokrivanje stroškov izobraževanja svetnikov in stroškov strokovne
pomoči svetnikom.

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 2006 ter spremljajočim prireditvam
ob občinskem prazniku, ki potekajo v mesecu juniju. V stroške so vključeni nastopi vseh glasbenih in
plesnih skupin, moderatorji, prevajalci, ognjemeti, okrasitev, priprava prostora, vabila ter medijska
promocija.
Z amandmajem je postavka zmanjšana za 2.000.000 zaradi prenosa sredstev na postavko 5.2.B.2.1.
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 in ob 9. maju Dnevu Evrope, državni praznik, odprtja različnih razstav društev, itd.. Sredstva so namenjena za
organizacijo prireditev, nastope sodelujočih, tehnično pripravo ter objave v medijih.
1.4.2. Mednarodno sodelovanje
Sredstva so namenjena za navezovanje 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.
Sredstva vključujejo stroške za izmenjave delegacij in sofinanciranje programov iz Evropske unije in
sicer s pobrateno občino Maasmechelen/Belgija v okviru evropskega programa »Town twinning«, s
pobratenima občinama Sele na Koroškem/Avstrija, Medicina/Italija ter občinami Tabor/Češka,
Smederevska Palanka/Srbija, Freising/Nemčija, 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 2006 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.
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 delo volilnih odborov, volilne komisije in za materialne stroške pri izvedbi
lokalnih volitev v letu 2006.

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 2005 zaradi stroškov kratkoročnega
kredita, za plačilni promet pa bodo ostali skoraj na enaki ravni kot v letu 2005.
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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.
1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja
Na tej postavki so predvidene obresti kratkoročnega kredita, ki ga občina najema za premostitev
stroškov nakupa zemljišča v industrijski coni za potrebe podjetja TCG Unitech LTH – OL d.o.o..
Ocenjujemo, da bodo obresti manjše in zato je postavka v 2. obravnavi znižana.
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
0,2% prihodkov proračuna.
Z amandmajem je splošna proračunska rezerva povečana zaradi višjih prihodkov.

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.
1.6.3. Transferi krajevnim skupnostim
1.6.3.1. Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti
V skladu s 1. odstavkom 4. člena Statutarnega sklepa (UL RS, št. 50/96) so občine dolžne zagotoviti
sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.
Občina na tej postavki zagotavlja v skupnem seštevku sredstva za 5 delavcev. Za izračun je
upoštevan delavec s SŠI z 10 let delovnih izkušenj, in ca 3 km oddaljen od delovnega mesta po
izračunu za delavce v državni upravi.
Pri izračunu so upoštevani fiksni stroški delovanja vsake KS v višini 7% celotnih sredstev postavke, ne
glede na velikost KS.
49% sredstev je razdeljeno v odvisnosti od števila točk na komunalnem področju in skupne dolžine
vseh cest, števila prebivalcev v KS in površine krajevne skupnosti.
Izračun je izdelan po predlogu, da se sredstva razdeli glede na:
• število točk:
19% sredstev,
• dolžino vseh cest:
9% sredstev,
• število prebivalcev:
13% sredstev in glede na
• površino krajevne skupnosti:
8% sredstev
Izračun je razviden iz naslednje tabele:
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1.6.3.1. Sofinanciranje krajevnih skupnosti
KS
ST.LOKA-PODL.
KAMNITNIK
TRATA
ŠK.LOKAMESTO

fiksni

št.kom.

Strošek

točk

znesek

122.770
122.770
122.770
122.770

12.308
44.344
24.611
31.728

343.958
1.239.232
687.776
886.667

št.

znesek

površina

prebival.
5.001
3.134
4.751
2.989

znesek

(ha)
565.795
354.569
537.511
338.165

1.308,76
111,03
1.085,70
2.790,60

skupna

znesek

zaposleni

skupaj

170.574
62.568
157.454
323.773

669.233
895.312
808.904
980.008

669.233
895.312
808.904
980.008

372.106

dolž.cest
135.369
11.484
112.298
288.641

37.120
13.616
34.265
70.459

SV.DUH

122.770

7.934

221.723

1.797

203.306

664,01

68.681

27.797

127.733

BUKOVICA
GODEŠIČ
LOG
LUŠALENART
RETEČE

122.770
122.770
122.770
122.770
122.770

1.968
1.693
615
5.214
643

54.997
47.312
17.187
145.710
17.969

1.090
663
718
260
956

123.319
75.009
81.232
29.415
108.158

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

225.738
52.373
237.953
103.240
43.917

33.471
5.222
43.388
34.090
11.705

153.806
23.996
199.376
156.650
53.787

ZMINEC
%

122.770

108

3.018

809

91.527

2.549,42

263.695

66.721

306.596

1.350.470

131.166

3.665.549

22.168

2.508.007

14.921,58

1.543.389

377.854

1.736.313

7%

•
•
•
•
•
•
•

19%

13%

8%

9%

372.106
680.630
321.461
658.518
557.785
346.601
787.607

3.725.563

7.078.165

44%

100%

zaposleni

12.214.198

8.488.635

19.292.363

Proračun v občini Škofja Loka temelji na predpostavki, da se skupna vrednost sredstev namenjenih za financiranje KS poveča za 1% napram sredstvom namenjenim v
proračunu za leto 2005.
Vrednost fiksnih stroškov je za vse KS enaka in znaša 7% od skupne vrednosti.
Nadaljnjih 19% sredstev je razdeljenih glede na število komunalnih točk po posameznih KS po dogovorjeni metodologiji.
13% od skupnih sredstev je razdeljenih glede na število prebivalcev v posamezni KS.
8% sredstev se razdeli glede na skupno površino posamezne KS.
9% od skupnih sredstev se razdeli glede na dolžino občinskih cest v KS.
44% sredstev pa je namenjenih za financiranje zaposlenih v KS. S tem, da so KS, ki imajo zaposlene upravičene do polovice predvidenih sredstev po ostalih kriterijih. S
takim načinom so pokriti stroški v višini 30% za zaposlene, ostalih 70% stroškov za zaposlene pa krije občina.
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1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev
Predvidena je zamenjava (11) računalnikov s programsko opremo, 8 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 podrobnega letnega programa
in pridobljenih ponudb, ki ga bo po sprejetju proračuna odobril župan.
1.7.2. Občinske zgradbe
1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe
Upravna enota Škofja Loka želi pridobiti dodatne prostore v stavbi na Poljanski c.2. Tudi skupna
občinska uprava potrebuje dodatne prostore. Stavba je v lasti občine Škofja Loka, država pa je
pripravljena sofinancirati idejni projekt dograditve dodatnega trakta (ocena 1.500.000 SIT).
Na stavbi Žigonova hiša je potrebno popravilo oken na jugozahodni strani stavbe (popis ca 400.000).
V dogovoru z Upravno enoto Škofja Loka načrtujemo večje popravilo in zamenjavo oken na
jugozahodni strani stavbe Poljanska c.2 (popis ca 3.000.000 SIT).
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
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.
Sredstva se namenijo tudi za izvedbo podzemnega dela kostnice za shranjevanje posmrtnih ostankov
žrtev iz prikritih grobišč. Predvidena lokacija kostnice je na pokopališču Lipica. Postavka je v 2.
obravnavi povečana.

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 Občinski štab za Civilno zaščito),
• 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,
• 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
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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.
2.1.2. 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
Občinskega štaba za Civilno zaščito Škofja Loka. Nabavlja se oprema za Občinski štab Civilne
zaščite, za krajevne štabe, poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po KS, enote za prvo pomoč,
RKB enote, tehnično reševalne enote, službe za podporo ter službe za vzdrževanje in uporabo javnih
zaklonišč.
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. Investicijski odhodki
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)
• Osnovna šola Cvetka Golarja (300 oseb)
V letu 2005 smo zaključili z nabavo detektorjev ogljikovega monoksida, tako da bomo v letu 2006
izvedli le redne letne servisne preglede. Pri pregledu v letu 2005 je bil v zaklonišču OŠ Cvetka Golarja
odkrit vdor talne vode, ki ga bomo sanirali v letu 2006.
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.

3. GASILSTVO
3.1. Tekoči odhodki
3.1.1. Dejavnost prostovoljnih 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, ekološke nesreče,...)
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izvajanje dežurne službe ob povečani požarni ogroženosti in dežurstvo na domu (uporaba
pozivnikov za aktiviranje operativnih enot preko Regijskega centra za obveščanje Kranj)
- preventivne akcije (pregledi ročnih gasilnih aparatov občanov, pregledi hidrantnega omrežja,
požarnih bazenov in drugih vodnih zajetij, organiziranje preventivnih akcij v šolah in vrtcih,
gasilska tekmovanja...)
- strokovno usposabljanje članov (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 gasilskih 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)
Finančna sredstva, namenjena dejavnosti, se prostovoljnim gasilskim društvom razdelijo na podlagi
kategorizacije društva (odvisna od velikosti območja, ki ga pokriva, od števila prebivalcev v tem
območju in od ocen ogroženosti za območje) in na podlagi njihove aktivnosti med letom (število
gasilskih operativnih vaj, dejavnost članov, članic, mladine, veteranov, število preventivnih akcij,
število članov, ki so se udeležili usposabljanj in izobraževanj…). Sredstva iz dejavnosti se uporabljajo
tudi za pokrivanje stroškov gasilskih tekmovanj, usposabljanj, zavarovanje članstva, vozil, opreme in
domov, refundacije operativnem članstvu, za potrošni material in tudi za stroške intervencij.
-

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.
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 takoj nakažejo na račun Gasilske zveze oz.
Občinskega gasilskega poveljstva Škofja Loka, kjer so porabljena v prej omenjeni namen.

3.2. Investicijski odhodki
3.2.1. Gradnja in nabava opreme
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 2006 namenila nabavi specialnega gasilskega vozila.
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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 2006 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 zadnjih pet
let sofinancirala 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 2006
enota mere
novogradnje
rekonstrukcija
skupaj
M
4.500
1.463
5.963
SIT
3.615.300
429.882
4.045.182
30 % delež občine
1.084.590
128.965
1.213.555
V drugi obravnavi so povečana sredstva za 400.000 SIT zaradi poplačila obveznosti DOLENC d.o.o.iz
leta 2005 v znesku 763.840 SIT za izvedena vzdrževalna dela na gozdni vlaki Gabrovo – Počivalo (p.
št. 1530 KO Sopotnica).
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 2006. 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.

4.2.2. Investicijski odhodki
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva bodo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2006 namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih
zemljišč (male agromelioracije, izdelava poljskih poti in krčitve zaraščenih površin).
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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 2006 bodo
s te postavke poplačana že v letu 2005 zaključena dela, katerih situacije bodo v plačilo zapadle v letu
2006. Vse investicije na področju plinifikacije mesta Škofja Loka, planirane za leto 2005 takrat niso
bile v celoti zaključene ali še ne začete. V zaključni fazi je plinifikacija dela Kopališke ulice, plačilo bo
zapadlo leta 2006. Dela na odprtih gradbiščih, kjer se plinifikacija opravlja vzporedno z obnovo ali
zamenjavo komunalne infrastrukture, ki so se začela leta 2005 (vodovod Puštal), bodo zapadla v
plačilo to leto. V letu 2006 predvidevamo dokončanje 3. faze plinovoda od Starega dvora do Grenca in
opremljanje tamkajšnjih stavbnih območij, ob rekonstrukciji ceste Podlubnik – Klančar plinifikacijo dela
Stare Loke in Binklja. Od večjih vej bodo spomladi dokončana dela na priključku trgovsko poslovnega
centra Podlubnik in razvod na delu Kapucinskega predmestja. Na Tavčarjevi ulici bo potrebno izvesti
krožno povezavo in s hišnim priključkom opremiti naslov Tavčarjeva 12 in 12a, kjer se predvideva tudi
obnova kotlovnice in prehod na plin kot energent. Poleg tega bodo s te postavke poplačani tudi stroški
gradnje posameznih hišnih priključkov in skupnih priključkov v že »plinificiranih« območjih, kjer lastniki
ob obnovi kotlovnic prehajajo na plin. Za leto 2006 pričakujemo tudi odločitev lastnikov nepremičnin na
območju Štemarij (Kapucinski trg 7, 8 in 9) o obnovi skupne kotlovnice oziroma izgradnje ločenega
sistema ogrevanja. Na podlagi take odločitve bo Občina opremila območje s plinskim priključkom
višjega tlaka. Poleg tega se ob rekonstrukciji regionalne ceste Podlubnik – Klančar v in ob cestno telo
vgradi potrebna plinska infrastruktura za plinifikacijo Stare Loke in Binklja, v primeru pridobitve vseh
soglasij bi lahko pričeli z gradnjo notranjega razvoda plinovoda Grenc - Virmaše - Sv. Duh. To bi bil
sekundarni vod s hišnimi priključki. To bomo gradili vzporedno ob gradnji kanalizacije. V primeru
začetka del na Cankarjevem trgu se pričakuje tudi interes prebivalcev za priklop na mestni plinovod.
Ob tem je pričakovati priklop več hišnih priključkov v mestu in tudi na območjih, kjer plinovod že
obstaja, lastniki objektov pa še nimajo priklopa na plinsko mrežo. Ob rekonstrukciji oziroma zamenjavi
preostale komunalne infrastrukture v cesti se vgradi tudi sekundarni plinovod.
S te postavke se plačujejo izvedbeni projekti za plinifikacijo, priprava dokumentacije za nadaljevanje
izgradnje plinifikacije (Reteče, Sv. Duh), nadaljevanje plinifikacije Cankarjevega trga, Puštala, plačilo
stroška nadzora in super nadzora pri investicijah in za plačilo nepredvidenih investicijskih vzdrževanj
omrežja.
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). Ker bo po predvidevanjih leta

32

2006 v končni fazi izdelave program opremljanja stavbnih zemljišč (podlaga za odlok o komunalnem
prispevku), katerega sestavni del je tudi plinifikacija, bo del tega stroška pokrivala ta postavka.

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.
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 začetku leta 2006 (zimska služba) 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 2003 izvedli javni razpis za izvajanje zimske
službe na celotnem območju občine za zime 2003/2004 in 2004/2005 in za zimo 2005/2006.
Cestno podjetje Kranj bo izvajalo redno 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 dela.
Razdelitev je razvidna iz priložene tabele.
•
•
•
•
•
•
Z.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrednosti točke za 1 KM :
za javne kolesarske poti
za javne poti – asfalt
za javne poti - makadam
za lokalne zbirne - asfalt
za lokalne ceste – asfalt
za lokalne ceste - makadam

I. Obravnava
52.433,35
145.209,30
173.694,10
260.731,10
226.888,90
319.289,80

II. Obravnava
61.984,39
171.659,98
205.333,49
308.224,80
268.124,35
377.450,36

Normativ:
zagotovljen 20% normativ
zagotovljen 20% normativ
zagotovljen 17% normativ
zagotovljen 25% normativ
zagotovljen 25% normativ
zagotovljen 25%normativ

Krajevna skupnost / CP LZ
asfalt
KM
BUKOVICA-BUKOVŠČICA
GODEŠIČ
LOG
LENART-LUŠA
RETEČE
SV.DUH
ZMINEC
ŠKOFJA LOKA-MESTO
PODLUBNIK-STARA
LOKA

LC LC
JP
JP
KJ
Letni plan
Letni plan
asfalt makad. asfalt
makad. kol.p. I. obravnava II. obravnava
KM
KM
KM
KM
KM
Vrednost
Vrednost
9.289 2.912 10.413 10.857
7.606.544
6.364.054
2.886
1.519
467
350
1.152.144
974.841
9.533 4.954 11.070 17.831
9.987.496
8.419.134
7.415 1.387 10.160
9.728
6.253.215
5.250.531
2.100
5.402
3.818
385
2.298.196
1.944.238
4.153
749 8.232 13.093
395
5.522.251
4.665.288
13.770 11.700 6.757 34.494
16.350.921
13.789.436
5.450 7.330 8.688 42.251 7.563 12.157.042
14.394.916
471 13.811 3.855 10.851
6.293 1.839
8.572.146
7.253.715
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10. TRATA
11. KAMNITNIK
12. CP KRANJ
SKUPAJ

2.156 6.253 1.748 9.663
3.645 4.673
2.449 2.581
45 5.154
2.857
530
1.993 17.449
7.069 94.690 34.680 87.909 145.334 8.172

4.796.772
2.510.940
12.235.664
80.361.655

5.697.741
2.968.082
14.196.348
95.000.000

V 2. branju proračuna so sredstva povečana za 14.638.345 SIT, namensko za izvajanje zimske
službe, ker so stroški v zimi 2005/2006 znatno narasli zaradi obilnih padavin in nizkih temperatur.
Z amandmajem so sredstva zmanjšana za 8.000.000 SIT zaradi prenosa na postavko 4.5.2.2..
4.5.1.2. Javna razsvetljava
V proračunu občine Škofja Loka je pomemben strošek tokovina in vzdrževanje javne razsvetljave. 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.
Načrtovani stroški za javno razsvetljavo so:
• stroški električne energije......................................................................... 25.000.000 SIT
• stroški vzdrževanja ................................................................................... 16.586.625 SIT
• stroški urejanja katastra in električnih meritev (ozemljitev, upornosti) ....... 1.250.000 SIT
4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. List 85/00) v 29. členu določa, da
• stroški v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo nivojskih prehodov in progovne
signalizacije bremenijo lastnika javne železniške infrastrukture.
• cestno prometno signalizacijo 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 železniških
prehodih.
Z amandmajema so sredstva zmanjšana za 500.000 SIT zaradi prenosa na postavko 8.3.2.1.in še za
500.000 SIT zaradi prenosa na postavko 8.2.1.28..
4.5.1.4. Študije na občinskih cestah
V to postavko sodijo stroški za študije, priprave tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih
cest 6.500.000 SIT in vpadnic 3.000.000 SIT.
Izdelali bomo tudi študijo prometne ureditve križišča prehoda za pešce Štemarje - SGP TEHNIK. V
letu 2006 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. Določeni stroški bodo nastali tudi zaradi spremembe odloka o kategorizaciji
občinskih cest.
Pri vzdrževanju in upravljanju 377,854 km občinskih cest nastanejo med letom tudi izdatki, ki jih v
naprej ne moremo predvideti (storitve geometra, notarja, advokata, soglasja, razpisi itd).
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 86 km gozdnih cest.
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 katastrskega dohodka
gozdnih zemljišč.
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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.
V drugi obravnavi so povečana sredstva za 2.000.000 SIT zaradi poplačila obveznosti DOLENC
d.o.o.iz leta 2005 v znesku 2.552.354 SIT za vzdrževanje 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.
V letu 2006 bodo zaradi upoštevanja plačilnega roka poplačane obveznosti iz leta 2005 Liko Liboje
d.o.o. za dobavo in montažo varnostnih ograj v znesku 1.401.636,00 SIT.
4.5.1.7. Urejanje prometa
Stroški so planirani za redno vzdrževanje cestno prometne signalizacije (talne označbe) na lokalnih in
ostalih cestah
4.5.1.8. Odmera cest
Sredstva so predvidena za izdelavo naslednjih geodetskih elaboratov in odmero dejanskega stanja
javnih površin in občinskih cest po prioriteti:
Z. št.
LOKACIJA
dolžina - m
400
1. LK 401230 Trata – Termo
2. JP 902270 Vešter 25 – Vešter 21 (Vešter II)
450
3. LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha
250
4. LC 261070 Medvode - Sora - Puštal, ods. Hosta in Pungart - Gosteče
750
5. LZ 402020 Partizanska cesta
200
6. JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica
1000
7. JP 901550 Sopotnica – Špeglič – Grič, odsek Špeglič
200
8. LK 401261 Trata - Virmaše, odsek Virmaše
400
9.
JP 901510 Blegoška cesta – Gabrovo
773
10. JP 902610 Cerkev – Kravja dolina
350
11. LC 100120 Poljane – Smoldno – Kumer
5000
12.

LC 401080 Papirnica-Virmaše–žel. Post.; odsek Sv. Duh, p.št.525 in 125

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

JP 901580 Sopotnica – Tavčar
JP 902710 Reteče – Corona
JP 902011 Betonarna-Pahovec-Partizanska c.; odsek Potočnikova ul.
JP 902020 Partizanska cesta – Kamnitnik
LC 401130 Visoko-Črni vrh; odsek kamnolom-Skobelj
JP 901390 Visoko-Kovšak-Kožuh
JP 901382 Dol-Mežnar
JP 901400 Dolinc-Golar
JP 901750 Hrastnica-Bernik-Močeradnik; odsek Hrastnica
LC 401170 Zg. Senica-Godešič, Odsek Godešič
JP 901350 Tavčarjev dvorec – občinska meja
LC 401120 Log-Gabrška gora
JP 901440 Zg. Log - Valterski vrh
LC 401110 Zminec - Sopotnica - Rupar - Blegoška cesta
JP 903070 Virmaše 165 - Virmaše169
JP 902950 Sv. Duh 92 - Sv. Duh 81 (Čarman - Kuralt)
LC 401100 Bodovlje - Sv. ožbolt - Hrastnica,Odsek Hrast. - Sv. ožbolt
LC 401040 Binkelj - Križna G. - Praprotno, odsek Moškrinj
LC 180030 Strmica - Bukovščica - Ševlje, odsek Strmica
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100

1120
2.542
430
460
3.564
3.160
500
500
1.200
1.238
500
250
3.000
3.984
85
187
3.398
97
1.000

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

LK 401320 odsek Vincarje
300
JP 903840 Draga LC – Draga 20
400
JP 901911 Poljanska c. 54 – Zabrajda
100
JP 902900 Forme 8a – Forme 5
300
JP 902160 Groharjevo naselje - cesta talcev 16
63
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
JP 902640 šola - Boštjan
153
Nepredvidene manjše geodetske storitve in parcelacije
200
SKUPAJ
39.887
V času med prvim in drugim branjem proračuna so prišle zahteve od lastnikov zemljišč za dodatne
odmere kategoriziranih občinskih cest pod zap. št. 41 in 42.

4.5.2. Investicijski odhodki
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic
Na regionalni cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar Podlubnik bomo
nadaljevali z izgradnjo pločnikov, kolesarske steze, avtobusnih postajališč in ureditvijo komunalnih
vodov. Sredstva bodo namenjena tudi za odškodnino za manjkajoča zemljišča, ki jih za načrtovano
gradnjo potrebuje občina.
Z amandmajem je postavka znižana za 5.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 4.5.2.2.
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest
Program obnov občinskih cest je razviden iz tabele:
Z.

KRAJEVNA

št.

SKUPNOST

1. BUKOVICABUKOVŠČICA

Naziv objekta – vrsta dela

LC 183010 Strmica – Bukovščica – Ševlje,

Proračun 2006

Proračun 2006

I. obravnava

II. obravnava

OPOMBA

3.000.000

3.000.000

pog 2005, 2006

4.400.000

4.400.000

samoprispevek
samoprispevek

odsek Strmica
JP 901130 Sp. Luša – Nornovc – Stirpnik,odsek
Mijatovič – Šinkar in odcek Buh
2.600.000

2.600.000

2. LUŠA-LENART JP 901220 Zg. Luša – Pstote

JP 901090 Stirpnik – Brna

2.000.000

2.000.000 sof. G.vas. –Poljane

JP 901212 Potočnik – Petrač

2.500.000

2.500.000

JP 901270 Gričar - Žludrovc

5.000.000

5.000.000 pog 2006samoprisp.

pog 2006, 2007
samoprispevek

LC 401020 Na Luši – Lenart – Rovt

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

pog 2005, 2006

LC 401100 Bodovlje–Kopač, odsek Sv. Ožbolt

4.000.000

4.000.000

pog.2006, 2007

JP 901800 Puštal – kopališče

3.000.000

3.000.000

JP 901790 odsek LC – Polanc

5.000.000

5.000.000

JP 901770 Hrastnica – Fojke

5.000.000

5.000.000

samoprispevek

JP 901762 Rampa – Vodnik,in odcep JP 901764

5.000.000

5.000.000

samoprisp. 2006,

3. ŠKOFJA LOKA- LC 401090 Puštal – Hrastnica – Selo (občinska
MESTO

meja), odsek Puštal

Kmečki stroj

samoprispevek

2007

LK 401320 Kapucinski trg – Vincarje, odsek

10.000.000 izgradnja pločnika

Obrtnik - Unitech
JP 901882 GD –Sorška c. sanacija
4. TRATA

LC 251070 Medvode – Sora – Puštal
LK 401230 Trata – Termo
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8.000.000

zimske poškodbe

8.500.000

21.432.324

pog.2005, 2006

0

4.567.676

dolg iz leta 2005

0

7.500.000

5. SV. DUH

Preplastitve

LC 401150 Lipica – Gosteče

3.000.000

3.000.000

6. GODEŠIČ

Preplastitve

3.000.000

3.000.000

7. RETEČE

JP 902712 Reteče – Dolžan

2.500.000

2.500.000

8. KAMNITNIK

LK 401290 Partiz. c.–Tehnik (Tavčarjeva c. 9)

0

0

17.000.000

17.000.000

pog 2005 in 2006

1.500.000

upravni spor

LZ 402022 Partizanska c. – Petrol
JP 902060 Koširjeva cesta

1.500.000

LK 401280 Sorška c. sanac. zimskih poškodb
JP 901600 Gabrk – Okršljan

samoprispevek

17.000.000

LK 401270 Plevna . Ljubljanska cesta most
9. ZMINEC

preplastitev

5.000.000

4.000.000

sanacija

5.000.000

pog.2005 in 2006,
samoprispevek

JP 901624 Zminec – Sv. Petra hrib, odcep

3.000.000

3.000.000

samoprispevek

15.000.000

15.000.000

samoprispevek

10.000.000

10.000.000

samoprispevek

Porobkar
LC 401010 odsek Lovska koča - Zalubnikar
10. LOG

LC 401120 Log – Gabrška gora

11. STARA LOKA - LC 401040 Binkelj – Križna gora - Praprotno),
PODLUBNIK
12. RAZNI

5.000.000

odsek Sredniška grapa

prenos 2005

nadzor, popisi

SKUPAJ

4.000.000

4.000.000

124.000.000

203.000.000

Prednostno so vključeni v program obnov odseki cest, ki so v gradnji. Razpoložljiva sredstva leta 2006
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 drugi obravnavi so povečana sredstva za obnovo občinskih cest v višini 22.000.000 SIT s tem, da se
poplačajo obveznosti iz leta 2005, kot sledi:
• LK 401230 Trata – Termo – CP KRANJ d.d.
5.567.676,40 SIT
• LZ 402020 Partizanska cesta – nadzor Milan Medved s.p.
144.486,96 SIT
Ostale spremembe so razvidne iz gornje tabele in gradiva stališča do pripomb 1. obravnave proračuna
za leto 2006.
Z amandmaji so v tabeli dodane ceste:
• Lipica – Gosteški most (»Cesto je potrebno preplastiti s finim asfaltom, da se prepreči škoda
na cestišču.«)
• Sorška cesta od sotočja proti Suhi (»Za ureditev, ker je v zelo slabem stanju in bo v kratkem
neuporabna.«)
• Cesta v Vincarje – odsek Unitech – Obrtnik (»Izdelava odprtine v zidu in izgradnja pločnika na
notranji strani zidu za kolesarje in pešce.«)
• Obnova mostu čez Sušico na Ljubljanski cesti (»Gre za zelo dotrajan most.«)
• Preplastitve za odpravo zimskih poškodb cestišča (»Potrebno preplastiti cesto LC 251070
Puštal – Sora, 901882 od ubožnice proti mostu na sotočju in 401281 Sorška ulica.«)
• Blegoška cesta – odsek lovska koča – odcep Zalubnikar (»Del ceste v izmeri ca 400 m je ostal
nedokončan.«).
4.5.2.4. Urejanje pločnikov
Predvidena je realizacija naslednjih del:
Z. št.
Naziv objekta - vrsta dela

1.

2.

Odšk. za zemlj., ki jih za načrtovane gradnje potrebuje Občina:
Kidričeva cesta, Podl. – Klančar, Grenc – Žabnica, pločniki na
odsekih Zminec, Reteče, Na Logu, Godešič
RI 210/1110 izgr. pločnikov in javne razsvetljave skozi nas.
Zminec od KM 2+596 do KM 3+015,
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Proračun 2006 Proračun 2006
I. obravnava II. obravnava
5.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

3.

RI 210/1110 izgr. pločnikov in javne razsvetljave na odseku Šk.
20.000.000
20.000.000
Loka - Podpurfelca od KM 1+305 do KM 1+850,
15.000.000
15.000.000
4. RI 210/1110 izgr. pločnikov , javne razsvetljave skozi nas. Na
Logu od KM 9+570 do KM 9+720 in j. razsvetljave v naselju Log
5. RI 210/1078 izgr. pločnikov in javne razsvetljave skozi nas.
10.000.000
10.000.000
Godešič
6. RI 210 / 1010 izgr. pločnikov odsek Sv. Duh (Prosen – Thaler)
3.000.000
3.000.000
7. ostali stroški (nadzor, studije)
2.000.000
2.000.000
SKUPAJ
60.000.000
60.000.000
V letu 2006 bodo zaradi upoštevanja plačilnega roka poplačane obveznosti iz leta 2005 za demontažo
in ponovno montažo javne razsvetljave ob izgradnji pločnikov RI 210/1110 skozi naselje Zminec v
znesku 856.176,00 SIT in nadzor pri izgradnji istih pločnikov v znesku 335.026,55 SIT.
Z amandmajem je postavka znižana za 2.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 4.5.2.2.
Z naslednjim amandmajem je postavka povečana za 2.000.000 SIT namensko za RI 210/1078 za
izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave skozi naselje Godešič.
4.5.2.5. Urejanje prometa
Predvidena so sredstva za izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti prometa – postavitev ustrezne
prometne signalizacije. V letu 2006 bomo poplačali obveznosti iz leta 2005 za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za ureditev križišča Peks v višini 4.752.000 SIT izvajalcu GEA COSULT,
d.o.o., Škofja Loka. Prav tako bodo poplačane obveznosti iz leta 2005 za izvedbo ukrepov umirjanja
prometa na občinskih cestah v znesku 4.159.271 SIT (CP Kranj d.d.) in nakup občinskega radarja v
znesku 1.182.000 SIT (Vigred d.o.o Kranj). Zapadle obveznosti so nastale ob koncu leta.
V letu 2006 načrtujemo nadaljevanje izdelave celostne ureditve prometne signalizacije na občinskih
cestah (talne označbe, prometni znaki, znaki in naprave za umirjanje prometa).
Občinska uprava je izdelala program obnove prometne signalizacije po krajevnih skupnostih ob
upoštevanju Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah.
4.5.2.6. Odkup zemljišč
Pripravljen je prioritetni program odkupov zemljišč za občinske ceste za leto 2006 – 2007. V letu 2007
bodo odkupljena zemljišča, ki ne bodo po programu realizirana v letu 2006.
Z. št.
Številka in potek ceste
Površina m2
1. JP 902980 Uršulinski samostan – Polje, p. št. 1679/3
355
2. LC 401180 RI 210 - Sv. Duh, p. št. 1233/9
167
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LK 401290 Partizanska cesta – Tehnik, Tavčarjeva cesta, p. št. 1105/6

LC 401050 Groharjevo n. – Crngrob - Dorfarje
LK 401320 Kapucinski trg – Vincarje
LK 401230 Trata – Termo
LZ 401020 Partizanska cesta
LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha
JP 903300 Binkelj 36 – Binkelj 42
JP 902270 Vešter 25 – Vešter 21 (Vešter II)
LC 401170 Zg. Senica-Godešič; odsek Reteče, Godešič
LZ 402040 Suha-Železniška postaja; odsek Suha in Trata (Jugovic
Veronika, Trata 18 p.št. 497/3 KO Suha)
LC251070 Medvode-Sora-Puštal, odsek Pungert - Gosteče , odsek
Draga -občinska meja in Hosta
JP 902390 Trata-Meja; odsek Trata
LC 401012 Podpurfelca-Breznica; odsek Zminec
LC 401080 Papirnica-Virmaše; odsek Sv. Duh
JP 902011 Betonarna-Pahovec-Potočnikova c., odsek Potočnikova
ul.
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67

200
600
500
300
850
410
1.491
2.000
300
1.000
1.000
200
1.200
700

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

LC 401150 Lipica – Gosteče
900
JP 901240 Zg. Luša – Dragobačk
3.000
LK 401261 Trata - Virmaše; odsek Virmaše
500
JP 901950 Puštal – Mala Hrastnica
500
JP 902070 Demšarjeva cesta
1.000
LC 401110 Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta
3.500
LC 401120 Log – Gabrška gora in LC 100120 Kumar - Smoldno
1000
JP 902920 odcep Sv. Duh 207
574
JP 901910 Poljanska c. 54 – Zabrajda (Bernik, Trojar)
100
LC 401040 Binkelj – Križna gora – Praprotno
4.000
JP 902700 Gorenja vas – Reteče
200
JP 902611 cerkev – Kravja dolina
2.383
JP 902900 Forme 8a – Forme 5
300
JP 902881 RI 210 – Forme 5
400
JP 903510 Podlubnik 55 – Elektrarna
600
JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica
1000
JP 901603 Gabrk I
800
JP 902212 Kidričeva c. 36 – Kidričeva c. 45 (Triler)
485
JP 902640 šola – Boštjan (Križaj)
765
Nepredvidena manjša pačila – odkupi zemljišč za ceste
1000
SKUPAJ
33.097
V času med prvim in drugim branjem proračuna so prišle zahteve od lastnikov zemljišč za dodatne
odkupe zemljišč pod zap. št. 35. in 36.
4.5.2.7. Železniški prehodi
V letu 2006 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 2006
1 GODEŠIČ
JP 902532 Godešič- Športno igrišče
4.000.000
SKUPAJ
4.000.000

4.5.2.8. Javna razsvetljava
S te postavke je v letu 2006 predvidena realizacija načrtovanih investicijsko - vzdrževalnih del, ki
obsegajo:
• Novo razširjeno razsvetljavo v KS Reteče bomo gradili na JP 902760 Danilo – nogometno
igrišče in JP 902611 cerkev – Kravja dolina.
• V KS Sv. Duh bomo razširili javno razsvetljavo na LC 401070 , odsek Gorajte. V KS Trata
načrtujemo izgradnjo nove javne razsvetljave na JP 902341 in JP 902351 v Hafnerjevem
naselju in namestitev dodatnih svetilk JP 902290 pot proti gasilskemu domu na Trati.
• V KS Stara Loka bomo razširili javno razsvetljavo v naselju Stara Loka na JP 903550 od
parkirišča do Stara Loka 91 in montaža dodatnih svetilk na LC 401080 v Papirnici in Virmašah,
LC 401070 Cesta talcev od spomenika do h. š. 28 in JP 902160 Pot pri kasarni (Groharjevo n.
– križ – Oblak).
• V KS Zminec bomo obnovili in razširili javno razsvetljavo skozi naselje Zminec.
• V KS Škofja Loka – mesto bomo v Puštalu ob obnovi cest in izgradnji ostale infrastrukture
obnovili javno razsvetljavo pri Puštalskem gradu in na cesti Puštal – kopališče.
• Obnovo dotrajanih svetilk in drogov javne razsvetljave bomo v okviru razpoložljivih sredstev
izvajali na območju KS Škofja Loka – Mesto (Kopališka ulica in Novi svet, Vincarje), KS Stara
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Loka – Podlubnik (Groharjevo naselje, stanovanjska soseska Podlubnik), KS Kamnitnika
(Suška cesta, Partizanska c.), KS Sv. Duh (Grenc, Trate), KS Trata (Hafnerjevo naselje,
Gosteče, Pungert).
• Ponekod bo investicijsko vzdrževanje potekalo tudi sočasno z obnovo cest (LZ 402020
Partizanska cesta, LK 401290 Tavčarjeva cesta, LC 401090 Puštal – Selo in JP 901800
Puštal - kopališče .
V letu 2006 bodo zaradi upoštevanja plačilnega roka poplačane obveznosti iz leta 2005 za JR Virlog
ELEKOM d.o.o. v znesku 1.597.590 SIT.
Z amandmajem je postavka povečana za 2.000.000 SIT namensko za novo razširjeno javno
razsvetljavo v KS Godešič na LC Godešoč – Gosteče; odsek transformator pod naseljem Godešič do
nogometnega igrišča.
4.5.2.9. Loška obvoznica
Sredstva so namenjena za reševanje rušitev in sprememb namembnosti objektov ob trasi obvoznice,
za odkupe objektov in zemljišč, za stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč in dokazil o razpolaganju z
zemljišči ter za pripravo dokumentacije v zvezi s potrebnimi rušenji oz. spremembo namembnosti
objektov.
Glede na pričakovane pospešene aktivnosti priprav na gradnjo Poljanske obvoznice smo v II. branju
proračuna povečali sredstva za 12 milijonov SIT.

4.7. TURIZEM
4.7.1. Tekoči odhodki
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma
V okviru pospeševanja razvoja turizma so namenjena sredstva za prireditve, ki se dogajajo v Občini
Škofja Loka. Predvideni so sledeči projekti:
• Promocija turistične ponudbe Škofje Loke in mestnega turizma ..................5.000.000 SIT
(za (po)natis promocijskih materialov, promocijo v sredstvih javnega obveščanja, sejemske
predstavitve v Sloveniji in tujini, spletne strani, študijska potovanja novinarjev in turističnih
agentov…)
• Vzdrževanje kolesarskih in tematskih pohodniških poti....................................200.000 SIT
(Del sredstev za nujno vzdrževanje obstoječih poti)
• Projekt božično-novoletne okrasitve Škofje Loke in sofinanciranje prireditev v okviru
projekta 'Veseli december *................................................................................2.500.000 SIT
(za praznično okrasitev Škofje Loke, predvsem starega mestnega jedra, kot tudi kakovostnim
božično-novoletnim prireditvam za oživitev le-tega)
• Sklop poletnih prireditev na prostem * .............................................................3.000.000 SIT
(za sofinanciranje kakovostnih prireditev (glasbenih nastopov, gledaliških iger, recitalov,
performansov, …), ki bodo prispevale k oživitvi starega mestnega jedra).
• 7. tekmovanje v smučanju po starem – Evropsko prvenstvo............................450.000 SIT
(za organizacijo in izvedbo Evropskega prvenstva v smučanju po starem)
• Koledar prireditev...................................................................................................100.000 SIT
(za izdajo letnega koledarja prireditev na Škofjeloškem)
• Venerina pot – srednjeveški dnevi * ..................................................................5.000.000 SIT
(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 ....................................................................................4.036.211 SIT
* (Z zvezdico so označene prireditve, kjer bo občina z v pogodbi določenim deležem sofinancirala tiste
projekte oz. prireditve, ki se bodo izvajale glede na uspešnost prijave na objavljene razpise. Občina
Škofja Loka bo sama objavila razpise s katerimi bomo pridobili oz. izbrali izvajalce za posamezne,
zgoraj navedene, prireditve).
Z amandmajem so sredstva povečana za izdelavo načrta mesta Škofja Loka (1.500.000 SIT) in za
projekt Prekomejno trženje kulturnega turizma (1.500.000 SIT).
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Z naslednjim amandmajem je postavka povečana za 550.000 SIT namensko za organizacijo in
izvedbo 7. tekmovanja v smučanju po starem in 2. Evropskega prvenstva v izvedbi društva Rovtarji
Škofja Loka.
4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija
Sredstva so namenjena delno za poslovanje in delno za programski del Zavoda za pospeševanje
turizma Blegoš in sicer:
• Turistično informacijski center ..........................................................................1.000.000 SIT
(za delovanje novega TIC – a za Škofjeloško območje, del pa za sofinanciranje TIC-a v okviru
TD Škofja Loka)
• Sodelovanje v združenjih, skupinah.....................................................................400.000 SIT
(za sodelovanje v raznih združenjih, pri pripravi Regionalnega razvojnega programa, programa
razvoja podeželja,…)
• Tekoči letni stroški ..............................................................................................4.650.000 SIT
(za zaposlene, najemnino, obratovalne stroške, vzdrževanje, telefon, pisarniški material,
poštne stroške, računovodske storitve,…)
Glede na pridobljena sredstva s strani drugih virov se lahko sredstva znotraj postavke tudi
prerazporedijo.
4.7.1.3. Javna dela v turizmu
Predviden je en delavec. S sredstvi bomo zagotovili izvajanje izbranega in potrjenega javnega dela
brezposelnim osebam. Zavod zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji bo vloge za
programe javnih del vsebinsko pregledal in ocenil v skladu z objavljenimi pogoji in merili. 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 2006
so lahko udeleženci iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb: starejši od 50 let, ki so prijavljeni pri
Zavodu nad 1 leto, osebe s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe, ki so prijavljeni pri Zavodu nad 3 leta,
brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu nad 4 leta, Romi, zdravljeni odvisniki, osebe po
prestajanju zaporne kazni, žrtve nasilja in druge težje zaposljive brezposelne osebe z ugotovljeno
zaposlitveno oviranostjo). 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. 70% po Splošni
kolektivni pogodbi za negospodarstvo, Občina Škofja Loka pa 60% oz. 30%. 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
Z amandmajem je dodana nova postavka 4.7.1.5.1., ki je v višini 1.500.000 SIT namenjena
Rokometnemu društvu Termo, in 4.7.1.5.3., ki je v višini 1.500.000 SIT namenjena Košarkaškemu
klubu in dodana obrazložitev:
»Kluba tekmujeta v 1. državni ligi. S svojimi selekcijami se udeležujejo raznih tekmovanj in turnirjev v
državi, uspešno pa nastopajo tudi v tujini.

4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST
4.8.G.1. Tekoči odhodki
4.8.G.1.1. Zavarovanje
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Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov.
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. Del
sredstev te postavke je namenjen investicijskemu vzdrževanju pokopališča Lipica in tudi ostalih
pokopališč v občini, kot je sofinanciranje obnove zidu na mestnem pokopališču Škofja Loka in za
pripravo ter dokumentacijo za razširitev pokopališča v Retečah.

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
4.8.H.1. Tekoči odhodki
4.8.H.1.1. Stroški DURS-a
V tej višini ocenjujemo stroške Davčne uprave RS za pobiranje in izterjevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Pričakujemo, da bomo sklenili pogodbo, s katero bodo stroški znižani na 1,2%
od pobranega nadomestila.
Z amandmajem je postavka znižana zaradi pričakovanih nižjih stroškov.
4.8.H.1.2. Študije
Znesek te postavke bo porabljen za poplačilo stroška nastavitve in posodobitve podatkovne baze za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po novem odloku o NUSZ iz leta 2003 se
nadomestilo pobira na območju celotnega območja občine za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča. V letu 2004 in 2005 je odmera potekala po novem odloku, nadaljeval se je popis novih
površin in zavezancev. Zajeta so bila predvsem nezazidana stavbna zemljišča. Leta 2006 bomo
predvidoma dokončno poplačali izvajalca za dela pri odmeri nadomestila, opravljena leta 2004 in
2005.
S te postavke bodo poplačane tudi 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.

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 po odloku o predkupni pravici občine pri prodaji stavbnih zemljišč (Obrtna cona
Trata, Industrijska cona Trata, Stanovanjsko-obrtna cona Virmaše, Kamnitnik, Reteče).
Občina Škofja Loka je že lastnica večjega dela zemljišč v kompleksa Industrijske cone Trata, v k.o.
Suha in k.o. Godešič. Del parcel tega kompleksa je občina že pridobila brezplačno po pogodbi o
prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi Zakona o javnih skladih. Del zemljišč je občina
kupila od lastnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Preostanek zemljišč, ki so še v lasti fizičnih
oseb je potrebno dokupiti in ponuditi investitorjem. Občina bo ta zemljišča še pridobila bodisi na
podlagi uveljavitve zakonske predkupne pravice ali po neposredni medsebojni pogodbi (ponudba
lastnikov). Z nakupom in ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja bo na tak način občina zaokrožila
kompleks zemljišč.
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Z amandmajem je postavka povečana za 154.000.000 SIT zaradi nakupa dodatnih zemljišč v
kompleksu industrijske cone Trata.
Zamandmajem je v tabeli »Predvidene nabave« pod zaporedno številko 10 dodana parcela 212
k.o.Suha.
Z amandmajem je postavka povečana še za 7.000.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Sredstva se namenijo za nakup zemljišča v naselju Pod Plevno za izgradnjo otroškega igrišča, v
skladu s sprejetimi spremembami zazidalnega načrta naselja Pod Plevno.«
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PROGRAM NABAV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
Proračun za leto 2006
NEREALIZIRANE NABAVE IZ PRETEKLIH LET
IDENTIFIKACIJA NEPREMIČNINE

Velikost v m2

Naslov, kat. občina

Namen

OPOMBE

VREDNOST SIT

1. parc. št. 27/2 travnik

351 m2

k.o. Stara Loka

ureditev poti

ponudba / predkupna pravica

526.500

2. del parc. št. 243 travnik

244 m2

k.o. Stara Loka

ureditev poti

ponudba / predkupna pravica

366.000

3. del parc. št. 411 gozd

75 m2

k.o. Stari dvor

ureditev poti

ponudba / predkupna pravica

112.500

4. parc. št. 312/9, 312/29

360 m2

k.o. Suha

odkup dovozne ceste do OC Trata

ponudba / predkupna pravica

4.700.000

5. del parc. št. 337/1, 337/13, 343/2, 343/22,

360 m2

k.o. Suha

odkup dovozne ceste do OC Trata

ponudba / predkupna pravica

7.800.000

6. 337/2, 343/27, 343/36, 354/14, 354/15

1000 m2

k.o. Suha

odkup dovozne ceste do OC Trata

ponudba / predkupna pravica

13.000.000

k.o. Stari dvor

infrastruktura v ZN Virmaše

7. del parc. št. 502/1 in parc. št. 500/8
8. naprofitno (socialno) stanovanje

810 m2
dve ali trisobno

območje mesta Škofja Loka ali bližnja okolica

ponudba / predkupna pravica

15.000.000

javni poziv, zbiranje ponudb

19.000.000

PREDVIDENE NABAVE V LETU 2006
IDENTIFIKACIJA NEPREMIČNINE

Velikost v m2

Naslov, kat. občina

Namen

OPOMBE

VREDNOST SIT

1. parc. št. 928/1 (stan. stavba)

110 m2

k.o.Suha

za potrebe obvoznice

neposredna pogodba

80.000.000

2. del parc. št. 586/1 (travnik)

900 m2

k.o.Suha

za potrebe obvoznice

neposredna pogodba

26.000.000

3. parc. št. 830/5 (pot) Porenta Sv. Duh

405 m2

k.o.Dorfarje

ureditev posestn. in lastn. stanja

neposr. menjal. pogodba

4. del parc. št.773/2 in del 827/1 (pot)

421 m2

k.o. Lenart

povečanje funkcionalnega zemljišča

menjalna pogodba

5. parc. št. 769/3 (travnik)

28 m2

k.o. Dorfarje

ureditev pločnika

neposredna pogodba

6. del parc. št. 467/1 (travnik)

30 m2

k.o. Draga

ureditev pločnika

neposredna pogodba

7. parc. št. 1105/6 (cesta)

67 m2

k.o. Suha

ureditev ceste

neposredna pog. odškodnina

8. parc. št. 1233/9 (cesta)

167 m2

k.o. Dorfarje

ureditev ceste

neposredna pog. odškodnina

2.004.000

9. del parc. št. 1072, 1076, 1077, 1078 (travnik)

900 m2

k.o. Škofja Loka

ureditev ceste

neposredna pog. odškodnina

10.000.000

10. Za ureditev dovozne ceste do IC Trata se bo začel postopek za odkup zemljišč oz. del parcel, ki ležijo v k.o. Suha:
311/1, 312/2, 312/14, 322/3, 322/2, 322/4, 340/3, 337/2, 340/2, 340/1, 360/6, 361/2, 361/3, 361/4, 256, 255, 258, 260, 265, 364/1, 250/3, 250/2, 212, 213
11. Za ureditev dovozne ceste do IC Trata se bo začel postopek za odkup zemljišč oz. del parcel, ki ležijo v k.o. Godešič:
192/1,1378/1, 195/1, 1382/1, 198/2, 195/2, 192/2, 204/2, 214, 208, 209, 212/1, 212/2, 215, 217, 220, 218, 221, 223, 226, 224/2, 224/1, 227, 229, 239,
240, 237, 242, 246, 244, 247, 249, 255, 254, 256, 258, 265, 263, 266/1, 268/1, 266/2, 268/2, 1388/1;
5. del parc. št. 250/2 (travnik)

530 m2

k.o. Suha

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica

5. parc. št. 243 (travnik)

2.478 m2

k.o. Suha

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica

6. parc. št. 185 (travnik)

9.747 m2

k.o. Godešič

občinski lokacijski načrt

ponudba / predkupna pravica
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4.8.H.2.3. Urejanje novih sosesk
Sredstva so predvidena za izdelavo dokumentacije ter za izgradnjo komunalne infrastrukture za
območja naslednjih sosesk, ki se urejajo:
Območje:
Ocena stroškov:
Industrijska cona Trata
260.000.000 SIT
Obrtna cona Trata
80.000.000 SIT
Stanovanjsko obrtna cona Virmaše
10.000.000 SIT
Stanovanjsko obrtna cona Hrastnica
5.000.000 SIT
Stanovanjska cona Kamnitnik
5.000.000 SIT
skupaj
360.000.000 SIT
Realizacija izvedbe posameznih aktivnosti je odvisna od pripravljenosti posameznega projekta. V
primeru hitrejše aktivnosti na posameznem projektu, je možna prerazporeditev sredstev znotraj
postavke.
Sredstva bodo potrebna tudi za izdelavo dokumentacije ter za izgradnjo komunalne infrastrukture za
območja naslednjih sosesk, ki se urejajo:
• Zemljiškoknjižna ureditev dela LC 401240 Kidričeva - Odeja - LTH in poplačilo uporabljenega
zemljišča (7,5 milijonov SIT)
• Zemljiškoknjižna ureditev povezave javne poti JP 990211 in LC 401081 Papirnica - Gorajte in
vzpostavitev kolesarske poti v makadamski izvedbi (2,5 milijona SIT)
• Komunalna ureditev in rekonstrukcija Tavčarjeve Ulice LC 402160 (10 milijonov SIT).
Z amandmajem je postavka povečana za 143.000.000 SIT zaradi stroškov komunalnega urejanja
dodatno prodanega stavbnega zemljišča.
Z ostalimi amandmaji je postavka znižana zaradi prenosa sredstev na 6.1.2.3. Gradnja stanovanj
(30.000.000), 8.2.2.8. Investic. vzdrž.- Loški muzej (2.400.000), 4.8.H.2.1.Nakup zemljišč stavbišč
(4.500.000), 4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (4.000.000, 20.000.000), 4.5.2.4. Urejanje
pločnikov (2.000.000), 4.5.2.8. Javna razsvetljava (2.000.000), 4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma
(550.000) in 8.2.1.13. Loški pasijon (20.000.000).

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 so sredstva te
postavke namenjena tudi za neevidentirana dela, to so: nabava in izobešanje slovenskih, loških in
evropskih zastav, čiščenje in pranje Mestnega trga po prireditvah, barvanje podhodov, vzdrževanje
mostov, nabava lesenih delov za klopi in koški za smeti, 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.
Postavka je z amandmajema zmanjšana za 8.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 4.8.J.2.5. in za
2.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 9.1.2.1..
4.8.J.1.3.. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličenje
Sredstva te postavke so namenjena za ocvetličenje dogovorjenih gredic na ožjem delu mesta Škofja
Loka v spomladanskem in jesenskem času ter za zalivanje in gnojenje 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.
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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.
Razdelilnik je prikazan v spodnji tabeli:
vrednost točke: prebivalci
12.000.000 SIT
solidarnost
3.000.000 SIT
Z.št. Krajevna skupnost
Preb./ zap. Znesek
Solid.
Znesek
LETNI PLAN
1. Bukovica-Bukovščica
4,3
516.000
15
450.000
966.000
2. Luša - Lenart
1,4
168.000
5
150.000
318.000
3. Log
2,6
312.000
9
270.000
582.000
4. Zminec
2,6
312.000
9
270.000
582.000
5. Sv.Duh
8,4
1.008.000
13
390.000
1.398.000
6. Godešič
2,8
336.000
10
300.000
636.000
7. Reteče
3,5
420.000
14
420.000
840.000
8. Škofja Loka:
74,4
8.928.000
25
750.000
9.678.000
Mesto
24,9
2.223.072
186.750
2.409.822
Podlubnik
28,9
2.580.192
216.750
2.796.942
Kamnitnik
19,2
1.714.176
144.000
1.858.176
Trata
27
2.410.560
202.500
2.613.060
SKUPAJ
100
12.000.000
3.000.000
15.000.000

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč
Planirana sredstva se bodo v letu 2006 namenila za financiranje investicij na podlagi predloženih
planov krajevnih skupnosti glede na nujnost posamezne investicije.
Zap.
Naziv objekta- vrsta dela
Proračun
Opomba
št.
2006
1.
- postavitev AP Zminec
1.000.000
2.
- obnova peš poti med GD in igriščem
400.000
3.
- postavitev AP Podpurfelca
1.000.000
4.
- nabava koškov za smeti
1.000.000
5.
- nabava klopic
400.000
6.
- ureditev prostorov KS Sv. Duh
2.500.000
7.
- obnova otroških igrišč
1.500.000
8.
- obnova stopnišča Lahov klanec
1.500.000
9.
- preplastitve in nasutja javnih površin
700.000
SKUPAJ
10.000.000
Z amandmajem je postavka povečana za 1.500.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Sredstva se namenijo za ureditev zemljišča v naselju Pod Plevno za izgradnjo otroškega igrišča, v
skladu s sprejetimi spremembami zazidalnega načrta naselja Pod Plevno.«
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.
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V letu 2006 so planirane naslednje ureditve in nove investicije:
- ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu
- 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 pred centralnim objektom v Gabrku.
Z amandmajem je postavka znižana za 2.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 9.1.2.1..
4.8.J.2.5. Parkirišča Frankovo 60, 155 in 156
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 8.000.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Sredstva se namenijo za parkirišči Frankovo naselje 60 – zbirni center in Frankovo naselje 155 –
156.«

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 2006. Občina bo od kreditnega odbora zahtevala,
da se razpis za dodeljevanje kreditov priredi tako, da bo kreditna shema primerna tudi za najemanje
manjših kreditov.
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
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.
V 2. obravnavi so sredstva povečana za promocijo loškega gospodarstva.
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Z amandmajem so sredstva povečana za 1.500.000 za izdelavo predstavitvenega medija
škofjeloškega gospodarstva.

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
Podjetjem 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, stroške praznih
poslovnih prostorov in druge nepredvidljive stroške. Iz te finančne postavke se pokrivajo nastali stroški
za plačilo tokovine in vodarine, kjer imajo najemniki skupni števec.
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja 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 v družbeni lastnini in po večletnih izkušnjah 10% od iztržene
najemnine. Iz te postavke bomo krili stroške ureditve priključka vodovoda turistično informativnega
centra v bivšem Petrolu v Škofji Loki.

4.8.N.2. Investicijski odhodki
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov
Občina Škofja Loka ima trenutno v lasti 48 poslovnih prostorov v skupni izmeri 1985 m2 in najemu
(nekdanja vojašnica) 50 lokalov v izmeri 5.144 m2 koristnih poslovnih površin. Sredstva bomo
uporabili za večja vzdrževalna dela poslovnih prostorov, kot sledi:
Z. št. Naziv objekta
Vrsta dela
Proračun
1.
Sprememba
Izdatki, ki so povezani z gospodarjenjem s poslovnimi
500.000
namembnosti
prostori (stroški za izvedbo spremembe namembnostipridobitev dokumentacije, študije, projekti)
2.
Podlubnik139 Preureditev kotlovnice
1.000.000
3.
Kapucinski trg Preureditev kotlovnice
1.000.000
7
4.
Spodnji trg 40 Zamenjava kritine in popravilo ostrešja
1.000.000
5.
Razno
Intervencijska popravila
500.000
SKUPAJ
4.000.000
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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
S te postavke se bodo pokrivali stroški odvoza surovin z ekoloških otokov, kjer se zbirajo ločene
frakcije odpadkov: papir in steklo, PET plastika in pločevinke. Odvoz surovin z območja občine je
strošek občine. Del tega stroška se krije iz cene surovine, ki jo dosežemo na trgu, ki pa je v večini
primerov zelo nizka. Prevzemnik le sprejme sortirano surovino in ne pokriva stroškov sortiranja in
prevozov. V ceni ravnanja z odpadki ti stroški niso zajeti. Ministrstvo za okolje in prostor je predpisalo
prevzem surov in rezultat tega je ustanovitev gospodarske družbe na državni ravni SLOPAK. Rezultati
centralnega prevzema so sicer nižje cene surovin, je pa prevzem le-teh zagotovljen in urejen.
S te postavke bodo poravnani tudi stroški odvoza velikih kontejnerjev, ki jih bo koncesionar ali
izvajalec postavil za potrebe zbiranja odpadkov po čistilnih akcijah (predvidoma spomladi in »biološko
čistilno akcijo« pozno jeseni).
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 2006. 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. Od 01.11.2004. se kot javno stranišče za Mestni in Cankarjev trg ter okolico tako
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.2. Investicijski odhodki
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki
Sredstva s te postavke so namenjena za nadgradnjo in razvoj sistema ločenega zbiranja odpadkov.
Predvsem bo treba še veliko postoriti na področju osveščanja občanov kot povzročiteljev (obveščanje
in osveščanje povzročiteljev (prebivalcev) glede pomembnosti in potrebe ločenega zbiranja
komunalnih odpadkov in sicer v obliki brošur, zgibank, reklamnih spotov, filmov, predstavitev ipd.)
Sredstva s te postavke so namenjena tudi za plačilo odškodnine lastnikom zemljišča za namestitev
ekoloških otokov, če v bližini ni javnega zemljišča.

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.
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5.1.E.1.2. Obratovanje deponije
Na tej postavki so prikazani stroški za tekoče obratovanje deponije za vse štiri občine. Račune
posameznim občinam potem izstavlja občina Škofja Loka. Medsebojna razmerja so urejena s
pogodbo o financiranju tekočih stroškov odlaganja komunalnih odpadkov, ki so jo medsebojno sklenile
Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Osnova za obračun je teža ostanka
komunalnih odpadkov.
S te postavke se bodo plačali računi za obvezno analizo izcednih voda deponije in monitoring
podzemnih voda na območju deponije v Dragi, potrebno deratizacijo in ostalimi stroški iz obratovanja
deponije.

5.1.E.2. Investicijski odhodki
5.1.E.2.1. Sanacija deponije
Deponija komunalnih odpadkov v Dragi je na 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. V primeru, da bomo v letu 2006 pridobili gradbeno dovoljenje za širitev, bomo po
izvedenem javnem razpisu že pričeli s sanacijo in širitvijo na novo polje. 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.
Z amandmaji so sredstva znižana zaradi prenosa sredstev na postavke: 4.8.M.1.3. Malo gospodarstvo
(1.500.000), 4.7.1.1.Pospeševanje turizma (3.000.000), 4.5.2.2. Program obnov občinskih cest
(3.000.000, 10.000.000, 5.000.000), 8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (3.000.000) in
8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (5.000.000).

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 2006 bodo poplačana dela izgradnje kanalizacije v Puštalu, ki se je gradila sočasno s primarnim
vodovodom na odseku Viršk – Puštal – sotočje. Narejena bo tudi povezava te kanalizacije proti Sori.
Poplačana bo tudi ob rekonstrukciji občinske ceste zgrajena kanalizacija za zahodni del naselja
Hosta.
Pričelo se bo s pripravo izgradnje:
• zadrževalnika deževnih voda ob trgovini Tehnik v Škofji Loki,
• ločenega sistema kanalizacije v Vincarjih,
• obnove kanalizacije na Cankarjevem in Mestnem trgu ter na Blaževi in v Klobovsovi ulici v
Škofji Loki,
• kanalizacije v območju Stare Loke in Binklja.
S te postavke se bo sofinancirala izgradnja kanalizacijskih objektov, navedenih v postavki 5.2.B.2.3. Kanalizacija - poraba lanske ekološke takse.
Del sredstev je namenjen za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, za razna manjša popravila
in sanacije okvar. Iz te postavke bo plačan tudi strošek nadzora izgradnje posameznih objektov in
naprav.
Z amandmajem je postavka povečana za 2.000.000 SIT in dodana obrazložitev:
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»Ob rekonstrukciji občinske ceste zahodnega dela Hoste se je delno zgradila tudi kanalizacija, ki pa ni
dokončana, saj je potrebno položiti še ca 90 m kanalizacijskih cevi ob cesti kjre gradbena dela še niso
zaključena.«
Z amandmajem je postavka znižana za 4.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 4.8.H.2.1. oz.
4.8.J.2.2..
5.2.B.2.2. Dokumentacija
S te postavke bo plačana izdelava prostorske, projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo in
obnovo kanalizacijskih objektov. Prioriteto ima izdelava dokumentacije za območja, za katera je
predvideno celovito urejanje komunalne infrastrukture na podlagi lokacijskih načrtov. To so naselja
Puštal, Vincarje, Stara Loka ter območje Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.
Sredstva s te postavke bodo namenjena tudi za pridobitev investicijske, projektne in upravne
dokumentacije za ločeni sistem kanalizacije na Mestnem in Cankarjevem trgu ter Klobovsovi in
Blaževi ulici v Škofji Loki.
Za izgradnjo zadrževalnika deževnih voda ob trgovini Tehnik v Škofji Loki bo pridobljena projektna
dokumentacija s pripadajočimi soglasji.
5.2.B.2.3. Kanalizacija - poraba lanske ekološke takse
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 2006 bodo sredstva namenjena:
izgradnji kanalizacije v naseljih Sv. Duh, Forme in Dorfarje,
izgradnji kanalizacije v Karlovcu,
delni izgradnji zadrževalnega bazena deževnih voda pred Centralno čistilno napravo Škofja
Loka
delni modernizaciji in sanaciji objektov, naprav in opreme predčiščenja, vključno s postajo za
prevzem grezničnih vod,
manjšim investicijsko vzdrževalnim delom in izboljšavam, predvsem:
nadaljevanju zamenjave dotrajanih Messnerjevih plošč
usposobitvi gnilišča C1 za anaerobno digestijo in odvzem bioplina
črpalki za refluks v času nižjih pretokov iz sekundarnega usedalnika B3
vgraditvi ON line meritev vseh oblik dušika
prestrezni barieri za plavajoče blato v sekundarni usedalnik B3, posnemalnim in
odstranjevalnim napravam za plavajoče blato
sistemu čiščenja zraka iz gnilišč v biofiltru, za zmanjšanje širjenja smradu v okolico
zamenjavi drugega agregata v sklopu kogeneracije.
Obseg del se bo prilagodil višini zbranih sredstev s te postavke in možnosti sofinanciranja iz drugih
virov (postavke kanalizacije, čiščenje odpadnih voda, pridobljena nepovratna sredstva ipd).

5.2.C. ČIŠČENJE VODA
5.2.C.2. Investicijski odhodki
5.2.C.2.1. Čistilna naprava
V letu 2006 se bo na centralni čistilni napravi pričela modernizacija in sanacija objektov, naprav in
opreme predčiščenja, vključno s postajo za prevzem grezničnih vod. Obseg del se bo prilagodil
razpoložljivim finančnim sredstvom.
S te postavke bodo pokrita še nujna, interventna investicijsko vzdrževalna dela na centralni čistilni
napravi, ki se tičejo predvsem dotrajanih in zastarelih objektov, inštalacij in opreme.
S te postavke bo plačan tudi nadzor gradnje vseh objektov in vgradnje opreme in inštalacij.
5.2.C.2.2. Dokumentacija
Tehnična in upravna dokumentacija se bo pridobivala za zgoraj navedena investicijska dela. Potrebna
bo tudi pridobitev dokumentacije, ki bo posledica nove zakonodaje ali pogojev javnih razpisov za
pridobivanje nepovratnih sredstev.
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Sredstva s te postavke bodo namenjena tudi za pridobitev idejnega projekta ter investicijske in
upravne dokumentacije za čistilno napravo Reteče.

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.
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 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.
5.3.1.3. Priprava CERO
S te postavke bodo poravnani stroški, ki bodo v letu 2006 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. Postavka je v 2. obravnavi povečana zaradi vedno
večjega števila živali v zavetišču in s tem povezanih višjih stroških.

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.
Škode so nastale tudi po deževju novembra leta 2000, ki jih je nujno sanirati, saj so za te sanacije že
izdelani sanacijski načrti. Del stroškov sanacije bo sofinancirala republika Slovenije.
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Aproksimativni predračuni sanacij nesaniranih plazov v občini Škofja Loka so razvidni iz naslednje
tabele.
Z.
št.

KRAJEVNA
SKUPNOST

Predračuni
Naziv objekta - vrsta dela

1.
2.

ZMINEC
ZMINEC

3.

6.

LUŠA
LENART
LUŠA
LENART
LUŠA
LENART
SV. DUH

Sanacija mostu na LC 401070 v Gorajtah

5.000.000

7.

LOG

Sanacija makadamske ceste k domačiji " Borštar "

8.000.000

8.

RAZNI

Cenitve, projekti, nadzor

4.
5.

Proračun
za leto 2006

Sanacija plazu »PLANINA PRI ZMINCU« - II FAZA
35.000.000
Sanacija plazu »PRED ODCEPOM ZA LUBNIK« na LC
6.000.000
401010
- Sanacija LC 401020 Sp. postaja žičnice - Zaprevalj
20.000.000

6.000.000

- Sanacija plazu in ceste »LUŠA – SPODNJA POSTAJA 35.000.000
ŽIČNICE« na LC 401022
- Sanacija plazu »DRAGOBAČK« na JP 901241
15.000.000

10.200.000

SKUPAJ

5.000.000

8.000.000

3.800.000

132.000.000

25.000.000

Glede na razpoložljiva občinska sredstva bomo v letu 2006 prednost dali pridobitvi tehnične
dokumentacije za sanacijo plazov. Operativno bomo sanirali most na LC 401070 v Gorajtah in izvedli
sanacijo plazu Dragobačk in delno sanirali cesto LC 401020 na odseku Sp. postaja žičnice - Zapreval
(Črnovc).
V primeru pridobitve sredstev s kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za
sanacijo usadov in stroškov odprave posledic poplav novembra 2000 in 31. oktober 2004 bodo izbrani
projekti na republiki imeli prednost pri sanaciji.
V letu 2006 bodo zaradi upoštevanja plačilnega roka poplačane obveznosti iz leta 2005 SIMGRAD
d.o.o. za sanacijo plazu DRAGOBAČK I na JP 901241 Luša - Stirpnik v znesku 4.063.830,00 SIT.
5.3.2.2. Urejanje povodja Sor
Sredstva so namenjena za dokončanje dokumentacije za izvedbo proti poplavnih ukrepov na Sori od
Sotočja do Suhe ter za sofinanciranje izvedbe ukrepov v skladu s potrjeno dokumentacijo.

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). V letu 2005 je subvencijo najemnine prejemalo 67
upravičencev, približno enako število pričakujemo tudi v letu 2006. Glede na to, da se bodo najemnine
v letu 2006 postopno zviševale, pričakujemo tudi zvišanje stroškov za subvencije, napram letu 2005.
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
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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.
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. Trenutno je občina lastnik 187 stanovanjskih enot, ki so razpršene
v 67 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..

6.1.2. 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 2006 je v pripravi javni poziv, s
katerim bomo povabili ponudnike k oddaji ponudb za prodajo in tudi dolgoročni najem tako stanovanj
kot bivalnih enot.
6.1.2.3. Gradnja stanovanj
V Stanovanjsko - obrtni coni Virmaše je po sprejetem zazidalnem načrtu predvidena gradnja treh več
stanovanjskih objektov (27 stanovanj) v skupni površini 1500 m2. V letu 2005 je bil izveden del
komunalne ureditve območja, ter sklenjena pogodba za izdelavo projektov za gradnjo več
stanovanjskih objektov. V letu 2006 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek
gradnje. Predvidena je izgradnja objektov v obliki soinvestiranja zasebnih sredstev oz. v obliki gradnje
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za trg ter v sodelovanju z Republiškim stanovanjskim skladom. Delež investiranja občine je odvisen od
proračunskih možnosti.
Sredstva so namenjena tudi za izdelavo študij in pripravo projektne dokumentacije za gradnjo
stanovanj na drugih lokacijah.
Z amandmajem je postavka povečana za 30.000.000 SIT za gradnjo stanovanj v stanovanjski coni
Virmaše.
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj
Iz te postavke se bodo izvrševala večja obnovitvena in vzdrževalna dela v 67 stanovanjskih hišah v
187 stanovanjskih enotah. Upravnik je dolžan za vsako stanovanje izdelati načrt investicijskih
vzdrževalnih del. Podrobnejši prioritetni vrstni red za leto 2006 bomo predstavili v drugem branju.
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.

6.2. 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 ter za zamenjavo hišnih številk pri naseljih, kjer se bodo izvedla
preimenovanja.
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. V letu 2006 bo prioritetno objavljen razpis za odmero ceste – javne poti
za Kamnitnikom in bodoče ceste do stanovanjske cone v Retečah.
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija
a) urbanistični dokumenti in lokacijski načrti – 70 milijonov SIT
Proračunska sredstva namenjamo za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani predvsem na
pripravo strategije prostorskega razvoja občine in občinskih lokacijskih načrtov. To so:
• Strategija prostorskega razvoja občine Škofja Loka
• Prostorski red občine Škofja Loka
• CPVO (Celovita presoja vplivov na okolje)
• Strokovne podlage potrebne za pripravo strategije in prostorskega reda (Prometna študija,
Študija poselitve, Analiza stanja in razvojnih in teženj v prostoru,…)
• Strokovne podlage potrebne za OLN Industrijske cone Trata
• OLN Kapucinsko predmestje,
• OLN Pod Plevno (dokončanje),
• 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
• Sofinanciranje izvajanja Phare projekta poslovno industrijske cone Gorenjske
Z amandmajem je postavka znižana za 5.000.000 SIT zaradi prenosa sredstev na postavko 9.1.2.2.
b) lokacijski načrti komunalne infrastrukture – 40 milijonov SIT
Občinska uprava Občine Škofja Loka se že več pripravlja na možnost črpanja finančnih sredstev
kohezijskih skladov Evropske unije. Na razpisu je mogoče uspeti le z obsežno, natančno po določbah
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državnih predpisih pripravljeno dokumentacijo, hkrati pa je treba še upoštevati merila in dosledno
izpolnjevati pogoje ter pravila postopka. Poleg tega so v razpisnih pogojih postavljene še dodatne
omejitve oziroma cenzusi, kot na primer: najnižji znesek investicije, področje urejanja, obseg območja,
število prebivalcev območja urejanja in podobno. Po podatkih in usmeritvah EU bo Slovenija lahko
koristila sredstva za ureditev področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (kanalizacije in
čistilne naprave) ter obnovo in gradnjo sistemov vodooskrbe za širša območja. V državnem merilu
imajo prednost medobčinski in regijski projekti. Občina Škofja Loka je že več let aktivna pri
vzpodbujanju združevanja znanja in sredstev pri projektih odlaganja odpadkov (CERO), vzpostavitve
celovitega sistema odvajanja odpadnih komunalnih voda in čiščenja teh voda za območje povodja
Sore in Soriškega polja, aktualna pa je tudi oskrba s pitno vodo (sodelovanje oziroma priključitev vseh
občin povodja Sore k že začetemu programu in lokacijskemu načrtu za zamenjavo azbestnocementnih cevi magistralnega loškega vodovoda od Visokega do Škofje Loke v dolžini ca 10 km.
Tako so sredstva te postavke prvenstveno in namensko predvidena za izdelavo občinskih lokacijskih
načrtov (projektne naloge, idejne zasnove, stroški postopka, plačilo izdelovalcem, stroški objav,
dokumentacije ipd) s področja komunalne infrastrukture zaradi obnove ali novogradnje lokalnih javnih
vodov, objektov in naprav, s katerimi bo lahko Občina Škofja Loka z ostalimi občinami ali partnerji
kandidirala za kohezijska ali državna sredstva. V ta namen se bo po pravilih postopka izdelovala
dokumentacija:
• Generalna rešitev oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka in ureditve položaja vaških
vodovodov;
• Novelacija generalne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Škofja Loka,
• Generalna rešitev plinifikacije mestnega območja Škofja Loka (nadgradnja in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za mestni primarni plinovod iz leta 1991),
• OLN za opremljanje stavbnih zemljišč za območje Godešiča, Reteč in Gorenje Vasi Reteče (ločeni sistem kanalizacije, plinifikacija, ravnanje z odpadki in načrtovanje ter
ureditev primarnega vodovodnega omrežja - zamenjava azbestno-cementnih na relaciji
Trata – Reteče),
• Urbanistični del dokumentacije za ureditev predpisov s področja gospodarjenja in
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, za pokritje stroškov javnih razpisov, razpisne
dokumentacije in objav, vse za potrebe izdelave programov opremljanja stavbnih zemljišč,
• Idejni projekt obnove vodovoda Sv. Duh zahod, Dorfarje, (obnova hkrati z gradnjo kanalizacije tega območja),
• Idejni projekt, projekt za pridobitev dokumentacije in kasneje za izvedbo gradnje
kanalizacije območja Grenc in Virmaše vzhod, hkrati z obnovo obstoječe lokalne javne
infrastrukture in plinifikacijo območja,
• OLN za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Podlubnik - Klančar,
Za izvedbo celostne obnove in gradenj lokalne javne infrastrukture bo širše območje Škofje Loke
razdeljeno na posamezna geografsko in gravitacijsko zaokrožena podobmočja. Vodilni element je
gradnja kanalizacijskega sistema, za katerega so že predpisani roki za ureditev.
Predvidoma bodo podobmočja obsegala:
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Podlubnik, Vešter,
Trnje;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Stara Loka, Binkelj,
Virlog;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Kapucinsko predmestje
z območjem bivše vojašnice in del Kamnitnika in Novi svet;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Kamnitnik;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Stari dvor, Virmaše,
Grenc, Sv. Duh, Dorfarje;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: ožje območje mesta
Škofja Loka;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja med Kidričevo cesto,
reko Soro ter naseljem Pod Plevno;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Vincarje;
• OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Puštal;
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•

OLN za načrtovanje in ureditev infrastrukturnega omrežja območja: Frankovo in Hafnerjevo
naselje z obrtno in industrijsko cono;
S te postavke bodo poplačani tudi stroški, nastali z obveščanjem zainteresirane javnosti (konference v
postopku sprejema OLN), obveščanje javnosti o poteku posameznega programa (mediji, javne
obravnave, razgrnitve in tiskan material, potreben za informiranje) ter potreben promocijski material o
projektu. Za namen poročanja o stanju projekta, o zaključitvah, rezultatih ter posledicah posameznih
projektov in investicij bo občinska uprava obdobno javnost obvesti preko medijev ali predstavitvami,
izdatki pa bodo pokriti s te postavke.
Črpanje sredstev za posamezen projekt pogojuje: sprejem programa priprave, stališča po lokacijski
konferenci, faznosti in stanje razpisa ali potreba normativne ureditve posameznega področja ter
prioriteta glede na razpisne pogoje.
6.2.1.4. Regionalna strategija
Sredstva so namenjena za sofinanciranje in izvedbo naslednjih regijskih projektov:
- izdelava regijskega razvojnega programa za obdobje 2007-2013
- regijski projekt Mestna jedra
- regijski projekt Gorenjska štipendijska shema
- medobčinski projekt – Komunalno opremljanje povodja Sor
- Regijski projekt tehnološki parki Gorenjske
- Regijski projekt razvoj poslovnih con
- Regijski projekt Integralni regijski turistični produkti
- drugi regijski projekti, ki jih občina pripravlja za strukturne sklade
Sredstva so v 2. obravnavi povečana.

6. 3. OSKRBA Z VODO
6.3.A.1. Tekoči odhodki
6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode
Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno
ustreznostjo pitne vode za javni loški vodovod in lokalne vodovode, to je za mikrobiološke preiskave in
fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi.
Del sredstev je namenjen za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku in iztoku
čistilne naprave Suha.
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.
Za drugo obravnavo je bila postavka povečana na osnovi sklenjene dveletne pogodbe za izvajanje
monitoringa za centralno čistilno napravo, prav tako je izvajalec monitoringa pitne vode povišal cene
storitev z rastjo vrednosti točke. Dodatno je bil sprejet predlog, da se za mikrobiološke preiskave pitne
vode v bodoče uporablja enaka metoda preiskave, kot se uporablja pri državnem monitoringu, ki pa je
nekaj dražja.
S te postavke bodo plačani tudi stroški izvedbe izobraževanja za odgovorne osebe lokalnih
vodovodov na temo dobre higienske prakse pri preskrbi s pitno vodo, kot je to občini naložil inšpektor
zdravstvenega inšpektorata.
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki
Sredstva so namenjena za izdelavo idejnih projektov ter investicijske dokumentacije za izgradnjo ali
obnovo vodovodov v sklopu urejanja ostale komunalne infrastrukture posameznih naselij.
Iz te postavke bodo plačani tudi stroški škode na premoženju občanov in podjetij zaradi delovanja
infrastrukture (javni loški vodovod), ki jih ne zajema zavarovalna polica ter tudi stroški dela komisije za
javni loški vodovod.
6.3.A.1.3. Zavarovanje
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Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda.

6.3.A.2. Investicijski odhodki
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod
Največji del sredstev s te postavke bo namenjen plačilu izgradnje primarnega vodovoda Viršk –
Puštal, kjer bo hkrati z glavnim vodovodom obnovljeno tudi sekundarno vodovodno omrežje po delu
naselja Puštal. Dokončana in poplačana bo tudi obnova vodovoda v Kopališki ulici in delu naselja
Podlubnik.
S te postavke bodo plačana dela pri izgradnji črpališča pitne vode Visoko, ki so bila opravljena že v
letu 2005, plačilo pa je bilo preneseno v leto 2006 ter analize vzorcev vode iz vrtin, ki jih je v skladu s
pravilnikom o pitni vodi potrebno opraviti pred vključitvijo novega vodnega vira v sistem za oskrbo s
pitno vodo.
Sredstva bodo namenjena še za obnovo vodovoda v naselju Sv. Duh, ki bo potekala vzporedno z
gradnjo kanalizacije ter izgradnjo vodovoda ob novem pločniku skozi naselje Godešič.
Del sredstev bo potreben za obnovo vodovoda Trebija, odsek Podgora, za dokončanje in priključitev
na obstoječi vodovod v jašku preko Sore.
Za zamenjavo glavnega vodovoda Škofja Loka - Visoko bo izdelana investicijska dokumentacija,
nadaljevalo se bo s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč in upravnih dovoljenj, predvideva se
pričetek gradnje 1. faze.
S te postavke bo plačan tudi PGD projekt za gradnjo treh novih vodovodnih odsekov do posameznih
zaselkov v naseljih Rovte v Selški dolini, Lenart nad Lušo in Spodnja Luša, ki se bodo navezali na že
zgrajeni vodovod Rovte-Lenart-Luša ter vsi stroški v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja.
Del sredstev s te postavke bo namenjen za plačilo projektne dokumentacije za zamenjavo vodovoda
na območjih, za katera je predvideno celovito urejanje komunalne infrastrukture na podlagi lokacijskih
načrtov, to je za naselja Stara Loka ter območje Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.
Iz te postavke se bodo krili tudi stroški sanacije večjih okvar, investicijsko vzdrževanje obstoječih
cevovodov in objektov na omrežju ter zamenjava vodovoda na območjih, kjer se bo obnavljala ostala
komunalna infrastruktura ali občinske ceste (Hosta, Kopališka ulica).
Iz te postavke bo plačan tudi strošek nadzora nad gradnjo.
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije in gradnje vaških
(lokalnih) vodovodov, katere gradijo občani z lastnimi sredstvi.
Črpanje sredstev je mogoče v višini do 20 odstotkov investicije s pogojem, da ima vodovodni sistem
urejen status:
• določenega upravljavca, ki dejansko opravlja dolžnosti in
• pridobljeno dovoljenje za uporabo vodnega zajetja, to je 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.
S te postavke bodo plačani tudi stroški zbiranja soglasij lastnikov zemljišč in pridobivanje upravnih
dovoljenj za izgradnjo vodovodnega omrežja.

7. ZDRAVSTVO
7.1. Tekoči odhodki
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih
Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez
prejemkov, po 21. točki 15. člena ZZVZZ - UPB2 (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB2), ki so
državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v občini Škofja Loka, zavarovanje kot občan pa je
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izvedeno le, če občan nima nobenih lastnih sredstev in nikogar, ki bi ga bil dolžan preživljati. Po
preverjanju seznama zavarovancev je bilo ugotovljeno, da so občani lahko zavarovani tudi iz drugega
naslova. Zato so sredstva na postavki zmanjšana.
Z amandmajem je postavka znižana za 300.000 SIT.
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 2005.
7.1.3. Mrliško-ogledna služba
Predvidena sredstva so za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe, ki jo za občino Škofja Loka
izvaja Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s pogodbo z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in
zdravniki s koncesijo. Vključeni so tudi stroški obdukcij in prevozov na obdukcije. Upoštevana je
planirana višina v letu 2005.

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.
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
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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. V letu 2006 bo izplačana tudi jubilejna nagrada za 20 let dela. 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 31. Pokala Loka februarja 2006, vse ostale
stroške pa krije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji.
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 5 milijonov SIT subvencije.
Za odstranitev nastalih grafitov bo poskrbljeno, saj je policija odkrila povzročitelja, ki sta pripravljena
pokriti stroške za odstranjevanje grafitov.
8.1.1.7. Sto let športa v Škofji Loki
Leta 2006 občina Škofja Loka praznuje 100 let organizirane športne dejavnosti. Organizacijo prireditev
bodo izvedli naslednji odbori: Uredniški odbor zbornika 100 let športa v občini Škofja Loka, Odbor za
razstave, Odbor za nastope in prireditve, Odbor za propagando in informiranje, Odbor za objekte,
Odbor spremljajočih dejavnosti, Odbor za priznanja, Častni odbor, Odbor za marketing in Odbor
športnih poslovnežev. Skozi celo leto bodo potekale razstave, akademije, športna predavanja, vrteli se
bodo filmi na temo športa, prireditve povezane s kulturo in rekreacijska priložnostna srečanja.Tudi
športni dogodki posameznih panog bodo celo leto dopolnjevali praznovanje, podeljena bodo priznanja
najbolj zaslužnim za razvoj, obstoj in delovanje športnih zvrsti v občini.
8.1.1.8. Evropsko prvenstvo v orientaciji
Sredstva so namenjena Škofjeloškemu orientacijskemu klubu za organizacijo Evropskega
mladinskega prvenstva EYOC 2006 v orientaciji, ki bo potekalo od 29. junija do 2. julija 2006.
Organizacijo in izvedbo tekmovanja je podelila Mednarodna orientacijska zveza (IOF) na podlagi
razpisane kandidature. Soglasje h kandidaturi in organizaciji je dala Vlada Republike Slovenije.
Prvenstvo je namenjeno mlajšim mladinkam in mladincem, ki tekmujejo v štirih kategorijah M16, Ž16,
M18 in Ž18. V vsaki kategoriji lahko tekmujejo 3 predstavniki posamezne države. Tekmovanje je 3dnevno, vsak dan se tekmuje na drugi razdalji (sprint, klasična razdalja in štafete). Pričakuje se
udeležba tekmovalcev iz 25 držav in 260 do 300 tekmovalcev s spremljevalci. Tekmovanje bo
osrednja prireditev v občini Škofja Loka v okviru 100 let športa in je prvo tovrstno tekmovanje v državi
Sloveniji. Izvedba prvenstva je bila v mesecu januarju ovrednotena v višini 20.175.000 SIT.

8.1.2. Investicijski odhodki
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8.1.2.1. Žičniški sistem Stari vrh
Občina Škofja Loka je skupaj z občino Gorenja vas – Poljane, SK Alpetourjem in STC Stari vrh d.o.o.
solastnica smučišča Stari vrh. Soodgovornost pri vzdrževanju naprav in naravnega smučarskega
kompleksa je tako tudi zadeva naše občine, za kar bodo namenjena predvidena sredstva.
8.1.2.2. Športna dvorana pri OŠ Cvetka Golarja
Ob OŠ Cvetka Golarja bo 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 že 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 je predvidena v letih 2006, 2007 in z zaključkom v letu 2008.
8.1.2.3. Projekti športnih objektov
Na občinskem svetu je bil v maju 2005 potrjen 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, idejnih projektov in tudi projektov za
izvedbo. Posebej je treba omeniti pripravo dokumentacije za ureditev igrišč: Godešič, Sveti Duh,
Bukovica, Puštal; telovadnice pri OŠ Jela Janežiča (sodelovale bodo tudi ostale občine in Športna
unija Slovenije), izgradnjo plavalnega bazena ter dokumentacijo za druge željene oz. predvidene
športne objekte.
8.1.2.5. Športna dvorana Poden
V letu 2004 se je pričela prenova - rekonstrukcija Športne dvorane Poden. Na podlagi javnega razpisa
in postopka s pogajanji sta solastnika objekta Občina Škofja Loka in Ministrstvo za šolstvo in šport
izbrala izvajalca del SGP Tehnik d.d.. Izvajalska pogodba je v višini 408.972.173,00 SIT, od tega je
strošek MŠŠ 262.764.621,00 SIT, strošek Občine Škofja Loka pa je 146.207.552,00 SIT. Dela so se
pričela v oktobru 2004 in so trajala približno leto dni. Izvedena je obnova dotrajanih in sanitarno
oporečnih garderob, sanitarij in vadbenih prostorov. Obnovljeni so tako vsi vitalni deli športne dvorane;
na novo je zgrajen hodnik, ki dvorano povezuje s šolsko stavbo. Izvedena je tudi komunalna in
zunanja ureditev. Pri tej investiciji je za invalide zgrajeno osebno dvigalo ob objektu Gimnazije, Šole
za strojništvo, Srednje lesarske šole in Ljudske univerze, ki bo služilo tako uporabnikom športne
dvorane, kakor tudi srednješolcem. Izvedena je tudi kompletna prenova sanitarij v vseh štirih etažah
Centra srednjih šol.
V prvi obravnavi proračuna 2006 je bila višina postavke 50.000.000 SIT, ker je bila za leto 2005
pričakovana manjša realizacija izplačil od predvidene v proračunu in s tem prenos precejšnjega dela
stroškov v leto 2006. Ker pa je bila likvidnost občine ob koncu leta 2005 boljša od predvidevanj ob
pripravi prvega predloga proračuna za leto 2006, je tako tudi realizacija izplačil v letu 2005 boljša in s
tem je za drugo obravnavo ta postavka zmanjšana za 18.000.000 SIT. S sedanjo višino postavke
32.000.000 SIT bodo tako pokriti celotni stroški rekonstrukcije športne dvorane pri tej fazi obnove.
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 športna okolja sama, ki upravljajo ali vodijo
objekte.
Z amandmajem je postavka povečana za 3.000.000 SIT za igrišče v KS Godešič in sicer za
vzdrževanje objektov in nakup zemljišča ob in na nogometnem igrišču »Na produ«.
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8.1.2.8. Izgradnja balinarske dvorane
S strani Balinarskega društva Lokateks Trata tečejo prizadevanja za kompletno ureditev obstoječe
balinarske dvorane, tako notranjosti, kot tudi zunanje ureditve ter formalno ureditev kompletne
dokumentacije (postopek ureditve nekoliko kasni, ker še ni dokončno zaključena denacionalizacija na
tem območju). Za leto 2006 tako ostaja še potrebna zamenjava stare salonitne strehe, ki je
neizolirana. Tako tudi dvorane ni možno segreti na temperaturo, ki je potrebna za igranje oz.
tekmovanje. Investicijska vrednost posega je ca 12,5 milijonov SIT, od tega bodo balinarji sami
pridobili ca 3 milijone SIT, razlika pa je predvidena v občinskem proračunu.
8.1.2.11. Planinska koča na Blegošu
Planinsko društvo Škofja Loka izvaja investicijo napeljave vodovoda in izgradnjo čistilne naprave za
planinsko kočo na Blegošu. Z napeljavo vode v objekt bo izpolnjen pogoj vsaj minimalnega standarda
za sprejem skupin za planinske tabore, šole v naravi in ostalih skupin planincev in posameznikov.
Sofinanciranje je predvideno v višini ca 20% ocenjene vrednosti investicije.

8.2. KULTURA
8.2.1. Tekoči odhodki
8.2.1.1. Dejavnost kulturnih društev
V občini Škofja Loka zagotavljamo sredstva za delovanje zasebnih 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 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 in 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.
Ugodi se Filatelističnemu društvu, Glasbenemu društvu Tulipan in Društvu Teater druga koža.
Postavka se poveča za 1.200.000 SIT. Tudi imenovana kulturna društva lahko pridobijo sredstva za
delovanje na podlagi enakih kriterijev (v letu 2005 je sredstva pridobilo 26 izvajalcev). Izpostavljanje
kateregakoli društva bi pomenilo neenako obravnavo društev.
Z amandmajem je postavka znižana za 500.000 SIT zaradi prenosa sredstev na 8.2.1.30.
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.
Državni zbor RS je dne 25. oktobra 2002 sprejel Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK), ki je bil 14.11.2002 objavljen v Uradnem listu RS, št. 96. Čeprav gre za v celoti nov krovni
zakon na področju kulture, ne gre za spremembo koncepta, ki ga je uveljavil veljavni Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture iz leta 1994, ampak samo za njegovo celovito
revizijo z namenom, da se odpravijo vse tiste pomanjkljivosti in protislovja, ki so onemogočala njegovo
uresničitev. Posebni zakon, ki ureja javno službo na področju knjižnične dejavnosti – Zakon o
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knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001) v 53. členu določa, da se finančna obveznost za skupne stroške
razdeli na vse občine ustanoviteljice premo sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko
stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.
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 2005 za 15 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 šestim 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. V okviru materialnih stroškov se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov
vode, elektrike, ogrevanja, telefona, za pokrivanje stroškov vezave knjig, zavarovanja, za stroške
sistematičnih zdravstvenih pregledov in strokovno izobraževanje zaposlenih ter stroškov pogodbenih
del. Za del skupnih materialnih stroškov se finančna obveznost razdeli na vse občine ustanoviteljice
premo sorazmerno s številom njihovih prebivalcev.
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.
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.
8.2.1.5. Loški muzej
Državni zbor RS je dne 25. oktobra 2002 sprejel Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK), ki je bil 14.11.2002 objavljen v Uradnem listu RS, št. 96. V prehodnih določbah zakon ureja
prehod financiranja tistih javnih zavodov, ki jih je ustanovila ena občina ali soustanovilo več občin,
njihovo javno službo pa je na dan uveljavitve tega zakona v celoti financirala država. Ta zakonska
določba naj bi se pričela uporabljati s 1.1.2004 pod pogojem, da se do tedaj uredi v okviru zakonske
ureditve financiranja sedežnim občinam dodatna sredstva na podlagi zakona, ki ureja financiranje
občin. Iz državnega proračuna se bo po sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin za Loški muzej zagotavljalo 80% sredstev, sedežna Občina Škofja Loka pa bo
prispevala preostalih 20% sredstev.
Ker Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin do 1.1.2004 ni bil sprejet, se
financiranje Loškega muzeja ne spreminja. Sredstva na postavki galerijska dejavnost so namenjena
za izvedbo nujno potrebnih del na grajskem vrtu (obnova objektov: Škoparjeva hiša, mlin, kozolec).
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. Povečanje postavke na 5 milijonov
SIT bo omogočalo, da bo obseg galerijske dejavnosti v Loškem muzeju in galerijah obsežnejši in še
kvalitetnejši.
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
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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 52. številke Loških razgledov.
8.2.1.8. Združenje umetnikov
Sredstva bodo nakazana z dotacijami Združenju umetnikov Škofja Loka (ZU) za izvajanje naslednjih
aktivnosti: redno dejavnost ZU, organizacijo in izvedbo mednarodne kolonije – delavnice Iveta Šubica
junija 2006, 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), soorganizacijo razstave Mali format v Galeriji
Ivana Groharja decembra, soorganizacija razstave fotografij fotoreporterja Edija Šelhausa spomladi
2006 (razstava bo predstavila pomembnega fotografa, ki je s studiom Šelhaus vezan tudi na Škofjo
Loko), delo pri izdaji monografije Iveta Šubica, delo v galerijskem svetu Loškega muzeja Škofja Loka
in sooblikovanje razstavnih vsebin, sodelovanje pri delu Društva slovenskih likovnih umetnikov,
izobraževanje članov – ogled razstav in galerij, sodelovanje na likovnih kolonijah in delavnicah v
Sloveniji in tujini, pripravo, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani ZU. 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 pihalnega orkestra v letu 2006 in za pokrivanje stroškov vodenja Mestnega pihalnega
orkestra.
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, je pri svojem delu 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. V letu 2006 se prične katalogizacija knjižnega gradiva v vzajemni bibliografsko-kataloški bazi
podatkov v sistemu Cobiss. 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 dela knjižničarke in za sofinanciranje
stroškov najemnine, elektrike in zavarovanja knjižničnega fonda ter opreme po pogodbi med občino in
samostanom.
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije
Sredstva namenjamo za:
• sofinanciranje študij in idejnih projektov za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine
• aktivnosti Skupine za lepšo Loko
• pripravo in organizacijo cvetličnega sejma
• akcijo ocenjevanje najlepše urejenih hiš.
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• članarine v združenjih starih mest
Postavka je v 2. obravnavi zmanjšana in sredstva za ureditev mestne opreme prerazporejena na
postavko 8.2.2.6..
8.2.1.13. Loški pasijon
Občinski svet Občine Škofja Loka je na 12. redni seji, dne 14. 04. 2005 sprejel naslednje sklepe:
Škofjeloški pasijon se uprizori v letu 2007; Organizator Škofjeloškega pasijona je občina Škofja Loka;
izvajalca, vodjo projekta, režiserja in strokovno ekipo imenuje Občinski svet Občine Škofja Loka; za
koordinatorja aktivnosti pri Škofjeloškem pasijonu Občinski svet Občine Škofja Loka pooblašča
podžupana Občine Škofja Loka Dušana Krajnika. Sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za
izvedbo Škofjeloškega pasijona.
Z amandmajem je postavka povečana za 20.000.000 SIT za pokrivanje dela stroškov organizacijskih
priprav v letu 2006..
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture
Sredstva so namenjena sofinanciranju plače javnih delavcev v Loškem muzeju Škofja Loka,
Tehniškem muzeju Slovenije in v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka. Prijavili smo potrebo po petih
javnih delavcih v Loškem muzeju, ki 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. Dva javna delavca v Tehniškem muzeju Slovenije
potrebujejo za pomoč pri pripravi občasnih razstav in drugih prireditev, urejanju gradiva, informiranju
obiskovalcev in pomoči pri restavriranju. Prijavili bomo potrebo po dveh javnih delavcih v Knjižnici
Ivana Tavčarja, ki 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. Več o javnih delih na postavki 4.7.1.3. Javna dela v turizmu.
8.2.1.15. Mala Groharjeva slikarska kolonija
Tudi v letu 2006 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
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju dvorane nekdanjega sokolskega doma. V zasilno
urejeni dvorani organizirajo prireditve razna društva in zavodi iz območja občine.
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.
8.2.1.21. Doneski, vodniki in zborniki
S sredstvi se bo sofinanciralo:
a. izdajo zbornikov;
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•

drugi del Kronike župnije sv. Jurija v Stari Loki (prvi del je izšel leta 2005; 930 letnica prve
omembe loških cerkva v letu 1074),
• zbornik župnije Škofja Loka (dvestoletnica nastanka župnije sv. Jakoba leta 2004),
• zbornik KS Godešič (leta 2006 tisočletnica prve omembe Godešiča),
• monografija Iveta Šubica,
• monografija Rimske fibule v Sloveniji, Jože Štukl, kustos arheolog,
• Kazimerz Wierzynski: Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka,
• 100 let športa v občini Škofja Loka.
b. izdajo doneskov in vodnikov;
• Kapucinski samostan v Škofji Loki (ob 300 letnici prihoda kapucinov v Škofjo Loko), dr.
Metod Benedik.
• 100 let čebelarstva na Škofjeloškem
• Klekljana čipka na Slovenskem v evropskem prostoru, dr. Tadeja Primožič
c. izdajo katalogov;
• Loški muzej Škofja Loka
8.2.1.27. Obeležje neodvisni in samostojni RS
Natečaj za oblikovanje umetniškega dela neodvisni in samostojni državi Republiki Sloveniji ter
slovenstvu se v letu 2005 ni zaključil, zato so stroški v največji meri preneseni v leto 2006.
Ocenjevalna komisija za izbor, ki je povabila k sodelovanju šest mladih talentiranih slovenskih
umetnikov, je pregledala vseh šest prispelih elaboratov in ugotovila, da nobena rešitev v optimalni
meri ni odgovorila na specifičnost lokacije. Zato je sprejela sklep, da se vsem udeležencem priznajo in
povrnejo materialni stroški v višini 400.000 SIT, vse udeležence natečaja pa je na osnovi izostrenih
izhodišč povabila k nadaljevanju nastajanja umetniškega dela neodvisni in samostojni državi Republiki
Sloveniji ter slovenstvu. Vsakemu udeležencu, ki se je udeležil nadaljevanja natečaja se povrnejo
materialni stroški v višini 200.000 SIT. Ocenjevalna komisija je 09. 01. 2006 podala končno poročilo in
soglasno sprejela sklep, da pripada prva nagrada natečajni rešitvi pod šifro 647383, avtorjema
Primožu Puglju in Marjanu Zupancu, druga in tretja nagrada se ne podeli. Znesek nagradnega fonda
se enakomerno razdeli med vse udeležence vabljenega natečaja in se podeli pet enakovrednih
nagrad. Sredstva na postavki se namenijo izplačilu stroškov sodelujočih na natečaju, prevozne
stroške in honorarje članov ocenjevalne komisije, izvedbo razstave prejetih elaboratov in izvedbo
postavitve izbranega natečajnega projekta.
8.2.1.28. Dijaški živ žav
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 500.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Že šesto leto zapored Klub škofjeloških študentov v sodelovanju s predstavniki dijakov gimnazije,
strojne in lesne šole organizira prireditev ob zaključku šolskega leta za zaključne letnike srednjih šol.
Tudi v letošnjem letu se pričakuje od 500 do 800 mladih ter drugih obiskovalcev.«
8.2.1.29. 1000 let Godešiča
Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev ob praznovanju tisočletnice prve omembe Godešiča.
8.2.1.30. Loka Musica
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 500.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Izvedba tega kulturno glasbenega projekta je že v letu 2005 doprinesla k promociji Škofje Loke kot
kulturo zgodovinske destinacije, ter popestrila poletno dogajanje v Škofji Loki. V realizacijo projekta se
je v pomembnem obsegu vključila tudi Glasbena šola Škofja Loka, Uršulinski samostan Sv. Duh in
turistična kmetija Pri Marku. Sprejetje amandmaja je pomembno zaradi zagotovitve sredstev, še bolj
pa zaradi umestitve projekta v trajne kulturne vsebine škofjeloškega prostora.«

8.2.2. Investicijski odhodki
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8.2.2.1. Mestni pihalni orkester - instrumenti
Sredstva so namenjena za nakup in obnovo inštrumentov za Mestni pihalni orkester Škofja Loka.
8.2.2.2. Loški grad
V letu 2006 predvidevamo nadaljevanje obnove Loškega gradu (po zaključeni denacionalizaciji).
Dvoriščna fasada je v zelo slabem stanju, na nekaterih mestih je odpadanje napušča že kritično in
lahko ogroža obiskovalce. Zato sredstva namenjamo za obnovo celotne dvoriščne fasade.
Predvidevamo tudi aktiviranje starega vhoda v grad, na sredini vzhodnega trakta, ki je potreben za
boljše funkcioniranje muzeja.
Občina Škofja Loka se je meseca januarja prijavila na javni razpis za izbor kulturnih projektov iz
programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo v letih
2006 – 2008 financirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za izvajanje zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe republike Slovenije v kulturi, ki ga je objavilo
Ministrstvo za kulturo.
Razpis poteka za triletno obdobje in prijavili smo naslednje obnovitvene posege:
• 2006 Obnova dvoriščne fasade Loškega gradu
• 2007 Ponovno aktiviranje starega vhoda v Loški grad v SV stolpu
• 2008 Obnova fasade vhodnega trakta
Za vsa predvidena dela moramo zagotoviti 50 % delež sofinanciranja, zato višine sredstev ne moremo
zmanjšati, v kolikor želimo izpolniti potrebni delež sofinanciranja.
8.2.2.3. Gradnja knjižnice Ivana Tavčarja
V preteklih letih so bila izvedena potrebna dela zunaj objekta (komunalni priključki - plin, elektrika,
voda; spodnji in zgornji ustroj razen asfalta). Projekti PGD/PZI so izdelani. Časovno se vleče postopek
pri urejanju lastniških odnosov med občino in državo, saj je formalno nekdanji vojaški objekt še vedno
v državni lasti. Vlada Republike Slovenije je že konec leta 2003 sprejela sklep o določitvi dela objekta
nekdanje vojašnice za javno kulturno infrastrukturo, ki je osnova za prenos objekta na Knjižnico Ivana
Tavčarja oz. Občino Škofja Loka (postopek sedaj vodi Ministrstvo za kulturo). Zaradi dolgotrajnega
postopka in usklajevanja med posameznimi ministrstvi se tako tudi odmika pričetek gradbenih del za
nove prostore knjižnice.
Po naročilu Ministrstva za kulturo je bil izveden postopek odmere objekta in parcelacija zemljišča.
Tako sedaj poteka postopek priprave za vpis lastništva posameznih delov nepremičnine na različna
ministrstva, šele potem bo možen prenos lastništva iz Ministrstva za kulturo na Knjižnico Ivana
Tavčarja Škofja Loka. V letu 2006 tako predvidevamo, da bodo vendarle izvedeni vsi formalni postopki
in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove knjižnice.
8.2.2.4. Aleja znamenitih Ločanov
Sredstva bodo namenjena, na razpisu izbrani in s sklepom Občinskega sveta potrjeni prijavi, za
postavitev spominskega obeležja v aleji znamenitih Ločanov in o postavitvi drugega umetniškega dela
na območju občine Škofja Loka. Spominska obeležja in druga umetniška dela se postavljajo ljudem, ki
so bili rojeni ali so živeli na Škofjeloškem, in so prispevali pomemben delež za splošen gospodarski,
kulturni, umetnostni, socialni in politični razvoj naše družbe (pisatelji, pesniki, likovniki, glasbeniki,
znanstveniki, gospodarstveniki, ljudski umetnik (upodabljajoči umetniki, fotografi), politiki, organizatorji
in meceni, šolniki, športniki, kulturniki, domačinov in gostov, ki jih je rodilo ali hranilo, vedno pa
navdihovalo Loško območje. Njihov pomen ni vezan samo na Loško gospostvo, ampak na vso
Slovenijo. Delovanje nekaterih posameznikov pa je vezano tudi na evropski in svetovni prostor.
Obeležja se bodo postavila v Aleji znamenitih Ločanov ob Šolski ulici, na obzidju ob peš poti na Loški
grad in na drugi primerni lokaciji. Postavila se bodo tudi druga umetniška dela na območju Občine
Škofja Loka, tudi tista, ki bodo posvečena dogodkom, pomembnim za Škofjo Loko. S sredstvi bomo
pokrili tudi stroške otvoritvene slovesnosti in parkovne ureditve.
8.2.2.5. Večnamenska dvorana
Obnovo nekdanjega Sokolskega doma oziroma TVD Partizana smo skupaj s še štirimi gorenjskimi
občinami prijavili na razpis v okviru norveškega finančnega mehanizma (EEA GRANTS) pod skupnim
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naslovom »Sejem bil je živ«. Predvidevamo, da bomo pridobili sredstva na razpisu, v proračunu
Občine Škofja Loka pa moramo zagotoviti sredstva za sofinanciranje projekta. Za celovito prenovo
nekdanjega Sokolskega doma so že pripravljeni idejni projekti.
Proračunska sredstva v letu 2006 namenjamo za:
• pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• sofinanciranje izvajanja projekta »Sejem bil je živ«, tako da bi lahko že pričeli z obnovitvenimi
deli.
8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov
Sredstva namenjamo za:
Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru
6.000.000 SIT
Ureditev odprtega mestnega prostora
2.000.000 SIT
Finančno pomoč samostojnim investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne
4.000.000 SIT
dediščine na območju občine Škofja Loka
Sofinanciranje obnovitvenih del in elektrifikacije cerkve sv. Volbenka
1.000.000 SIT
Dokončanje projekta za tlakovanje starega mestnega jedra in PGD projekta
6.000.000 SIT
za Cankarjev trg
Skupaj
19.000.000 SIT
Povečana sredstva na postavki bomo namenili za sofinanciranje obnovitvenih del in osvetlitve cerkve
sv. Volbenka in sofinanciranju obnove fasad v starem mestnem jedru Škofje Loke.
8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje - kultura
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:
Sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov (Loški
6.280.000 SIT
oder, Galerija Ivana Groharja, Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi:
Reteče, Godešič, Sveti Duh, Stara Loka, Bukovica, Gabrk, in drugo)
Loški muzej: nakup razstavnih vitrin (pogodba 2004 - 2006)
720.000 SIT
Dodatna sredstva se v drugi obravnavi proračuna namenijo za ureditev tlaka v
4.000.000 SIT
dvorani Godešič in ureditev ogrevanja v dvorani Sveti Duh
Skupaj
11.000.000 SIT
Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisno od pripravljenosti projekta in
razpoložljivih sredstev.
Z amandmajem je bila postavka povečana za 2.400.000 SIT za obnovo sanitarij in termostatskih
ventilov v Loškem muzeju.
Z naslednjim amandmajem se postavka še poveča za 5.000.000 SIT namensko za dodatna sredstva
pri sofinanciranju ureditve in vzdrževanja ter ureditve tlaka v dvorani Godešič.
8.2.2.11. Foto klub Antona Ažbeta - projektor
Za nakup digitalnega projektorja in prenosnega računalnika se Foto klubu Anton Ažbe namenijo
sofinancerska sredstva v višini 600.000 SIT.

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
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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.
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. 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 in Radiokluba Škofja Loka.
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.
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 preizkušajao 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.
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8.3.2. Investicijski odhodki
8.3.2.1. Taborniški dom RSK:
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 500.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Ker društvo tabornikov želi projekt zaključiti do konca poletja ter tako otrokom zopet omogočiti
sestanke v domu, se postavka poveča.«
8.3.2.3. Izgradnja čebelarskega doma
Čebelarsko društvo Škofja Loka se že več let prizadeva za izgradnjo samostojnega čebelarskega
doma, ki bi omogočal normalno delovanje njihovega društva. V letu 2003 so za izgradnjo doma
odkupili zemljišče v Brodeh. V letu 2005 so z izgradnjo tudi dejansko pričeli, nadaljevanje del
načrtujejo v leto 2006.
Za drugo obravnavo proračuna je zaradi velikih potreb po finančnih sredstvih navedena postavka
povečana na 3.000.000 SIT.

9. IZOBRAŽEVANJE
9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA
9.1.1. Tekoči odhodki
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin
V šolskem letu 2005/2006, po vpisu novih otrok v vrtec spomladi 2005, bo v Vrtcu Škofja Loka 34
oddelkov v šestih organizacijskih enotah: 1 oddelek v podružnični osnovni šoli v Retečah, 2 oddelka v
enoti Ciciban pri Svetem Duhu, 4 oddelki v Dijaškem domu Škofja Loka, 15 oddelkov v enoti
Najdihojca, 10 oddelkov v enoti Pedenjped, 2 oddelka v enoti Rožle, dva oddelka II. starostnega
obdobja pa 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 2005/2006 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
Starostno heterogeni oddelki I. starostno obdobje
7 – 10
+2
II. starostno obdobje
14 – 19
+2
Starostno kombinirani
Kombinirani oddelki
10 – 17
+2
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. Skladno z 10. členom Odredbe o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 11/2004) je v
tekočem šolskem letu 2005/2006, upoštevaje število oddelkov v Vrtcu Škofja Loka in skladno z
obstoječimi normativi, na novo zaposlena strokovna delavka, ki opravlja za polovičen delovni čas dela
in naloge organizatorja prehrane in za polovičen delovni čas organizatorja zdravstveno – higienskega
režima.
Postavka se poveča na 441.322.925 SIT. Sredstva na postavki so potrebna zaradi povečanja cen
programov v vrtcih in pokritja prenesene obveznosti iz proračunskega leta 2005, v višini 10 milijonov
SIT. Na podlagi Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
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vzgoje pripada vrtcu, glede na to, da so z oktobrom 2005 odprli nov oddelek, zaposlitev dodatne 0,3
pomočnice vzgojiteljice in ene kuharske pomočnice.

9.1.2. Investicijski odhodki
9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:
Vrtec Škofja Loka

Vrtec Stara Loka
SKUPAJ

Najdihojca: postavitev ograje na zunanjem igrišču, menjava garderobne
opreme, ureditev okenskih okvirov, menjava ograje na terasah, sanacija
odtokov v sanitarijah, žlebovi, popravilo podbojev vrat, sofinanciranje
računalniške opreme;
Ciciban: adaptacija spodnjih sanitarij, obnova parketa zgoraj;
Pedenjped: menjava tal na terasi, obnova sanitarij vhod A, ograja na
vhodu, menjava oken v starem delu;
Obnova igral po enotah
Sofinanciranje ureditve večnamenskega prostora

13.000.000 SIT

1.000.000 SIT
14.000.000 SIT

Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisna od pripravljenosti projekta in
razpoložljivih sredstev.
Z amandmajem je postavka povečana za 5.000.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Zaradi dotrajanosti vrtca Najdihojca in njegovih poslovnih enot se dodatna sredstva namenijo za:
• pleskanje in obnovo sten
2.000.000
• sanacijo vrat
1.500.000
• sanacijo oken
1.500.000.«
9.1.2.2. Ureditev župnijskega vrtca Sončni žarek - dvorana
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 5.000.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Nosilci projekta Sončni žarek se zavedajo, da je telesna vzgoja integralni del celostne vzgoje
posameznika. Nadgraditev kapacitet vrtca bo sledila šele po zagotovitvi potrebnih pokritih površin za
telesno vzgojo ter razne kulturne prireditve. Predtračunska vrednost brez opreme je ca 120 milijonov
SIT.«

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 2005/2006 bo matično šolo obiskovalo 645 učencev v 28 oddelkih, podružnico v
Ratečah pa 79 učencev v 5 oddelkih. Učenci bodo vključeni tudi v podaljšano bivanje; 5 oddelkov bo
organiziranih na matični šoli, 2 oddelka pa na podružnici. Na matični šoli bo v devetletko vključenih
571 učencev v petindvajsetih oddelkih, 74 učencev v treh oddelkih 5. razreda pa bo vključenih v
osemletko. Na POS Rateče pa se osemletka ne bo več izvajala.
Z namenom, da se učencem na razredni stopnji omogoči varno in kvalitetno športno vzgojo, se k uram
športne vzgoje, ki jih izvaja učiteljica razrednega pouka, vključi še učitelja športne vzgoje. Sodelovanje
omogoča sočasno izvajanje športne vzgoje dveh oddelkov razredne stopnje v telovadnici.
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 14 ur na teden na OŠ Cvetka Golarja ostalih 9 ur pa v Vrtcu Škofja Loka.
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•

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.

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 2005/2006 bo na šoli v 22 oddelkov vključenih 490 učencev. Šola bo imela tudi 5,5
oddelkov podaljšanega bivanja.
V POŠ Bukovščica bosta dva kombinirana oddelka z 21 učenci, prav tako v POŠ Lenart, ki bo
vključevala 14 učencev. V prvem oddelku se izvaja vzgojno - izobraževalna dejavnost za prvi, drugi in
tretji razred devetletke, v drugem pa za četrti razred osemletke in devetletke. Imeli bodo pol oddelka
podaljšanega bivanja.
V POŠ Bukovica bo 46 učencev vključenih v dva kombinirana oddelka: drugi in tretji razred devetletke
ter četrti razred osemletke in devetletke, poleg njiju pa se izvaja še en čisti oddelek prvega razreda
devetletke. Skupaj je na POŠ sedem oddelkov od prvega do četrtega razreda, v katere je skupaj
vključenih 81 otrok. Imeli bodo en oddelek podaljšanega bivanja.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za:
• plače, prispevke in prevozne stroške učiteljev (prevoz učiteljice na podružnični šoli Bukovščica in
Lenart), ki v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden poučujejo angleški jezik v četrtem
razredu in v obsegu 31 ur na teden izvajajo program jutranjega varstva vozačev
• 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).
9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto
Na OŠ Škofja Loka – Mesto bo osnovnošolsko izobraževanje potekalo v 35 oddelkih matične šole z
804 učenci. Od 1. do 4. razreda bo 431 učencev, od petega razreda dalje pa 373. Šola ima devet
oddelkov podaljšanega bivanja v katere bo vključeno 235 učencev.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna
vključena sredstva za:
• plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 8 ur na teden poučujejo angleški
jezik v tretjem in četrtem razredu in športno vzgojo v obsegu 5 ur,
• 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.
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, katera sofinancira 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 52 učencev v 8 oddelkih z vzgojno - izobraževalnim programom po obveznem
predmetniku in za 29 učencev, ki so vključeni v pet 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 in nevrologa v obsegu 3 ur na mesec.
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•

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.
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 merilu števila 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
spremenijo glede na spremembo števila učencev iz posamezne občine, ki bodo obiskovali pouk v
Puštalskem gradu. (ena dvanajstina po občinah leta 2006 Gorenja vas – Poljane 14.36% - 206.413,70
SIT, Železniki 8.65% - 124.336,90 SIT, Žiri 1.60% - 22.998,70 SIT in Škofja Loka 75.39% 1.083.671,90 SIT.)
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 2006 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.
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 (šol. l. 2004/2005 deset prevoznikov), po triletni pogodbi in starši šoloobveznih učencev, za
katere ni mogoče smotrneje organizirati prevoza.
Zaradi povišanja cene pogonskega goriva so se za šolsko leto 2005/06 podpisali aneksi k pogodbam
o prevozu osnovnošolskih otrok, v katerih se poviša bruto cena prevoženega kilometra. Posledično se
poveča tudi potreba po sredstvih na postavki prevozi otrok.
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
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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.
9.2.1.10. Programi za mlade
Sredstva na postavki 9.2.1.10 Programi za mlade se povišajo za 700.000 SIT z namenom dodatnega
financiranja programov, ki bodo zagotavljali varstvo in aktivnost otrok v času počitnic.
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.
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 s stalnim prebivališčem in sedežem na območju občine Škofja Loka, in mentorjem
nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. Izbor učencev na podlagi javnega poziva za
sofinanciranje izobraževanja mladih glasbenikov – aktivnih članov glasbenih in plesnih skupin,
društev, orkestrov in klubov s sedežem na območju občine Škofja Loka in mentorjev nadarjenih
učencev Glasbene šole Škofja Loka v proračunskem letu določi tričlanska komisija, ki pri izboru
upošteva merila, določena v Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov
in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka.
9.2.1.13. Borza znanja
Sredstva so namenjena za delovanje Borze znanja Škofja Loka, ki je sedma borza, ki deluje v
Sloveniji pod okriljem Andragoškega centra Slovenije Ministrstva za šolstvo in šport. Na Borzi je
zaposlen informator, ki ureja, zbira in brezplačno posreduje različne podatke o ljudeh, ki znanja iščejo
ali pa znanja nudijo. Prav tako informator skrbi za bazo podatkov, jo dopolnjuje in ureja, ter posodablja
z bazo vseh ostalih borz v Sloveniji.
V naši občini je povpraševanje po znanju izredno veliko, predvsem po specifičnih znanjih (ročne
spretnosti, tuji jeziki in naravoslovne vede). Veliko je tudi povpraševanja po inštrukcijah za osnovno in
srednjo šolo. Vedno večje je povpraševanje po znanju s področja zgodovine Škofje Loke in po
določenih humanističnih znanjih, v zadnjem času pa je veliko povpraševanja tudi po neformalnih
izmenjavah znanja s področja glasbene umetnosti, etnologije in po turističnih informacijah.
Na drugi strani pa je v prostoru precej ljudi, ki so pripravljeni svoja znanja posredovati naprej. Borza
znanja brezplačno sprejema in posreduje podatke oseb, ki si želijo določenega znanja oziroma po
njem povprašujejo. Je edina na Gorenjskem, pokriva praktično že območje cele Gorenjske in povezuje
ponudnike na škofjeloškem (KŠŠ, klubi in druga društva), povezuje pa se tudi z ostalimi inštitucijami
na Gorenjskem. Največ članov je iz občine Škofja Loka (58%).
Borza znanja sodeluje tudi v akciji Andragoškega centra Republike Slovenije v Tednu vseživljenjskega
učenja, organizira različne študijske večere (slikarski večeri, kulturni večeri), redno se predstavlja v
različnih medijih, prav tako pa se predstavlja na stojnicah po Gorenjskem. Izvajalec skrbi za nemoteno
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delo (dežurstvo) strokovno usposobljene osebe vsak dan, čez vse leto. Redno pripravlja poročila, ki jih
oddaja na Andragoški center Slovenije. Poročilo o delovanju posreduje tudi na Občino Škofja Loka.
S svojim delovanjem Borza znanja v Škofji Loki omogoča izmenjavo znanj in na tak način zelo
pospešuje neformalno izobraževanje. S tem pa je našim občanom dana možnost, da brezplačno
pridobijo najrazličnejše informacije, ki jih zbira Borza znanja.
9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Za akcije, ki so vodene s strani SPVCP, so potrebna določena sredstva. Akcije so usmerjene
predvsem v naslednjih smereh: prometna vzgoja otrok v vrtcih in osnovnih šolah (predavanja, učne
ure v prometu); sodelovanje pri izvedbi tekmovanj s kolesi in kolesi na motorni pogon; opravljanje
kolesarskih izpitov; sodelovanje pri "Loka kolo" in "Loka skiro"; vključevanje v aktivnosti skupaj z
republiškim SPVCP; preventivne aktivnosti za povečanje varnosti; nakup rutic in kresničk za otroke
prvih razredov; ter ostale aktivnosti.
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
delovanja v okolju ter doprinesel k izboljšanju njihove samopodobe. Program je za mlade, ki so zaradi
različnih razlogov 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 stroškov najemnine prostorov v Centru slepih in starejših Škofja Loka (135m²), stroškov
ogrevanja, vodarine, elektrike in telefona. (V Sloveniji je leta 2005 potekalo 12 programov PUM – a.)
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.
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Delodajalci in občine zagotavljajo vsak 50% potrebnih sredstev za izplačilo štipendij in šolnin za
celotno dobo šolanja štipendista oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. V primeru, da se za
izvajanje štipendijske sheme pridobijo sredstva državnih in drugih razvojnih spodbud, se delež
sofinanciranja občine in delodajalcev zmanjša. V šolskem/študijskem letu 2005/06 je delež
sofinanciranja sledeč: 20% podjetja, 20% občine in 60% neposredne regionalne spodbude.

9.2.2. Investicijski odhodki
9.2.2.1. Računalniške učilnice
Glede na dosedanjo prakso načrtujemo tudi v prihodnosti sofinanciranje nakupa računalniške opreme
pri opremljanju računalniških učilnic v osnovnih šolah, ki se prijavljajo na razpise Ministrstva za šolstvo
in šport. Osnovne šole pridobijo del sredstev na razpisih, del sredstev pa prispeva občina. Potrebno je
tudi posodabljanje že nabavljene opreme po šolah.
9.2.2.2 Glasbeni inštrumenti
Predvidena sredstva bodo namenjena za nakup in obnovo inštrumentov Glasbeni šoli Škofja Loka.
9.2.2.4 Prizidek OŠ Jela Janežiča - telovadnica
Iniciativni odbor za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela Janežiča je aktivno pričel z delom v letu 2004. V
letu 2005 je pričel z delom gradbeni odbor, 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 in plan odbora je, da se z gradnjo prične v letu 2006. Pri deležu
Občine Škofja Loka bo sodelovalo tudi Športno društvo Partizan, ki je pripravljeno vložiti v ta objekt ca
40 milijonov SIT od prodaje doma Partizan na Mestnem trgu. S tem si bo Športno društvo Partizan
pridobilo pravice do rezervacije popoldanskih terminov v navedeni telovadnici za potrebe svojega
članstva.
9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja s podružnicami (POŠ Bukovica)
Ob uvedbi devetletnega osnovnega izobraževanja 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 potrebno izvesti preureditev nadstropja šole za eno
normalno dodatno učilnico in tudi urediti kuhinjo za sedanje potrebe po zahtevah HCCP. Ob
podružnični šoli Bukovica pa je predvidena tudi obnova in razširitev šolskega igrišča. Tu bo potreben
odkup zemljišča, izvedba zemeljskih del in celostna ureditev z asfaltiranjem igrišča. V teku je priprava
potrebne dokumentacije. Za POŠ Bukovica bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za dodatno opremo
nove učilnice in kuhinje.
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje - šolstvo
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:
OŠ Cvetka Golarja

POŠ Reteče
OŠ Škofja Loka –
Mesto

Sanacija salonitne kritine nad kuhinjo in jedilnico, zamenjava
dotrajanih oken v starem delu objekta, obnova vetrolovov,
ureditev učilnice za fiziko, delna obnova šolske opreme
(kabinet in učilnica za kemijo), sanacija odtokov na razredni
stopnji, zamenjava dotrajanega bojlerja, lakiranje parketa
Ureditev vhodnega dela in parkirišča, lakiranje parketa
Zamenjava kritine nad telovadnico, napeljava varnostne
razsvetljave, popravilo centralnega ogrevanja (črpalke, ventili,
radiatorji) in zaščita radiatorjev, pomivalni stroj, ureditev
stopnišča, okenske žaluzije, obnova pohištva po učilnicah,
montaža reflektorjev, ureditev hidroizolacije v kleti, povezava
javljalcev plina
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11.200.000 SIT

1.000.000 SIT
7.600.000 SIT

OŠ Ivana Groharja

POŠ
Bukovščica,
Bukovica, Lenart

OŠ Jela Janežiča

vsi objekti
SKUPAJ

Ureditev inštalacij v kuhinji ter zamenjava svinčenih odtokov,
popravilo - zaščita strehe, prezračevanje v kuhinji, delna
zamenjava vrat in podbojev, delna zamenjava starega pohištva
in luči, dopolnitev varovalnega sistema, sanacija sanitarij za
deklice v pritličju, sanacija sistema ogrevanja (radiatorji, ventili,
cevi), ureditev igrišča ter steze za tek in skok, izdelava in
saniranje dilatacij
Bukovščica: obnova igrišča (ograja in drogovi) ter ureditev
"cokla" na objektu, zaščita zaradi radona; Bukovica: zamenjava
starih luči; Lenart: popravilo strehe in strelovoda, sanacija
dimnika, zamenjava oz. mizarska popravila starih oken
Menjava oz. popravilo starih oken in vhodnih vrat, popravilo
strehe, prenova tehnične učilnice, dodatna oprema (omare,
mize, stoli)
Nadzor, dokumentacija in ostali stroški

9.900.000 SIT

4.820.000 SIT

1.750.000 SIT

1.118.000 SIT
37.388.000,00 SIT

Razporeditev sredstev je ocenjena in se med realizacijo lahko spremeni. Sredstva so v drugi
obravnavi povečana glede na velike potrebe na tem področju in glede na to, da je bil del stroškov
prenesen iz leta 2005 za izplačilo v leto 2006.
Sredstva so namenjena tudi za nakup novih osnovnih sredstev po šolah:
- OŠ Cvetka Golarja………………….2.712.000 SIT
- OŠ Šk. Loka - Mesto…………….…2.268.000 SIT
- OŠ Ivana Groharja………………….1.986.000 SIT
- OŠ Jela Janežiča……………………..446.000 SIT
SKUPAJ:…………………………….7.412.000 SIT

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 336.000 SIT za nakup varnega in varčnega osebnega vozila srednje vrednosti.
Kriterij za sofinanciranje nakupa vozila, pri katerem sodeluje sedemnajst gorenjskih občin, v vrednosti
3.000.000 SIT 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.
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, višina socialno varstvene storitve (Komisija za kategorizacijo
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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, Jarenina.
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 za sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
občanov občine Škofja Loka. S sredstvi se sofinancira pedagoško, vzgojno in zdravstveno varstvo,
ustrezne bivalne kapacitete in pet obrokov prehrane na dan.
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 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,…
Postavka se poveča za 500.000 SIT. 200.000 SIT se vzame iz postavke 10.1.17 »Skupina za
samopomoč«, katere postavka se ukine, Skupina bo v letošnjem letu s svojim programom kandidirala
na razpisu humanitarnih organizacij in društev tako kot v preteklih letih in tako kot to velja za ostala
humanitarna društva in organizacije. 300.000 SIT se vzame iz postavke 10.1.15 »Sklad za denarne
pomoči«. Tako se postavka »Humanitarne organizacije in društva« poveča na 3.570.825 SIT. Od tega
je za razpis namenjenih 1.980.712 SIT, torej 500.000 SIT več kot v preteklem letu.
Z amandmajem je postavka zmanjšana za 300.000 SIT zaradi prenosa na postavko 10.1.19..
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 15 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
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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 (mesečno so v letu 2005 pomagali preko 90 občankam in
občanom), 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
S sredstvi bo omogočeno nadaljevanje izvajanja dela LAS na primarni preventivi. Preventivno delo je
usmerjeno v vzpodbujanje, načrtovanje, organizacijo in izvajanje preventivnih dejavnosti v obliki
delavnic, predavanj in sodelovanja z zavodi ter društvi na lokalnem nivoju. V delovanju se skupina povezuje z Uradom za droge, z drugimi LAS skupinami, ustanovami in nevladnimi organizacijami. Tesno
sodeluje tudi z Društvom »Projekt Človek«.
S projekti »LAS prihaja med vas«, družinsko rekreacijo, predavanji za javnost, tednom družine,
preventivnim tednom, sodelovanjem v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, počitniškimi dejavnostmi
za mlade, šolo za starše, preventivnim mesecem in preventivnimi delavnicami vzpostavljajo mrežo za
kvalitetno in ustvarjalno življenje. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje projekta promocije zdravja.
10.1.9. Mladinski center
Sredstva na postavki 10.1.9 Mladinski center se povišajo za 1,5 milijona SIT z namenom zagona
Mladinskega centra in oživljanja mladinskega življenja v Škofji Loki preko celega leta, s poudarkom na
veselem decembru v letu 2006.
Sredstva so namenjena zagonu Mladinskega centra v Škofji Loki, ki bo namenjen druženju
osnovnošolskih otrok in srednješolske mladine ter bo ponujal zabavno-izobraževalne programe.
Mladinski center bo koordinacijsko telo med mladinskimi organizacijami in bo usklajeval
povpraševanje in ponudbo programov ter nudil servisne storitve. Sredstva so namenjena prirejanju in
vodenju aktivnosti za mlade, za materialne in honorarne stroške programov, organizacijo dogodkov
ter plačilo najemnin za prostore, vzdrževanje in opremo potencialnih lastnih prostorov. Programi in
projekti bodo namenjeni otrokom in mladim do 25. leta starosti, s poudarkom na mladih med 10. in 15.
letom. Del sredstev s te postavke se z javnim razpisom nameni tudi oživljanju mladinskega življenja v
Škofji Loki. V letu 2006 bodo izvajalci osredotočeni na razvedrilno-zabavne programe v decembru;
dolgoročno gledano pa na programe preko celega leta. Sredstva so namenjena tudi raziskovalni
dejavnosti področja mladih v občini Škofja Loka. V aktivnosti so vključeni tudi mladi prostovoljci, ki
bodo ugotavljali in realizirali dejanske želje mladih.
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.
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10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del
Več o javnih delih, ki predstavljajo most med brezposelnostjo in zaposlitvijo, saj so namenjeni
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 na postavki 4.7.1.3. Javna dela v
turizmu. Prijavili bomo potrebo po treh javnih delavcih v Vrtcu Škofja Loka, po treh v Centru za
socialno delo Škofja Loka, po dveh v VDC Kranj – Enota Škofja Loka, po enem v Društvu za pomoč
ženskam in otrokom žrtvam nasilja varna hiša Gorenjske, po štirih v Sožitju Društvu za pomoč
osebam z motnjami v duševnem razvoju, za katere si strošek plačila za brezposelno osebo vključeno
v javno delo delimo po delitvenem ključu z občinami v UE Škofja Loka.
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
družinam, pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, pomoč predšolskim otrokom s posebnimi
potrebami, prevozi in spremstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju, 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.
Občina Škofja Loka zagotavlja sredstva za plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne
stroške za zaposlene, subvencijo v višini razlike med celotnimi stroški za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov in ceno storitve pomoči na domu in subvencijo uporabnikom na podlagi odločb o
oprostitvah pri plačilu socialno varstvene storitve. Na programu Pomoči na domu bo, v skladu s
pogodbo o izvajanju službe pomoči na domu in glede na predvideni obseg dela, zaposlenih 5 oseb, od
katerih je ena vodja pomoči na domu in se financira v 49% deležu, ostale pa so negovalke.
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.
10.1.15. Sklad za denarne pomoči
Sredstva na postavki se zmanjšajo za 300.000 SIT in se namenijo delovanju humanitarnih organizacij
in društev na postavki 10.1.4. Tako se tudi za Društvo diabetikov Škofja Loka, in druge humanitarne
organizacije in društva, zagotovi več sredstev za sofinanciranje po prijavi na javni razpis. Praksa
dodeljevanja sredstev iskalcem denarnih pomoči je pokazala, da zmanjšanje sredstev ne zmanjšuje
dodeljevanja sredstev upravičenim prosilcem. Sredstva na postavki se na podlagi Odloka o denarnih
pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka, dodeljujejo upravičencem za dodelitev denarne
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pomoči. V odloku so določeni pogoji in razlogi za dodelitev denarne pomoči, oblika in namen denarne
pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja in izplačevanja pomoči v občini Škofja Loka. Upravičeni do
denarne pomoči so občani, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, ker si jih sami ne znajo in ne
morejo zagotoviti z delom in tisti, 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, ureditev bivalnega problema, zagotovitev dostopa brez grajenih ovir, potreba po
invalidskih pripomočkih, naravne nesreče) ne zagotavljajo ustreznih pogojev za življenje, in odrasli, z
različnimi zdravstvenimi težavami: npr. invalidi, kronično bolni, uporabniki psihiatrije, itd, ki imajo iz
objektivnih razlogov manjše možnosti na trgu delovne sile. Denarna pomoč je namenjena tudi za
letovanja, šolo v naravi in druge stroške vezane na šolanje.
Z amandmajem je postavka povečana za 300.000 SIT.
10.1.17. Skupina za samopomoč
Sredstva za delovanje skupine za samopomoč so prenesena na postavko 10.1.4. Humanitarne
organizacije in društva. Skupina za samopomoč, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Škofja
Loka, združuje pa osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, je enakovredna ostalim
humanitarnim organizacijam in društvom, ki pridobijo sredstva za svoje delovanje na javnem razpisu.
10.1.18. Družinski pomočnik
Po do sedaj znanih podatkih so občine dolžne financirati institut družinskega pomočnika do višine
0.35% primerne porabe do sprejetja nove sistemske zakonodaje, ki ureja financiranje občin. Občine v
katerih stroški financiranja presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto
skladno z zakonom, bodo ugotovljeno razliko nad tem obsegom po preteku proračunskega leta prejele
kot poračun iz državnega proračuna. Do končne ureditve morajo občine v letu 2006 zagotoviti
finančna sredstva za izplačilo družinskih pomočnikov.
10.1.19. Društvo diabetikov
Z amandmajem je dodana nova postavka v višini 300.000 SIT in dodana obrazložitev:
»Sredstva se namenijo za sofinanciranje delovanja društva diabetikov.«

10.2. Investicijski odhodki
10.2.1. Varstveno-delovni center – bivalna enota
Občina Škofja Loka se skupaj z društvom Sožitje že dlje časa prizadeva za organiziranje bivalne
skupnosti za duševno in telesno prizadete osebe v naši občini. Sedanje potrebe so za ca 20 do 24
oseb. Sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), z VDC Kranj in
Sožitjem - društvom za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju. V letu 2003 je MDDSZ potrdilo
DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za navedeno investicijo. Na tej podlagi je bil
izdelan investicijski program za izgradnjo VDC - Bivalne enote institucionalnega varstva.
V letu 2005 pa se je urejevanje zadev za prostore VDC - Bivalne enote spremenilo, saj je s svojim
programom prenehala delovati Srednja šola Centra slepih in slabovidnih. Tako je sedaj postopek za
ureditev prostorov bivalne enote v nekdanji srednji šoli. Nova dokumentacija je sedaj v pripravi na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je tudi glavni nosilec investicije.
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.
10.2.6. MDSS – računalnik in zaslon
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Za potrebe delovanja Medobčinskega društva slepih in slabovidnih se namenijo sredstva v višini
300.000 SIT za sofinanciranje nakupa novega računalnika in zaslona.

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.
Z amandmajem je stalna proračunska rezerva povečana zaradi višjih prihodkov.

11. KRAJEVNE SKUPNOSTI
Prikazana so ocenjena sredstva, ki jih porabijo krajevne skupnosti iz lastnih in drugih prihodkov in ne
izvirajo iz občinskega proračuna. Za drugo obravnavo so vzeti podatki iz plana leta 2005. Točnejši
podatki bodo znani šele po predložitvi finančnih načrtov za leto 2006 Z evidenčno vključitvijo teh
prihodkov je v občinski proračun zajeta celotna javna poraba v občini.
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
1. Vrnjeni krediti SPO za plinifikacijo
Podjetje SPO odplačuje kredit, ki ga je v letu 1994 dobilo za preureditev kotlovnic na ogrevanje s
plinom.
2. Vrnjeni krediti za stanovanjsko gradnjo
Odplačilo stanovanjskih kreditov, ki so bili dodeljeni v preteklih letih usiha, zato je planirani prihodek za
leto 2006 nižji od plana za leto 2005.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
V.1. Povečanje kapitalskega deleža v žičniški infrastrukturi STC Stari vrh
Po sprejetem sklepu občinskega sveta 4.12.2003 bo občina povečala delež v lastništvu infrastrukture
Starega vrha. Sredstva bodo nakazana Občini Gorenja vas, 20 milijonov SIT pa je rezervirano za
investicijo v novo žičnico, o kateri bo občinski svet še sklepal.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje
VIII.1. Zadolževanje pri banki
Zadolževanje ne bo potrebno.

IX. Odplačila kreditov
IX. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada
Tudi v letu 2006 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. 9. Odplačilo kratkoročnega kredita
Občina Škofja Loka bo odplačala kratkoročni kredit, ki je bil najet v letu 2005, za dobo enega leta, za
premostitev izpada prihodka proračuna zaradi oddaje zemljišča v najem TCG Unitech LTH – Ol d.o.o..
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