Razvojna izhodišča
Gorenjske občine uresničujejo regionalni razvojni program, občine loškega območja pa območni
razvojni program, ki sloni na zagotavljanju vztrajne in konkurenčne gospodarske rasti. Kvaliteten,
celovit okoljski in socialni razvoj je naša strateška in politična usmeritev. Predvidene projekte pa je
mogoče uresničiti le skozi vsakoletni občinski proračun.
Razvoja si ni mogoče zamišljati brez izboljševanja infrastrukture, ki je v naši občini v stoodstotni
občinski lasti in predstavlja našo trajno naložbo, ki omogoča za naše občane na dolgi rok
najoptimalnejše komunalne cene. Trenutno ni predvideno reševanje komunalnih vprašanj s pomočjo
vključevanja privatnega kapitala, ampak z lastnini sredstvi proračuna.
Poudariti velja, da bo potrebno voditi primerno cenovno politiko, pri cenah komunalnih storitev, da bo
občini ostal denar za gradnjo po državnem programu izgradnje kanalizacijskega omrežja, posodobitve
in gradenj novih komunalnih čistilnih naprav.
Kanalizacijske sisteme stalno dograjujemo in obnavljamo v skladu z nacionalnim programom
začenjamo z izgradnjo najpotrebnejših objektov.
Da ravnamo ekološko in okolju primerno dokazujemo z stalnimi izboljšavami na centralni čistilni
napravi, ki sledijo standardom in predpisom. Zamenjava plinskega agregata, zamenjava dotrajane
opreme, prevzem grezničnih vod in zgraditev naprav za izločanje nitratov omogoča še boljše
obratovanje in nižje račune za naše občane iz naslova ekoloških taks, ki jih predpisuje država. Cilj je
zadržati denar od pobrane takse v občini in izboljšanje delovanje komunalnega sistema, na način, ki
čim manj obremenjuje okolje in zagotavlja čim boljše čiščenje odpadnih voda.
Med komunalnimi naložbami velja predvsem poudariti skupni projekt štirih občin v sanacijo in
uskladitev z zakonskimi normativi odlagališča Draga, za kar občani prispevajo iz cene smetarine.
Občina bo za sanacijo namenila v naslednjem obdobju do 2006 leta 388 milijonov tolarjev, pri čemer
računamo, da bodo v skladu s programom ostale občine zagotovile svoj del sredstev.
Strateška usmeritev občine je, da zagotovi oskrbo prebivalcev z zdravo pitno vodo. Zato pridobiva
nepovratna sredstva državnega proračuna in lastna sredstva investira v loški vodovod. V letu 2005
bomo poplačali črpališče na Visokem, obnovili primarni vodovod od Virška do Puštala in pripravili
investicijsko dokumentacijo za vodovod od Trate do Reteč in sproti urejali vodovode ob obnovi
prometnic.
Na področju športa v letu 2005 vlagamo v posodobitev športne dvorane Poden in nadaljujemo z
projektiranjem telovadnih površin na območju šole Cvetka Golarja na Trati.
Po prenosu lastništva vojašnice s strani ministrstva na občino, kjer vztrajamo pri brezplačnem
prenosu, bomo na področju kulture prednostno namenili sredstva za investicijo v knjižnico. Naložba
vredna 552 milijonov tolarjev je naložba v znanje, v samobitnost in identiteto našega območja in
našega naroda.
Večino denarja na področju cestne gradnje namenjamo sofinanciranju programov vpadnic, ki so v
programu državnega proračuna in sicer na cesti Podlubnik – Klančar in izgradnji pločnikov za
izboljšanje prometne varnosti občanov.
Za ljudi, ki so oddaljeni od občinskega središča, so temeljna dobrina dobre ceste. Občinski proračun
določa štiriletno prioriteto, kjer so najpomembnejše ceste Sora –Puštal, Hrastnica – Selo, Reteče –
Godešič, ceste v Sopotnici in Gabrški gori. Predvidena je posodobitev nekaterih mestnih cest in ulic,
predvsem ceste v Vincarje in Partizanske ceste.
V letu 2005 bo kot posledica novega prostorskega plana potrebno sprejeti niz prostorskih izvedbenih
aktov ki bodo omogočali gradnjo.
Na podlagi sprejetih zazidalnih načrtov predvidevamo vlaganje v urejanje obrtne cone na Trati s čimer
bi omogočili večjemu številu investitorjev gradnjo v gospodarski namen. Prav tako želi občina izvesti
nakup in komunalno opremiti novo industrijsko cono na Trati.

