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UVOD 
 

Proračun občine je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za 

obdobje enega leta. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri 

določitvi proračuna občine je najprej treba upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna 

kapaciteta občine. 

 

 

Pravne podlage za sestavo proračuna  
 

Proračun Občine Škofja Loka za leto 2018 je pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 79/99 in spremembe), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10-ZIU, 

40/12-ZUJF ter 80/16 in 33/17 ZIPRS1718), Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 

(Uradni list RS, št. 45/02 in 44/07), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Odredbe o 

funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o programski klasifikaciji 

izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) in podzakonskega predpisa Zakona o 

računovodstvu, t.j. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 11/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 

in 54/10) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). 

 

 

Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna  
 

Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo je na podlagi določil 18. člena Zakona o javnih financah dne 31.8.2017 

pripravil Navodila za pripravo proračuna Občine Škofja Loka za leto 2018, ki so temeljila na povprečnini na prebivalca 

za leto 2018 v višini 536 €
1.

 

 

Ministrstvo za finance je dne 11.10.2016 posredovalo občinam del potrebne dokumentacije za pripravo proračunov, in 

sicer: 

 Predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leti 2017 in 2018; povprečnina na 

prebivalca znaša v letu 2017 530 € in v letu 2018 536 €, v tem znesku je povprečnina določena v noveli 
Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, ki je začela veljati dne 1.7.2017 ( ZIPRS1718; Uradni 

list RS, št. 80/16 in 32/17).    

 

 nato pa je dne 26.10.2016  posredovalo še: 

 Proračunski priročnik za pripravo proračunov za leti 2017 in 2018 z vsebovanimi Globalnimi 

makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 

2016 UMAR-ja. V navodilih za pripravo proračuna za leto 2018 smo kot izhodišče upoštevali podatke iz 

Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2017 UMAR-ja. 

 

V mesecu oktobru 2017 (10.10.2017) je Ministrstvo za finance posredovalo občinam predhodne podatke oz. izračune 

primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. V predhodnem izračunu je upoštevalo 

povprečnino v višini 551 € za leto 2018 in 558 € za leto 2019. Ta dva zneska sta predlagana v predlogu zakona, ki ureja 

izvrševanje proračunov za leti 2018 in 2019 (predlog ZIPRS1819). V predhodnih izračunih je hkrati upoštevano 

besedilo amandmaja, ki bo, izhajajoče iz dopisa Ministrstva za finance, vložen v postopku sprejemanja ZIPRS1819 v 

državnem zboru. Amandma bo določil, da občinam, katerih prihodki od dohodnine (iz 3. odst. 6. člena ZFO-1, 

izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1) presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018  pripadajo do 85 % in v letu 

2019 v celoti. Amandma bo določil tudi, da občinam kot dodatna sredstva za investicije na podlagi 21. člena ZFO-1 

pripada 6% skupne primerne porabe (in ne 5 %, kot velja v sprejetem ZIPRS1718), od tega še vedno le polovica (3 % 

skupne primerne porabe) v obliki nepovratnih sredstev, kot izhaja iz ZFO-1. Druga polovica ostaja kot povratna 

                                                           

1 Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi združenji občin, ni dosegla dogovora (kot ga predvideva zakon) o višini povprečnine za leti 2017 in 2018, zato je Ministrstvo za 

finance povprečnino povzelo iz ZIPRS1718, v višini, kot jo je predlagalo ministrstvo samo.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1811
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sredstva oz. kot dodatno zadolževanje občin pri državnem proračunu. S tako dikcijo ZIPRS tudi v letih 2018 in 2019 še  

ne bo odpravljena neskladnost z Zakonom o financiranju občin. Prav tako ne neupoštevanje enega od osnovnih načel 

(sorazmernost virov financiranja z nalogami) Evropske listine o lokalni samoupravi (MELLS), ki jo je Slovenija 

ratificirala  leta 1996.  

V predlogu proračuna za leto 2018  smo kot izhodišče upoštevali predhodne podatke Ministrstva za finance, ki temeljijo 

na enostransko določenih povprečnini, pripadu dohodnine nad primerno porabo občine in zmanjšanih oz. 

transformiranih investicijskih sredstvih iz nepovratnih v povratna. 

 

Poleg navedenih izhodišč je bilo ob pripravi občinskega proračuna treba upoštevati, da se kljub dobrim 

makroekonomskim kazalcem države slaba javnofinančna situacija v zadnjih treh letih ni bistveno spremenila, kar 

posledično še vedno pomeni relativen upad javnofinančnih prihodkov lokalne ravni, saj se pristojnosti občin in s tem 

njihovi stroški povečujejo, istočasno pa so prihodki še vedno manjši od sistemsko določenih v javno-finančnih zakonih 

in predpisih. Poudariti je treba, da v 2. polovici leta 2017 povečana povprečnina za 3,5 € krije le manjši delež povečanih 

stroškov dela, ki jih imajo občine zaradi odprave plačnih anomalij. To se najbolj pozna večjim občinam (Občina Škofja 

Loka je 15. po velikosti med slovenskimi občinami glede na št. prebivalcev), ki zagotavljajo plače večim javnim 

zavodom.  

Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov. Občinski 

proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato moramo biti restriktivni tudi pri načrtovanju tekočih 

odhodkov občinskega proračuna in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance po uveljavitvi 

Zakona o fiskalnem pravilu v letu 2015. Enako velja za načrtovanje odhodkov finančnih načrtov posrednih 

proračunskih uporabnikov.  

 

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list RS, št. 123/06 in spremembe) primerna poraba 

predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.  

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:  

 dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,  

 površine občine,  

 deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,  

 števila prebivalcev občine in  

 povprečnine.  

 

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg 

sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje 

primerne porabe. Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v 

višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, 

pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za 

financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 

54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le – ta pripada občinam, katerih primeren obseg 

sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.  

 

Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvojnih tokov in 

izboljšanje kakovosti življenja občanov. Investicijska vlaganja sledijo temu cilju. Obdobje do leta 2017 bilo je močno  

usmerjeno v področje gospodarske infrastrukture. V tem obdobju smo pospešeno urejali kanalizacijsko, vodovodno in 

cestno infrastrukturo, ter izvajali energetske sanacije javnih objektov. Obdobje od vključno leta 2018 naprej pa bo 

močno usmerjeno še v področje družbene infrastrukture. Nujen predpogoj za razvoj je tudi zagotavljanje ustrezne 

prostorske dokumentacije in nadaljevanje aktivne zemljiške politike.  

 

Priprava proračuna za leto 2018 je zato temeljila na kvantitativnih izhodiščih in na lastni oceni javnofinančnih tokov, ki 

so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.  

 

 

Razlogi za sprejem proračuna 
 

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi 

predvidene razpoložljive vire sredstev ter planira porabo sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za 

leto 2018 bo omogočeno normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje 

zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil 

nadaljevanje oz. dokončanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju, ki so izrednega pomena za izboljšanje 
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življenjskih pogojev občanov Občine Škofja Loka. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim 

uporabnikom omogočeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2018.  

 

Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebina odloka pa so določbe o:  

 višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih terjatev in naložb, bilanci 

računa financiranja in presežku oziroma primanjkljaju ter 

 upravljanju s prihodki in odhodki proračuna.  

 

 

Ocena stanja  
 

Državni zbor je sprejel dva temeljna zakona, ki urejata sistem javnih financ, in sicer Zakon o javnih financah in Zakon o 

računovodstvu, ter mnogo izvedbenih predpisov. Predlog proračuna upošteva ekonomsko klasifikacijo, smiselno 

aplikacijo strukture proračuna po funkcionalnih namenih, institucionalno klasifikacijo in programsko klasifikacijo ter 

načrt razvojnih programov, kot osnovo za večletni načrt.  

 

Proračun ureja področje javne porabe v Občini Škofja Loka. Posamezne dejavnosti znotraj področja javne porabe so v 

obdobju, ko še ni sprejet proračun, omejene pri izvajanju, in sicer v okviru zakonskih omejitev, ki jih opredeljujeta 

predvsem 32. in 33. člen Zakona o javnih financah (začasno financiranje javne porabe). 

  

 

Cilji in načela  
   

Po vsebini so cilji, ki jih zakonodaja na področju javnih financ želi doseči, povezani z vprašanji:  

 kdo uporablja proračunska sredstva (katere institucije),  

 kako uporablja (ekonomska klasifikacija – kaj se plačuje iz javnih sredstev) in  

 za kaj uporablja javna sredstva (funkcionalna klasifikacija in programsko načrtovanje).  

 

V procesu obvladovanja javnih financ so izdatki proračuna namenjeni predvsem izvajanju funkcij lokalnih skupnosti.  

 

Pri tem je izjemno pomembno povezovanje določitve vsebine proračuna (določiti cilje) in izbora med različnimi 

prednostnimi nalogami, programi in aktivnostmi. 

Programska klasifikacija omogoča večjo preglednost proračuna, kar pomeni tudi večjo  preglednost odgovornosti pri 

opravljanju nalog in razpolaganju oziroma porabi proračunskih sredstev. V programski klasifikaciji so določena 

področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami, bistvo programske klasifikacije pa je usmerjenost 

proračuna k ciljem in rezultatom. Osnovna naloga občin je samostojno opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, ki 

so določene s splošnim aktom občine ali pa z zakonom. Iz programske klasifikacije proračuna lahko ugotovimo, za kaj 

občine porabljajo sredstva na posameznih področjih opravljanja svojih nalog. 

 

Cilj javnih financ je gospodarno in učinkovito upravljanje z javnofinančnimi sredstvi, tako na strani prejemkov kot 

izdatkov. Javne finance morajo slediti temeljnim in sodobnim proračunskim načelom učinkovitosti, gospodarnosti ter 

varčnosti, opredeljenimi z Zakonom o javnih financah za razpolaganje s proračunskimi prihodki in odhodki pri 
uporabnikih proračuna in za upravljanje proračuna kot celote. 

 

Pravica porabe je pravica porabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski 

postavki, kot osnovi, s katero je določena struktura proračuna. To načelo zahteva, da uporabniki praviloma sklepajo 

pogodbe za eno leto, kar omogoča izvršitev sprejetega proračuna.  

Večletne pogodbe so mogoče, če odlok o proračunu to določa, hkrati pa si morajo uporabniki za neporavnane 

obveznosti iz preteklega leta, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, zagotoviti pravico porabe, oziroma v finančnem 

načrtu predvideti sredstva za plačilo že prevzetih obveznosti (46. člen ZJF). 

  

Takšne obveznosti pomenijo predobremenitev proračuna prihodnjih let, zato je treba v odloku o proračunu določiti 

največji obseg obveznosti za posamezne namene, ki lahko zapadejo v plačilo v prihodnjih letih in jih uporabnik 

prevzame v tekočem letu (50. in 51. člen ZJF).  

 

Prevelik obseg predobremenitev proračuna onemogoča prilagajanje obsega in strukture izdatkov novim razmeram, 

situacijam, programom. Zato je v odloku proračuna določeno, da je mogoče sklepati pogodbe za investicijske odhodke 

in investicijske transferje prihodnjih let le pod pogojem, da so za ta namen že planirana sredstva v proračunu, in da je 
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prevzeta obveznost, ki zahteva plačilo v prihodnjih letih, usklajena s skupnim obsegom prevzetih obveznosti 

neposrednega uporabnika (v prihodnjih letih) in pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  

 

V primeru namenskih sredstev je potrebno poudariti, da se samo namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu, prenesejo v finančni načrt tako, da se poveča obseg izdatkov proračuna tekočega leta, o čemer se nato ob 

polletnem poročilu tekočega leta poroča občinskemu svetu (44. in 63. člen ZJF).  

 

Občina Škofja Loka želi s sprejetjem proračuna doseči cilje, ki  temeljijo na Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 

2025+, sprejeti na 33. seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka 19. junija 2014. Ti cilji so: 

 na področju družbenih dejavnosti: kakovost in pestrost storitev za občane vseh starosti »Zadovoljna Loka«; 

vzdrževanje, rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe infrastrukture na področju predšolske vzgoje in 

osnovnega šolstva, zagotovitev možnosti oskrbe starejših v domači občini, ustvariti priložnosti za 

stanovanja in  kakovostno preživljanje prostega časa mladih, izboljšati pogoje za šport in rekreacijo v 

naravi, izboljšati prostorsko, cenovno, časovno, zaposlitveno in programsko dostopnost do znanja za čim 

večji krog občanov, 

 na področju gospodarskih dejavnosti in okolja: nadaljevati z urejanjem okoljske infrastrukture, zmanjšati 

motoriziran promet, izboljšati prometno povezavo Škofje Loke z avtocesto, letališčem, Ljubljano, Kranjem 

in obema dolinama, učinkovito upravljati z energijo, povečati lokalno pridelavo in predelavo ter 

samooskrbo z lokalno hrano, izboljšati varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami, povečati obseg 

turizma, spodbujati vključevanje kulturne dediščine in kulturnih programov v turistično ponudbo Škofje 

Loke, vsebinsko in prostorsko prenoviti staro mestno jedro Škofje Loke, izboljšati pogoje za ustvarjanje 

delovnih mest, omogočiti širokopasovne povezave v vseh naseljih občine, 

 na področju gospodarjenja s premoženjem: zagotovitev zadostnega obsega urejenih stavbnih zemljišč za 

potrebe razvoja občine tako za domače kot tuje zasebne in druge investitorje, izvajanje ustrezne zemljiške 

politike s pomočjo ustrezne prostorske dokumentacije, ki bo omogočala umestitev različnih dejavnosti v 

prostor, spodbujanje javne in zasebne stanovanjske in druge gradnje,  

 splošni razvojni cilji: zagotoviti enakomernejši razvoj občine s tesnejšim sodelovanjem s krajevnimi 

skupnostmi, zagotoviti kvalitetnejše javne storitve s pomočjo vseh subjektov v občini Škofja Loka, kar bo 

omogočalo kakovostnejše življenje ljudi v osnovni celici lokalnih skupnostih – krajevnih skupnostih, 

vzpostavitev pogojev za kakovostno delo občinske uprave, povečati informiranost občank in občanov, 

nadgrajevati ozaveščenost in odgovornost občanov na področju varovanja okolja, prometa, racionalne rabe 

naravnih virov itd.. 

 

Za dosego ciljev bomo dajali poudarek sodobnim proračunskim načelom, pristopali bomo k oblikovanju dolgoročnih 

strategij na vseh področjih (s pomočjo domačih in drugih ekspertov bomo izdelali področne strategije), trudili se bomo 

izdelati manjkajoče prostorske izvedbene akte, pripravili bomo manjkajoče in novelirali obstoječe občinske predpise, 

nadgrajevali informatizacijo, usposabljanje in izobraževanje občinske uprave, nadaljevali z izgradnjo infrastrukture na 

področju družbenih, gospodarskih in ostalih dejavnostih. 

 

Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in jasen finančni okvir poslovanja Občine Škofja Loka v letu 2018. 

V okviru tega temeljnega cilja sta podcilja, ki ju želimo doseči - načrtovanje realnega obsega razpoložljivih 

proračunskih sredstev, ki bodo na razpolago za izvedbo tekočega financiranja dejavnosti in za izvedbo načrtovanih 

prioritetnih investicijskih nalog. Cilj odloka je poleg tega tudi preseči omejitve, ki jih določa začasno financiranje. 

Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših 

rezultatov z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi.  

 

 

Ocena finančnih in drugih posledic  
 

Uveljavitev odloka o proračunu ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih 

nalog s posameznim odlokom. Ocenjujemo, da je sprejetje proračuna Občine Škofja Loka nujno. S sprejetjem 

proračuna bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna in izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter 

nemoteno poslovanje, tj. funkcioniranje in financiranje delovanja občine, javnih zavodov in društev. 
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Ocena realizacije proračuna za leto 2017 
 

Celotni proračunski prihodki občine bodo v obdobju januar – december 2017 predvidoma realizirani v skupni višini 

21,9  mio €. Davčni prihodki bodo predvidoma realizirani v skupni višini 15,6 mio €, nedavčni prihodki pa v skupni 

višini 3,8 mio €. Kapitalski prihodki bodo predvidoma realizirani v višini 2 mio €. Prejeta sredstva iz drugih občin in iz 

državnega proračuna oz. proračuna EU bodo v celem letu 2017 realizirana v skupni višini 0,4 mio €. 

 

Celotni odhodki občinskega proračuna bodo v obdobju januar – december 2017 predvidoma realizirani v skupni višini 

21,3 mio €. 

 

Tekoči odhodki proračuna bodo v letu 2017 predvidoma realizirani v skupni višini 7,2 mio €. V tem bodo sredstva, 

izplačana za plače in prispevke občinskih organov znašala 1,9 mio €. Izdatki za blago in storitve bodo realizirani v 

skupni višini 5 mio. Plačila obresti bodo realizirana do višine 0,17 mio €, rezerve pa 0,2 mio €. 

 

Tekoči transferi bodo v letu 2017 predvidoma izplačani v skupni višini 7,2 mio €. 

 

Celotni investicijski odhodki in transferi iz občinskega proračuna bodo predvidoma realizirani v skupni višini 6,9 mio €;  
največjo dinamiko izdatkov za investicije pričakujemo v novembru in decembru 2017. 

 

Predviden proračunski presežek bo 0,7 mio €. Proračunski presežek bo, skupaj z ostankom sredstev na 

računih preteklega leta v višini 0,3 mio €, kril neto izdatke računa finančnih terjatev in naložb ter neto 

izdatke računa financiranja. Za leto 2017 je ocenjena realizacija neto izdatkov računa finančnih terjatev in 

naložb v višini 0,03 mio €, računa financiranja 0,9 mio €. 
 

 

Obrazložitev splošnega dela proračuna  
 

V splošnem delu proračuna je prikazano:  

1. realizacija proračuna za leto 2016, 

2. ocena realizacije za leto 2017,  

3. predlog proračuna za leto 2018 – 1. predlog, 

6. indeks (predlog proračuna za leto 2018 – 1. predlog / ocena realizacije za leto 2017).  

 

Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za leto 2018.  

 

Planirani prihodki proračuna za leto 2018 zajemajo vsa planirana plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. 

januarja 2018 do 31. decembra 2018; planirani odhodki pa zajemajo vse planirane izdatke, ki bodo izplačani v enakem 

obdobju. Višina prihodkov iz dohodnine, ki pripada Občini Škofja Loka za leto 2018, je v proračunu predvidena v višini 

12.670.663. Izračunana primerna poraba je od tega zneska nižja, zato občini v letu 2018  finančna izravnava ne pripada. 

Ocena temelji predhodnih podatkih in izračunih Ministrstva za finance, posredovanih dne 10.10.2017.  

 

Obrazložitev prihodkov in odhodkov je podrobno podana v nadaljevanju.  
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1. SPLOŠNI DEL 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna  

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Občine Škofja Loka v letu 2018 znašali 23.184.353,85 €. V strukturi globalne 

bilance prihodkov v letu 2018 načrtujemo delež davčnih prihodkov v višini 70%; delež nedavčnih prihodkov 14%; 

delež kapitalskih prihodkov 9%, delež donacij 0 % in delež transfernih prihodkov 7%.  

Graf: Delež prihodkov po posameznih skupinah  
 

 
 

V skladu s predpisi so v bilančnih shemah planirani prihodki in drugi prejemki razčlenjeni na: davčne, nedavčne, 

kapitalske, transferne prihodke in donacije; odhodki pa na: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in 

investicijske transfere. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 16.141.087 € 

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva 

sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina 

odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in 

transakcije. 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

Vrednost: 12.670.663 € 

Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova odstopljene dohodnine, ki znaša 12.670.663 

€. Načrtovana višina dohodnine zadostuje za, s strani Ministrstva za finance, izračunani obseg primerne porabe, zato 

nam v letu 2018 ne pripada več finančna izravnava. 

703 - Davki na premoženje 

Vrednost: 3.203.320 € 

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na 

dediščine in darila. 

Davčni 

prihodki 

70% 

Nedavčni 

prihodki 

14% 

Kapitalski 

prihodki 

9% 

Prejete 

donacije 

0% 

Transferni 

prihodki iz  

drugih javno 

finančnih 

instirucij 

2% 

Prejeta 

sredstva iz 

državnega 

proračuna iz 

sredstev 

proračuna EU 

5% 
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Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in  davek na posest plovnih objektov in motornih vozil.  

Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma 

prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.  

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Višina davka je določena z zakonom (2 %). 

Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih 

letih. 

704 - Domači davki na blago in storitve 

Vrednost: 267.104 € 

V to skupino sodijo:  

Davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi.  

V tej podskupini prihodkov je praviloma najpomembnejši prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda. Za leto 2018 so planirana sredstva v višini 222.403,50 € in bodo porabljena za 

gradnjo javne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Škofja Loka. 

Dolžnost plačevanja okoljske dajatve nastane zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Podlaga 

za obračun je Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 

80/2012 in 98/15). K odpadni vodi spadajo komunalna, industrijska ter padavinska odpadna voda. Zavezanec za 

plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je uporabnik stavbe, zanj pa okoljsko dajatev, 

skladno z Uredbo, izračunava, zaračunava in vplačuje na ustrezen podračun Občine izvajalec gospodarske javne 

službe. Uredba določa, da je prejemnik okoljske dajatve tudi za industrijsko odpadno vodo Občina.  

Turistična taksa je po Zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse določa občinski odlok, 

medtem ko vrednost točke določa pristojno ministrstvo, potrjuje pa jo Vlada RS.  

Občinske takse so določene Odlokom o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (UL RS 40/2009) na podlagi Zakona 

o financiranju občin in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za oglaševanje na javnih mestih na 

območju občine in podobno, ki so občanom in  pravnim osebam odmerjene na podlagi odločb in jih zaračunava 

občinska uprava, izterjuje pa Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. Vrsta in obseg taksnih predmetov je 

osnova za oceno letne odmere, ki znaša 11.500 €.  

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je določena z 49. členom Zakona o gozdovih v višini 6,9% od katastrskega 

dohodka gozdnih zemljišč. Plačujejo jo lastniki gozdov in je načrtovana v višini 8.200 €. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Vrednost: 3.168.756 € 

So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso 

uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Vrednost: 2.232.531 € 

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja občina v letu 2018 načrtuje v višini 2.232.531,11 €.  

Sem spadajo obresti, ki predstavljajo priliv od vezanih depozitov,  nočnih depozitov (avtomatski depoziti preko 

noči) in avista obresti, in prihodki od premoženja v višini 2.232.031,11 €, kjer največji delež odpade na najemnine iz 

naslova najema lokalne javne infrastrukture (77 %) sledijo najemnine za stanovanja v deležu 14 % in najemnine za 

poslovne prostore v deležu 8 %. 

Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda, so prejeti iz 

naslova oddaje javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in 

padavinskih voda (kanalizacija in čistilne naprave) izvajalcu gospodarske javne službe v najem. Uredba o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki velja od 

01.01.2013 določa, da ima izvajalec gospodarske javne službe javno infrastrukturo v najemu. Višino najemnine 

zaračunamo najmanj v znesku amortizacije javne infrastrukture. V prihodek od oskrbe s pitno vodo so poleg 

najemnine iz naslova oddaje javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo izvajalcu javne službe v najem, vključeni tudi 

prihodki za povračilo stroškov zavarovanja javne infrastrukture, odhodkov financiranja in odškodnin ter za 

povračilo stroškov za storitve, katerih naročnik je Občina Škofja Loka in so potrebne za izvajanje te gospodarske 
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javne službe. Stroški teh storitev so vključeni v ceno storitve gospodarske javne službe in jih izvajalec gospodarske 

javne službe zaračuna uporabnikom storitev, Občini Škofja Loka pa povrne stroške za poplačilo teh storitev. V 

prihodek od odvajanja in čiščenja odpadnih voda so poleg najemnine iz naslova oddaje javne infrastrukture 

odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda izvajalcu javne službe v najem, vključeni tudi prihodki za 

povračilo stroškov zavarovanja javne infrastrukture, odhodkov financiranja in odškodnin ter stroškov povezanih z 

delovanjem malih komunalnih čistilnih naprav v lasti Občine. 

V to skupino spadajo tudi prihodki, prejeti iz naslova oddaje javne infrastrukture na pokopališču Lipica upravljavcu 

v najem Kljub veljavnemu Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Vlada RS Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen še ni objavila. Prostore za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na Centralnem pokopališču 

Lipica do uveljavitve občinskih predpisov o ureditvi javne službe oddajamo v najem dosedanjemu izvajalcu storitev. 

Pri oblikovanju najemnine uporabljamo soroden postopek, kot je uzakonjen pri oddaji infrastrukture obveznih javnih 

službah varstva okolja – letna najemnina se oblikuje najmanj v višini zneska obračunane amortizacije in stroškov 

lastnika objekta. Vrednost pričakovanih prihodkov konta temelji na vrednosti sklenjene pogodbe, s predpostavko 

veljavnosti pogodbe za leto 2018. 

 
Vrednost Prihodkov od ravnanja in odlaganja je ocena prihodkov iz naslova oddaje javne infrastrukture (zaprte 

deponije Draga in zbirnega centra ter prekladalne rampe) upravljavcu v najem. Postopek oddaje infrastrukture 

obveznih javnih službah varstva okolja predpisuje Uredba o metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 

V to skupino spadajo še prihodki od parkirnine in drugih najemnin. 

711 - Takse in pristojbine 

Vrednost: 15.000 € 

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 15.000 €. 

712 - Globe in druge denarne kazni 

Vrednost: 115.000 € 

Med denarne kazni sodijo globe za prekrške, ki  so načrtovane v višini 110.000 €. Globe izreka občinsko redarstvo 

na podlagi predpisov s področja nadzora.  

V tem delu načrtujemo tudi prihodek v višini 5.000 € iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 

ki ga je, skladno z določili zakona o graditvi objektov, dolžan plačati investitor nelegalno zgrajenega objekta. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Vrednost: 64.500 € 

Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 64.500 €. 

Tu se evidentirajo prihodki od refundacij stroškov za uporabo upravnih prostorov (UE Škofja Loka) v višini 50.000 

€ in prihodki od počitniške dejavnosti - letovanja delavcev javne uprave in zavodov v višini 9.000 €. Zaposleni 

Občinske uprave Škofja Loka, izpostave Davčne uprave, izpostave Geodetske uprave, Upravne enote Škofja Loka in 

zavodov občine Škofja Loka uporabljajo za letovanje počitniška stanovanja v Maredi, Strunjanu in Termah Čatež.   

V to skupino sodijo tudi drugi prihodki od prodaje in prihodki od šolskih prevozov, kjer otroci obiskujejo izbrani 

šolski okoliš izven matične občine in se tako priključijo ostalim otrokom pri prevozu v drugi občini. Iz tega naslova 

načrtujemo prihodke s strani Občine Gorenja vas – Poljane in Dobrova – Polhov Gradec, ker se njihovi otroci 

pridružijo šolskemu prevozu, ki ga organizira Občina Škofja Loka. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 

Vrednost: 741.725 € 

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 741.725 €, od katerih največji delež pripada prihodkom od komunalnih 

prispevkov. 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 velikost in 

namembnost objekta in velikost zemljišča za gradnjo. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja ali komunalni 

prispevek ureja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN, UL RS 33/07, 108/09) ter Uredba o vsebini programa 
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opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/07) 

in Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih 

zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (UL RS 95/07). Občinski svet je v letu 2015 sprejel Odlok o 

programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka, ki je podlaga 

za obračun komunalnega prispevka na pretežnem območju občine. Znesek pričakovanih prihodkov je ocena na 

podlagi začetih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih novih stavbnih zemljišč, glede na sprejete 

podrobne prostorske načrte, ter na podlagi upoštevanja komunalnega prispevka, kot povračila komunalnega 

opremljanja zemljišč na območju, ki se ureja z Občinskim prostorskim načrtom oz. na območjih, kjer je prišlo do 

izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo (novi kanalizacijski vodi, vodovod, plin; ocena 

vrednosti temelji na Programu opremljanja za območje Občine ter na Programih opremljanja za posamezno 

ureditveno območje).  

Na kontu 714106 se izkazujejo prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja. 

Upravičenci do socialno varstvenih storitev (družinski pomočnik in pomoč na domu) oziroma njihovi zavezanci so v 

skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžni sofinancirati omenjene storitve v taki višini, kolikor njihovi dohodki 

presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravičenca oziroma zavezanca izračuna pristojni center za 

socialno delo po metodologiji na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih 

storitev. Na kontu so zajeti tudi prihodki iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnine, ki je bila v 

lasti oskrbovancev, katerim je občina plačevala oziroma doplačevala socialnovarstveno storitev. 

Drugi tekoči prihodki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, tudi ožjih delov občine,  ki po vsebini ne morejo 

biti razporejeni na druge konte, kot npr. dobropisi, prispevki občanov za izvajanje določenih programov na področju 

socialnega varstva, povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe.  

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Vrednost: 2.056.146 € 

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz 

naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, 

licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo 

prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, 

prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.  

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Vrednost: 1.031.146 € 

V skupini so najvišje načrtovani prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 826.511 €. Koncedent (Občina Škofja 

Loka) je po zaključku postopka javnega razpisa s koncesionarjem (Petrol d.d. Ljubljana) dne 18.03.2015 sklenil 

Koncesijsko pogodbo, s katero je, poleg standardnih zadolžitev, nanj prenesla tudi osnovna sredstva za izvajanje 

javne službe. Občina je v času po podpisu pogodbe dokončala gradnjo določenih odsekov plinovodne infrastrukture, 

katere smo gradili sočasno z ostalo okoljsko infrastrukturo. Kot predvideva Koncesijska pogodba, bomo to 

infrastrukturo proti plačilu nadomestila s sklenitvijo Dodatka prenesli na koncesionarja. Prihodek pričakujemo v letu 

2018. 

Občina načrtuje, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 204.635 €. Vrednost je odvisna od dejansko 

realizirane predvidene prodaje, ki je opredeljena v letnem načrtu razpolaganja s premoženjem. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

Vrednost: 1.025.000 € 

Občina načrtuje, da bo s prihodki od prodaje zemljišč zbrala 1.025.000 € prihodkov. Na področju stvarnega 

premoženja države in občin je bil v letu 2010 sprejet in uveljavljen nov Zakon o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur.l. RS, št. 86/2010). Uredba o stvarnem premoženju države, 

pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009, 49/2010 (v nadaljevanju: Uredba) je 

natančneje uredila upravljavce stvarnega premoženja, postopke sprejetja in vsebino aktov pridobivanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Uredba predpisuje sprejetje 

letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

občine. Planirani prihodki temeljijo na letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga na 

predlog župana, za tekoče proračunsko leto s posebnim sklepom sprejme občinski svet. Predvidene so prodaje 
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zemljišč na podlagi vlog občanov in potreb občine, ter odprodaja zemljišč kot posledica realizacije nekaterih 

sprejetih lokacijskih načrtov. 

 

73 - PREJETE DONACIJE 

Vrednost: 9.984 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 

Vrednost: 9.100 € 

V letu 2018 planiramo donacije v višini v višini 9.100 €, prejete od pravnih oseb, ki kot družbeno odgovorna 

podjetja  donirajo sredstva za delovanje sedežne krajevne skupnosti. 

731 - Prejete donacije iz tujine 

Vrednost: 884 € 

V okviru projekta »Erasmus+: Mladi, rasizem in različnost – zgodovinski spomin in strpnost v demokratični 

Evropi«, bomo na podlagi medsebojne pogodbe prejeli drugi del sredstev (20 %), v višini 884 €, ki jih bomo 

porabili za mladinsko izmenjavo v portugalsko Penelo. Prvi del sredstev (80 % oz.  3.536 €) smo pridobili in 

porabili v letu 2017 za prvo mladinsko izmenjavo v francoski Neuviller-la-Roche. Prihodki so namensko prejeti za 

projekt, ki je na odhodkovni strani proračuna umeščen na postavko 2003001 Mednarodno sodelovanje. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

Vrednost: 1.808.381 € 

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega 

proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih 

skladov. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali 

kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo 

transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.  

Transferni prihodki so večinoma namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo 

namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih 

sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo 

in oceni kandidatur občine, ki bodo vložene na različne razpise. 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Vrednost: 522.350 € 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so predvideni v skupnem znesku 522.350  €.  

V okviru te podskupine načrtujemo prihodke, ki jih bo občina prejela za tekoče obveznosti (subvencije tržnih 

najemnin, povračilo za vzdrževanje vojnih grobišč, sofinanciranje investicij (požarna taksa, sofinanciranje investicij 

po 21. členu ZFO-1 (nepovratni del). 

Občina Škofja Loka je v začetku leta 2017 uspešno kandidirala na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na 

področju nepremične kulturne dediščine s projektom Sanacija strehe na Loškem gradu. V letu 2018 bo projekt 

sofinancirala Republika Slovenija iz dela državnega proračuna, namenjenega za kulturo. Od skupne vrednosti 

projekta v višini 458.158,37 €, pričakujemo 170.000 €  nepovratnih sredstev v letu 2018. 
V letu 2018 bomo na podlagi  izračuna deležev sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 iz 

državnega proračuna prejeli 213.850 € nepovratnih sredstev, ki jih bomo v celoti  namenili  za izgradnjo novega 

Vrtca Škofja Loka – Kamnitnik. 
Ocenjujemo, da bo republiški požarni sklad nakazal občini sredstva v načrtovani višini (49.000 €) od pobranih taks, 

ki izvirajo iz polic požarnih zavarovanj in so namenjena za potrebe požarnega varstva v občinah. Sredstva se v 

skladu z zakonom namenjajo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne 

opreme. 
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Občina Škofja Loka je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leto 2017 sklenila 

Dogovor o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju občine Škofja Loka in 

načrtujemo, da bo dogovor sklenjen tudi za leto 2018,. Ministrstvo bo Občini na podlagi takega dogovora povrnilo 

sredstva za vzdrževanje dveh vojnih grobišč na pokopališču Lipica (druga svetovna vojna) in enega na Šolski ulici 

(prva svetovna vojna). 

V skupini prihodkov za tekoče obveznosti so prikazani tudi prihodki iz Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve, ki jih občina dobi na podlagi Zakona o financiranju občin. Občinam, v katerih stroški financiranja pravic 

družinskega pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto, se ugotovljena 

razlika nad tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna. Pri izračunu financiranja 

pravic družinskega pomočnika, se upoštevajo tudi plačane terjatve iz prispevkov družinskih pomočnikov in plačane 

terjatve od ZPIZ za družinske pomočnike. 

V letu 2018 pričakujemo prihodek v višini 13.000 € kot delno povračilo izplačanih subvencij tržnih najemnin v letu 

2017. Prihodek Občini nakaže Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 121. b člena Stanovanjskega zakona na 

osnovi zahtevka, ki ga Občina posreduje Ministrstvu. 

V to skupino spadajo tudi ocenjeni prihodki, ki predstavljajo povračilo stroškov upravljanja in vzdrževanja zaprtega 

odlagališča Draga od občin: Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Režim vzdrževanja in investicij za zaprto 

odlagališče nenevarnih odpadkov v Dragi od februarja 2017 ureja pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje. 

Predvidevamo, da bo tudi v letu 2018 potrebno določena opravila v zvezi z zaprtim odlagališčem Draga še vedno 

voditi in naročiti z Občine Škofja Loka, stroške pa bomo po sprejetem ključu medsebojne pogodbe razdelili še med 

ostale tri občine, ki so v preteklosti tudi odlagale odpadke v Dragi. 

Povračilo Občine Gorenja vas - Poljane za vodovod  vključuje prihodek, ki predstavlja povračilo stroškov 

upravljanja in vzdrževanja javnega vodovoda v solasti obeh občin. 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 1.286.031 € 

V letu 2018 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko pridobila sredstva 

za sofinanciranje regijskih projektov v skladu z dogovori za razvoj regij. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT) objavi »Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij« ter s 

tem regije pozove k posredovanju ključnih regijskih in med-regijskih projektov ter predlogov sektorskih projektov 

vključno z merili iz 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, regijsko specifičnimi merili 

in tudi Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 

obdobje 2014–2020. Drugo povabilo za časovno obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2021 bo objavljeno predvidoma v 

sredini novembra. Povabilo bo predvidoma odprto za prijave do sredine januarja 2018. Občina Škofja Loka bo 

prijavila projekte na ukrep 6.1 Vlaganje v vodni sektor: Upoštevanje vodilnih načel Operativnega programa 2014-

2020 ter meril in pogojev Odbora za spremljanje, pri čemer je ključna velikost aglomeracije nad 2.000 populacijskih 

enot v primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so zaradi zavez 

Republike Slovenije Evropski Komisiji obravnavani prednostno pred projekti zagotavljanja čiste pite vode. Glede na 

to, da so za drugo povabilo upravičeni že začeti projekti, bomo za odvajanje in čiščenje voda prijavili naslednje 

projekte: Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice, Komunalna ureditev Kamnitnik, Cesta talcev – 

kanalizacija,  Komunalna ureditev TPC Grenc – Suha in Fekalna kanalizacija Sv. Duh. Za vodooskrbo bomo 

prijavili naslednje odseke tras: Zminec, Podlubnik II, Pod Plevno, Frankovo in Hotovlja. Iz obeh naslovov v letu 

2018 pričakujemo prihodek EU sredstev iz kohezijskega sklada v skupni višini 1.247.295,24 € oz. 91% od celotnih 

vrednosti navedenih projektov, izvedenih v letih 2017 in 2018 v skupni višini 1. 357.112 €.  

Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt Povezovanje in nadgradnja kolesarskih poti Gorenjske v katerega 

je vključenih 11 občin. Regijski projekt vodi Razvojna agencija Ragor ob podpori svetovalnega organa gorenjske 

regije za razvoj kolesarstva (SORK). Ob koncu letošnjega leta bo regijski  projekt prijavljen na 2. Javni razpis 

projektov sodelovanja na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za nepovratna sredstva Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESSR). Občina Škofja Loka bo deležna enotne signalizacije in skupne predstavitve na 

e-portalu Gorenjske. Zgrajena bodo počivališča in polnilnice za e- kolesa. Od ocenjene skupne vrednosti regijskega 

projekta v višini 380.000 €, bo Občina Škofja Loka pridobila nepovratna EU sredstva iz Regionalnega sklada v 

višini 15.417 €.   

Občina se bo s projektom Sožitje na grajskem zeliščnem vrtu prijavila na 4. javni poziv Las Loškega pogorja za 

sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESSR). Projekt je sofinanciran v višini 80 % upravičenih stroškov. 

Ob uspešni kandidaturi pričakujemo prihodek EU sredstev iz Regionalnega sklada  v višini 23.319 €. 
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POVZETEK PRIHODKOVNE BILANCE  

Vsi prihodki in prejemki za leto 2018 znašajo 24,2 mio €, kar je razvidno iz globalne bilance predloga proračuna 

Občine Škofja Loka. Višina posameznega prihodka je podrobno prikazana v tabeli prihodkov. Osnova za določitev 

ocenjene višine prihodkov je določena z zakonom in predpisi ter ocenjena na osnovi izkušenj iz preteklih let.  

 

 

 

 

 

Odhodki proračuna  

Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče 

odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.  

Načrtovani odhodki Občine Škofja Loka so v proračunu leta 2018 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika. 

Odhodki so prikazani na tri načine, in sicer po namenu (ekonomska klasifikacija), po uporabnikih oz. posameznih 

organih znotraj njih (institucionalna klasifikacija), ter tudi po posameznih področjih in proračunskih postavkah 

uporabnikov (programska klasifikacija). Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v 

skupine, podskupine in konte. Skupine odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno, konti 

s štirimestno številko in podkonti z najmanj šestmestno številko.  

Proračun za leto 2018 predvideva v Bilanci prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 22.888.225,34 €. 

 
Graf: Delež odhodkov po posameznih skupinah  

 

 

Predlog proračuna 2018

Bilanca prihodkov 23.184.353,85

Račun finančnih terjatev in naložb 14.850,00

Račun financiranja 1.013.850,00

Stanje na računih 31.12.2016 0

SKUPAJ 24.213.053,85
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40 - TEKOČI ODHODKI 

Vrednost: 6.955.945 € 

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter 

prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve 

za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve. 

Tekoči odhodki zajemajo dve veliki skupini odhodkov, in sicer: izdatke za blago in storitve, ki predstavljajo 68 % 

tekočih odhodkov in plače in druge izdatke zaposlenim skupaj s prispevki delodajalcem za socialno varnost, ki 

predstavljajo 25 %. Ta skupina vključuje še plačilo obresti in sredstva rezerv, ki pa skupaj predstavljajo le 7 % 

tekočih odhodkov. Tekoči odhodki so planirani v višini  6.955.945,24 €.  

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih 

oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg 

tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške specifičnih nalog in 

obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe. 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Vrednost: 1.541.227 € 

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, 

dodatek za delovno dobo ipd.), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na 

delo), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, 

solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom (občinski upravi, funkcionarjem), katerim se iz proračuna 

Občine Škofja Loka zagotavljajo sredstva za plače, so le te zagotovljene skladno z zakonodajo in obstoječimi 
veljavnimi sistemizacijami. Na tej podskupini planiramo 1.541.227,41 €. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Vrednost: 227.571 € 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 

zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač načrtujemo 217.321,25 € in za premije 

10.250 €. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10%, premije pa so načrtovane skladno s številom zaposlenih in višino 

premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).  

402 - Izdatki za blago in storitve 

Vrednost: 4.731.647 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in 

storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in 

storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin 

ter drugih operativnih odhodkov. Občina planira za vse porabnike teh proračunskih sredstev 4.731.646,58 €. 

403 - Plačila domačih obresti 

Vrednost: 175.500 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. V tej podskupini načrtujemo 

plačilo obresti iz naslova najetih kreditov za občinske investicije iz proračunov preteklih let in sicer za adaptacijo 

stanovanjskega objekta (bivši samski dom) v Frankovem naselju v letih 1995 in1996, ureditev glavnega omrežja za 

plin v letu 1994, izgradnja in ureditev okolju prijazne in varčne Športne dvorane Trata, investicije iz proračunov v 

letih 2009, 2010, 2011, 2016 ter za projekt Urejanje porečja Sor v letih 2013, 2014 in v letu 2015 črpanega 

preostanka kredita, najetega v letu 2014. Podskupina zajema tudi obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja. 

Občina plačuje obresti poslovnim bankam, Slovenski izvozni in razvojni banki ter javnim skladom (Stanovanjski 

sklad in Eko sklad). 
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409 - Rezerve 

Vrednost: 280.000 € 

V okviru rezerv občina načrtuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 100.000 € in rezervo občine v višini 

180.000 €. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Vrednost: 7.506.767 € 

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Ta 

sredstva morajo biti namenjena prejemniku za porabo tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega 

značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo 

transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. 

410 - Subvencije 

Vrednost: 222.300 € 

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci 

(podskupina 410), se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Na tej podskupini načrtujemo sredstva 

v višini 223.300 €. Načrtujemo finančno podporo področju podjetništva in kmetijstva. 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Vrednost: 4.872.600 € 

Kadar so prejemniki nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo 

kot transferi posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, 

denarne nagrade in priznanja, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje 

oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine, izplačila družinskim pomočnikom, druge subvencije otroškega 

varstva, …..). Za te namene v letu 2018 namenjamo 4.872.600 €. 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Vrednost: 860.018 € 

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva 

izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, 

in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je 

društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo) pa je možno tudi neposredno financiranje. 

Za te namene občina planira 860.018  €. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 

Vrednost: 1.551.849 € 

Kadar so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferi v sklade 

socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb) ter tekoči transferi v 

javne sklade in zavode ter druge izvajalce javnih služb (za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 

delodajalcev ter izdatke za blago in storitve). 

Tekoči transferi predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini načrtujemo 

sredstva v višini 1.551.849 €. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Vrednost: 7.740.529 € 

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih 

sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in 

obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo naložbe v povečanje in ohranjanje 
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premoženja občine. Investicijski odhodki v globalu proračuna predstavljajo največji delež; z zneskom 7.740.529,10 

€  predstavljajo več kot tretjino oz. 34 % celotnih odhodkov. 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Vrednost: 7.740.529 € 

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so ocenjena na 7.740.529,10 €. V tej podskupini 

predstavljajo največji delež oz. kar 71% vseh investicijskih odhodkov, predvidene novogradnje, rekonstrukcije in 

adaptacije v znesku 5.476.585,35 €.  

Načrtujemo še:  

- nakup zgradb in prostorov: 647.600,00 €, 

- nakup prevoznih sredstev: 15.000,00 €, 

- nakup opreme: 98.500,00 €,  

- nakup drugih osnovnih sredstev: 2.500,00 €, 

- investicijsko vzdrževanje in obnove: 923.315,69 €,  

- nakup zemljišč in naravnih bogastev: 126.000,00 €, 

- nakup nematerialnega premoženja: 28.858,00 € in  

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: 422.170,06 €. 

 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Vrednost: 684.984 € 

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu 

investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme 

in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so 

predvideni v višini 684.984 € in so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev 

(investitorjev oz. drugih izvajalcev javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 

Vrednost: 297.800 € 

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo 

zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Občina za leto 

2018 načrtuje:  

 

- investicijski transferi nepridobitnim organizacijam          188.800 €  

- investicijski transferi posameznikom in zasebnikom          109.000 €  

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

Vrednost: 387.184 € 

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo 

zagotovljena posrednim proračunskim uporabnikom. 

- investicijski transferi javnim zavodom            387.184 € 

 

 

Proračunski primanjkljaj / presežek 
Proračunski presežek oz. primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki občinskega proračuna in skupnimi 

planiranimi odhodki. Presežek prihodkov v letu 2018 znaša 296.128,51 € (bilanca prihodkov in odhodkov).  
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POVZETEK ODHODKOVNE BILANCE  
Vsi odhodki in izdatki za leto 2018 znašajo 24,2 mio €, kar je razvidno iz globalne bilance proračuna Občine Škofja 

Loka. Višina posameznega odhodka je podrobno prikazana v posebnem delu proračuna. Osnova za določitev 

planirane višine odhodkov je različna (zakonsko določena, ocenjena na osnovi izkušenj iz preteklih let, na osnovi 

sofinanciranja, na podlagi realizacije posameznih proračunskih postavk v preteklem letu itd.). 

 

 

  

Predlog proračuna 2018

Bilanca odhodkov 22.888.225,34

Račun finančnih terjatev in naložb 40.000,00

Račun financiranja 1.263.896,00

Stanje na računih 31.12.2017 20.932,51

SKUPAJ 24.213.053,85
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

Račun finančnih terjatev in naložb zajema prejemke in izdatke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. 

Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih naložb, izdatki pa vsa 

sredstva danih posojil ter nakupa kapitalskih naložb. V letu 2018  je načrtovan rezultat računa finančnih terjatev in 

naložb – 25.150,00 €. 

 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 14.850 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 

Vrednost: 14.850 € 

V okviru Razvojne agencije Sora d.o.o. deluje Kreditna shema. Razvojna agencija Sora, ki vodi kreditno shemo, 

plasira zbrane depozite občin kot depozit banki, ki služi kot multiplikator za kreditni potencial, ki ga banka nameni 

regionalnemu malemu gospodarstvu. Hkrati depozit služi banki tudi kot osnova za ponudbo subvencionirane 

obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje regionalnega malega gospodarstva. V letu 2018 zapade 

depozit Občine Škofja Loka v višini 14.850 €. 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

Vrednost: 40.000 € 

440 - Dana posojila 

Vrednost: 40.000 € 

Na tej skupini so prikazana sredstva, ki so v letu 2018 namenjena depozitu Razvojni agenciji Sora za oblikovanje 

kreditnega potenciala z ugodnejšimi od tržnih pogojev kot spodbuda za razvoj regionalnega malega gospodarstva. 
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C - Račun financiranja  

V računu financiranja je izkazano odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance 

prihodkov in odhodkov, ter računa finančnih terjatev in naložb. Na strani odlivov račun financiranja izkazuje znesek 

odplačila glavnic za najeta posojila za financiranje investicij občine v preteklih letih, ki se odplačuje v breme 

proračuna letošnjega leta. V letu 2018 bo obseg odplačil glavnic občinskega dolga do 1.263.896 €. Na strani 

prejemkov je v letu 2018 predvidena zadolžitev v višini 1.013.850 €. Načrtovan rezultat računa financiranja oz. neto 

zadolžitev je -250.064 €, kar pomeni, da bo za ta znesek občina zmanjšala svojo zadolžitev.  

 

50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 1.013.850 € 

500 - Domače zadolževanje 

Vrednost: 1.013.850 € 

V letu 2018 je predvidena zadolžitev za občinske investicije pri poslovnih bankah v višini 800.000 €. 

Za znesek 213.850,00 € pa je v letu 2018 predvidena brezobrestna zadolžitev za občinske investicije pri državnem 

proračunu. Skladno s 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni 

list RS, št. 80/16 in 32/17) in z napovedanim amandmajem na predlog ZIPRS1819 ter na podlagi izračunov 

Ministrstva za finance, se sredstva za sofinanciranje lokalnih investicij na podlagi 21. člena Zakona o financiranju 

občin (ZFO-1) v letu 2018 zagotavljajo v višini 6 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se le 3 % zagotavljata 

v obliki nepovratnih sredstev (kot predvideva ZFO-1), 3 % teh sredstev pa v obliki odobritve dodatnega 

zadolževanja občin pri proračunu države. Ta zadolžitev nadomešča nepovratna sredstva,  je dolgoročna in se ne 

všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 1.263.896 € 

550 - Odplačila domačega dolga 

Vrednost: 1.263.896 € 

V letu 2018 bo obseg odplačil glavnic občinskega dolga do 1.263.896 €. 
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D - sprememba stanja sredstev na računu  
 

Za zaključno obrazložitev splošnega dela proračuna pa v nadaljevanju prikazujemo bilance financiranja: 

 

Bilanca Prihodki in prejemki Odhodki in izdatki 

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
23.184.353,85 22.888.225,34 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 14.850,00 40.000,00 

C - Račun financiranja 1.013.850,00 1.263.896,00 

D - Sprememba sredstev na računih 0 20.932,51 

SKUPAJ 24.213.053,85 24.213.053,85 
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2. POSEBNI DEL 
 

V posebnem delu proračuna so finančni načrti institucionalnih uporabnikov proračuna Občine Škofja Loka. Ti so:  

- 10 Občinski svet  

- 15 Nadzorni odbor  

- 20 Župan  

- 25 Skupna občinska uprava 

- 30 Oddelek za splošne zadeve  

- 40 Oddelek za družbene dejavnosti 

- 50 Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

- 60 Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

- 70 Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje 

- 80 Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

- 85 Režijski obrat 

- 90 Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

- 901 KS Bukovica - Bukovščica 

- 902 KS Godešič  

- 903 KS Log 

- 904 KS Reteče – Gorenja vas  

- 905 KS Sv. Duh 

- 906 KS Trata 

- 907 KS Škofja Loka – Mesto 

- 908 KS Kamnitnik 

- 909 KS Stara Loka – Podlubnik 

- 910 KS Zminec 

- 911 KS Sv. Lenart – Luša 

 

Finančni načrti so pripravljeni v skladu z ekonomsko in programsko klasifikacijo, zato so v nadaljevanju najprej 

predstavljena vsa programska področja, glavni programi in podprogrami ter cilji delovanja na teh področjih, potem pa 

obrazložitve po proračunskih postavkah posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov tako, da je 

zagotovljena primerljivost s finančnimi tabelami. 

V letu 2017 je bil spremenjen Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka in nato 

še Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki se je začel uporabljati z dnem 1.7.2017. S tem je 

prišlo do združitve dveh notranjih organizacijskih enot (oddelkov) in do nekaterih manjših sprememb v pristojnostih 

posameznih oddelkov. To ima vpliv na neposredne proračunske uporabnike in s tem na institucionalno strukturo 

proračuna. Zato institucionalni prikaz realizacije proračuna za leto 2016 in ocena realizacije za leto 2017 na področju 

gospodarstva v posebnem delu proračuna ni popolnoma primerljiv s prikazom proračuna za leto 2018. V prejšnjih letih 

je bilo področje gospodarstva prikazano delno v finančnem načrtu Župana (20) in delno v finančnem načrtu Oddelka za  

splošne zadeve (30), v proračunu 2018 pa je prikazano v finančnem načrtu Oddelka za proračun, finance in 

gospodarstvo.  

 

V dokumentu so uporabljene naslednje kratice: 

 PU- Proračunski uporabnik 

 PPP - Področje proračunske porabe 

 GPR - Glavni program 

 PPR - Podprogram 

 PP - Proračunska postavka 

 NRP – Načrt razvojnih programov 
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Obrazložitev PPP, GPR in PPR  

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

  Vrednost: 287.207 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine 

(občinski svet, župan, podžupan). To področje zajema le en glavni program 0101 Politični sistem in tri 

podprograme: 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov ter 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov.  

V letu 2018 bo za ta program namenjenih 287.207,07 €, kar je 1,3 % Bilance prihodkov in odhodkov (v 

nadaljevanju BPO).  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kakovostno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. 

obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov potrebnih za 

delovanje občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 287.207 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 - Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: 

- Občinskega sveta ter 

- župana in podžupanov. 

Glavni program vključuje tudi sredstva za delovanje političnih strank. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Obravnava in sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki 

omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, 

razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, 

spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih,  

- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,  

- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta,  

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.  

 

Proračunski uporabniki:  

10 - Občinski svet  

20 - Župan 
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 106.644 € 

Opis podprograma 

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega 

sveta in stroški odborov in komisij. Proračunski porabnik je 10 Občinski svet. Občinski svet je najvišji organ 

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik 

občinskega sveta, odloke in druge predpise občine. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 

- sprejema občinski proračun in zaključni račun občine,  

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, 

- sprejem odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana, 

- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za 

izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,  

- odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug 

občinski organ 

- nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, 

- potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana ter ugotavlja razloge za predčasno 

prenehanje mandata občinskega funkcionarja, 

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana 

nadzornega odbora, 

- imenuje člane občinske volilne komisije, 

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 

- določi, kateri od članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha 

mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,  

- na predlog organa, pristojnega za izvajanje proračuna, sprejme letni načrt pridobivanja in letni načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, 

- določi vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni 

načrt razpolaganja 

- odloča o najemu posojila in dajanju poroštev, 

- razpisuje referendume, 

- ustanavlja, spreminja in ukinja ožje dele občine, 

- s svojim aktom v skladu z zakonom določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje 

nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, ter odloča o povračilih stroškov, 

- v skladu z zakonskimi in podzakonskimi alti izvaja svoje pristojnosti na področju določanja plač direktorjev in 

drugih predstavnikov porabnikov občinskega proračuna, 

- določa vrste lokalnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, 

- odloča o pridobitvi in o odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,  

- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja 

ustanoviteljske pravice,  

- v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi javnega zavoda imenuje oziroma daje soglasje k imenovanju 

direktorja oziroma ravnatelja javnega zavoda, 

- imenuje člane ustanovitelja v svet javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, 

- imenuje in razrešuje člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta občine za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, 

- določi program in načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim 

programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot 

javna služba, 

- določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni, 

- odloča o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut. 

Občinski svet Občine Škofja Loka šteje 28 članov. Ima osem stalnih delovnih teles (komisij in odborov), katerih 

organizacijo in delovno področje določa Poslovnik Občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega 

področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. Ostala 

stalna delovna telesa so opredeljena v poslovniku in so naslednja: 
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- Odbor za družbene dejavnosti, 

- Odbor za gospodarske javne službe, 

- Odbor za cestno infrastrukturo in prometno varnost, 

- Odbor za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo,  

- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in prenovo, 

- Odbor za gospodarjenje z nepremičninami, opremljanje stavbnih zemljišč in stanovanjsko gospodarstvo,  

- Statutarno pravna komisija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o lokalnih volitvah, 

- Zakon o političnih strankah, 

- Statut Občine Škofja Loka, 

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka, 

- Občinski odloki in pravilniki. 

V letu 2018 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko 

upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obravnava in sprejem statuta občine in poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki 

omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, 

razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, 

spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina. 

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske 

uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje 

zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in  njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava 

v uradnih glasilih. 

V letu 2018 bo prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko 

upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 70.000 € 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija izvaja naloge s področja lokalnih volitev in referendumov. Osrednja naloga občinske 

volilne komisije je izvedba rednih lokalnih volitev, to je volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov 

krajevnih skupnosti, ki se izvedejo vsake štiri leta. Volilna komisija je zadolžena tudi za razpis in izvedbo 

morebitnih nadomestnih volitev občinskih organov ter v primeru prenehanja mandata posameznemu članu 

občinskega sveta za izvedbo postopkov za nadomestitev le-tega, prav tako pa tudi za izvedbo lokalnih referendumov 

(npr. referendum o samoprispevku). V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito in pravočasno izvedbo vseh 

volilnih opravil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o lokalnih volitvah 

- Zakon o volitvah v državni zbor 

- Zakon o samoprispevku 

- Statut Občine Škofja Loka 

- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Škofja Loka  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izvedba vsakokratnih rednih lokalnih volitev ter morebitnih nadomestnih volitev v občinske 

organe oz. izvedba morebitnih lokalnih referendumov. Merilo za doseganje zastavljenega cilja je uspešna izvedba 

vsakokratnih volitev oziroma referenduma brez oz. s čim manj pritožb.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvedba rednih lokalnih volitev v letu 2018 v predpisanih rokih in s čim manj zapleti. Kazalci, s katerimi 

se bo merilo doseganje zastavljenega cilja je čim manjše število pritožb.  

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 110.563 € 

Opis podprograma 

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določne z Zakonom o lokalni 

samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja poklicno. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v 

sprejem proračun občine, rebalans in zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega 

sveta.  

Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta 

in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave. 

Dejavnost župana in podžupanov vključuje sredstva za izplačilo osnovne plače, dodatkov, regresa, prispevkov. 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja župana, izdatkov za reprezentanco in sredstva za 

protokolarna darila, promocijske oglede in organizacijo proslav ter nagrade podžupanov. 

Zakonske in druge pravne podlag 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Statut Občine Škofja Loka, 

- Poslovnik občinskega sveta Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Skrb za razvoj občine, 

- Usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, 

- Objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, 

- Priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, 

- Zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana in podžupanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje župana in podžupanov ter njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih 

projektov. 

 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 25.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavne programe in sicer:  

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in 

storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru programa izvaja 

Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem 

občine in z denarnimi sredstvi. V letu 2018 je za ta program namenjenih 12.000 €, 

- 0203 - Fiskalni nadzor. V tem programu je zajeto področje delovanja nadzornega odbora občine. V letu 2018 

je za to namenjenih 13.000 €. 

V letu 2018 je za to področje namenjenih 25.000 €, kar je 0,1 % BPO. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, področne strategije 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj področja je vzpostaviti nadzor nad porabo javnih financ in uspešno prilagajanje odhodkov občine 

razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ter stroškov financiranja, 

upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

0203 - Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 12.000 € 

Opis glavnega programa  

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvaja Oddelek za 

proračun, finance in gospodarstvo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z 

denarnimi sredstvi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,  

- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,  

- zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna,  

- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, 

- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,  

- prilagajanje odhodkov proračuna prihodkom s čim nižjimi stroški financiranja.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- izdelava zaključnega računa za leto 2017,  

- izdelava letnega poročila za leto 2017 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,  

- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2017,  

- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2017,  

- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,  

- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS),  

- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,  

- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,  

- gospodarno uravnavanje likvidnosti,  

- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),  

- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,  

- priprava rebalansa proračuna za leto 2018 (po potrebi),  

- priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2019,  

- priprava proračuna za leto 2019,  

- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v 

predpisanih rokih.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

 

Proračunski uporabniki:  

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 
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02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 12.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma planiramo proračunsko postavko 5002001 Storitve UJP,  ki zajema plačila storitev 

organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za občino  izvaja Uprava za javna plačila v Kranju in 

proračunsko postavko 5002002 Bančne storitve, ki zajema plačila bančnih storitev, kot npr. ležarine (negativne 

obresti), odvajanje gotovine iz blagajne idr. V ta namen na obeh postavkah skupaj  planiramo 12.000 €.  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o plačilnem prometu,  

- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Čim nižji stroški plačilnega prometa in bančnih storitev.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Jih ne predvidevamo. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 13.000 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora. 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je 

neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste 

nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznani župana in občinski svet. Po 

opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocena in mnenjih izdela poročilo. 

Nadzorni odbor šteje sedem članov. 

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,  

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,  

- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna,  

- nadzor zaključnega računa,  

- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora   

 

Proračunski uporabniki:  

15 – Nadzorni odbor 
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02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 13.000 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet Občine Škofja Loka. Podprogram zajema 

izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške in ostale izdatke, povezane z 

dejavnostjo nadzornega odbora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o javnih financah, 

- Statut Občine Škofja Loka, 

- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Škofja Loka, 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno 

in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in 

obveznosti do virov sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 

uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za dosego cilja. 

 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost: 30.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine. V letu 2018 je 

za ta program namenjenih 30.000 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+ . 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje sredstev za mednarodno sodelovanje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba  

 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost: 30.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z 

mednarodno aktivnostjo občine.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Mednarodno sodelovanje.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za mednarodno sodelovanje - letno srečanje s pobratenimi mesti, organizacija junijskega 

obiska veleposlanikov v Škofji Loki, udeležba na letni konferenci Združenja Douzelage ter udeležba na mladinski 

izmenjavi Erasmus +. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002- Mednarodno sodelovanje občin 

Proračunski uporabniki: 

20 - Župan 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram  Mednarodno sodelovanje občin vključuje sredstva za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju 

kulture, športa in drugih področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Proračun Občine, 

- podpisane listine o pobratenju in potrditvi sodelovanja v združenju Douzelage. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje mednarodnega sodelovanja. Kazalec je izvedeno srečanje z mednarodno udeležbo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za mednarodno sodelovanje - letno srečanje s pobratenimi mesti, organizacija junijskega 

obiska veleposlanikov v Škofji Loki, udeležba na letni konferenci Združenja Douzelage ter udeležba na mladinski 

izmenjavi Erasmus +. 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 435.100 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse 

tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru 

tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje krajevnega praznika. V letu 2018 je za to področje 

namenjenih 435.100 € oziroma 1,9 % odhodkov v BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače 

in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

 

 



 

129 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 435.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program, 0403 - Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter 

sredstva za poslovne prostore občine.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov,  

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v uradnem glasilu skladno s statutom, 

na spletni strani občine Škofja Loka ter na spletnih straneh portala Lex Localis,  

- permanentno ažuriranje spletnega portala občine,  

- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja 

(novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.),  

- povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh 

prostorov,  

- ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov,  

- gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,  

- oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ažurirana spletna stran,  

- redna objava predpisov v uradnem glasilu, 

- izvedeni predvideni protokolarni in drugi dogodki,  

- sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti  komuniciranja 

(novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.), 

- učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Proračunski uporabniki: 

10 - Župan 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

902 - KS Godešič 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Proračunski uporabniki: 

30 - Oddelek za splošne zadeve 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje  

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 70.900 € 

Opis podprograma 

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so 

v občinskem interesu (sodelovanje občine na prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna 

srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 

ter prireditve, pokroviteljstva župana pri prireditvah).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Odlok o proračunu občine Škofja Loka,  

- javni pozivi.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih 

organizacij ter ohranjanje tradicij nevladnih organizacij. Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih 

dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva uprave v smislu vloge gostitelja. Z organizacijo prireditev in 

proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke in se na primeren način 

izkazuje pozornost vsem tistim, ki v sedanjosti sooblikujejo občino v bolj uspešno in prepoznavno. 

Prav tako je v interesu občine, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz 

različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike občinskih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša 

zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore tudi k realizaciji konkretnih projektov v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje 

podobe občine kot gostitelja. Občina pri tem skozi organizirane dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, izkazuje 

pozornost posameznikom, skupinam, institucijam in vsem občanom. 

Merilo za doseganje ciljev so uspešno izvedene prireditve in javni pozivi ter razdelitev proračunskih sredstev.  

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 364.200 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, 

obratovalni stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne 

prostore, ki so v lasti in upravljanju občine ter stroški najemnine za poslovne prostore, ki jih ima občina v najemu. 

Vključeni so tudi stroški za nakup poslovnih prostorov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov,  

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov v lasti in upravljanju občine, 

- zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, za normalno uporabo 

najemnikom teh prostorov 

- povečevanje ali vsaj ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov,  

- najem ali nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,  

- oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi javnih razpisov.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- priprava razpisov za oddajo praznih prostorov v najem,  

- izvedba planiranih investicijskih vlaganj v poslovne prostore, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev 

- spremljanje izteka sklenjenih najemnih pogodb in ponovna oddaja poslovnih prostorov v najem,  

- pobiranje najemnin (obračun, izterjava).  

Letni kazalec je odstotek investicijsko ter tekoče in investicijsko obnovljenih poslovnih prostorov glede na letni plan 

vzdrževanja poslovnih prostorov in razpoložljiva sredstva, število poslovnih prostorov, oddanih v najem, čim boljša 

izterjava najemnin idr. 

 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Vrednost: 3.400 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost. V letu 2018 je za to področje 

namenjenih 3.400 €. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri mladini v okviru  neprofitnega društvenega delovanja. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost. 

 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 3.400 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za razvijanje in pospeševanje raziskovalnega in inovativnega dela, še posebej 

med mladimi ter uvajanje mladih v znanost, širjenje in dvigovanje ravni tehnične kulture. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, torej 

spodbujanje raziskovalne dejavnosti pri mladini ter število odobrenih programov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 - Znanstveno – raziskovalna dejavnost 

 

Proračunski uporabniki: 

40 – Oddelek za družbene dejavnosti 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

Vrednost: 3.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za financiranje programov neprofitnih društev na področju tehnične kulture. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Javni razpis. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Uveljavljanje kulture 

inovativnega znanstvenega razmišljanja skozi predano in motivirano delo članov društva za tehnično kulturo. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja. Spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in tehničnih 

dosežkov ter spodbujanje razvoja sposobnosti mladih izven šole oz. formalnih institucij.  Merilo za doseganje ciljev  

je uspešno izveden javni razpis in število odobrenih programov. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 2.315.002 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z 

drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni 

in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinske upravne zgradbe in zagotavljanje 

osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave. Za nemoteno delovanje Občine oz. njenih strokovnih služb 

moramo zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške, revizijske preglede in sredstva za delovanje ožjih 

delov občine. 

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo 

svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020, 

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020, 

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev dela uslužbencem in opremljenost delovnih mest, 

- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov, 

- vzdrževanje voznega parka in drugih osnovnih sredstev za potrebe delovanje občinske uprave, 

- vzdrževanje in ažuriranje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, 

- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, 

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje 

zainteresiranih subjektov v regiji. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Programi: 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 

0603 - Dejavnost občinske uprave. 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 96.388 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni se 

nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni 

ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Članstvo Občine Škofja Loka v SOS-u, ZOS-u in Združenju zgodovinskih mest, 

- Učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- da Občina ostane članica združenj SOS in ZOS, njeni uslužbenci pa se udeležujejo njihovih predavanj, 

seminarjev in tako pridobivajo informacije, znanja in izkušnje s posameznega področja delovanja, 

- priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih 

sredstev. 



 

133 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 

službam 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Proračunski uporabniki: 

10 – Občinski svet 

20 – Župan 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 8.600 € 

Opis podprograma 

Skladno s 6. in 86. a členom ZLS se občine zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 

usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. Na podlagi navedene določbe sta 

bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije (SOS) in Združenje občin Slovenije 

(ZOS). Združenja občin so predstavniki interesov lokalne samouprave v razmerju do države. Obe združenji imata 

lastnost reprezentativnosti. Občina je tudi članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije, v katerega se združujejo 

občine, ki imajo na svojem območju stara mestna jedra razglašena za kulturni spomenik in delujejo na področju 

ohranitve in oživitve mestnih jeder in kulturne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Evropska listina o lokalni samoupravi, 

- Statut Skupnosti občin Slovenije, 

- Pogodba o ustanovitvi in delovanju Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in za samostojno urejanje in opravljanje svojih 

občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni, 

- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, 

- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami, 

- sodelovanje z drugimi zgodovinskimi mesti Slovenije pri izvajanju prenove starih mestnih jeder, s ciljem 

iskanja načinov in možnosti izvajanja prenove - ohranitve in oživitve starih mestnih jeder, razvijanja strategije 

skupnega trženja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti z namenom hitrejšega reševanja problemov, 

s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado in vladnimi službami. Udeležba in 

aktivno sodelovanje na skupščini Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki kot najvišji organ združenja obravnava 

vsa vprašanja in predloge, ki jih v zvezi z dejavnostjo združenja predlagajo člani. 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 87.788 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, 

regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Tako se sredstva namenjajo za sofinanciranje 

nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih Občina pripravlja za 

kohezijske in strukturne sklade, ter čezmejno sodelovanje.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, 

- Izmenjava izkušenj, priprava in prijave ter izvedba lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje 

evropskih in drugih sredstev, 

- Operativno izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa Gorenjske 2014-2020, število srečanj županov na Svetu 

Gorenjske regije in Regionalnem svetu Gorenjske regije (gospodarstvo, NVO, LS) ter Zahodne Kohezijske regije, 

kjer se sprejemajo ključne odločitve glede regijskih projektov in uvrstitve v programe za črpanje nepovratnih 

sredstev iz EU skladov. Uspešnost dela se kaže tudi skozi število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih lokalnih, 

regionalnih ter drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

Vrednost: 98.771 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (sejnine članov Sveta KS in materialni stroški KS). 

Krajevne skupnosti v občini Škofja Loka so pravne osebe, sredstva za njihovo delovanje se delno zagotavljajo 

neposredno iz občinskega računa proračuna delno pa z njihovo lastno dejavnostjo.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti, 

- Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 

- Zadovoljstvo krajanov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Strokovna in pravočasna pomoč pri pripravi gradiv za nemoteno delovanje krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin. 

Proračunski uporabniki: 

10 – Občinski svet 

901 – KS Bukovica – Bukovščica 

902 – KS Godešič 

903 – KS Log 

904 – KS Reteče – Gorenja vas 

905 – KS Sv. Duh 

906 – KS Trata 

907 – KS Škofja Loka – mesto 

908 – KS Kamnitnik 

909 – KS Stara Loka – Podlubnik 

910 – KS Zminec 

911 – KS Sv. Lenart – Luša 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 98.771 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva iz proračuna za plačilo sejnin svetnikom, predsednikom in tajnikom 

KS, vse v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Dodatno se zagotavlja 

sredstva, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti (pisarniški material, izdatki za reprezentanco, električno 

energijo, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje objektov, 

zavarovalne premije, najemnine). 



 

135 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Statut Občine Škofja Loka, 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine, 

- Učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 

- Skrb za redno vzdrževanje domov krajevnih skupnosti, 

- Skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Uspešna izvedba sej svetov krajevnih skupnosti, 

- Koordinacija med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 

- Kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 2.119.844 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje Občinske uprave Občine Škofja Loka. 

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka je Oddelek za splošne 

zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in 

administrativne naloge za Občinski svet, Nadzorni odbor ter celotno Občinsko upravo Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje ustrezne 

organiziranosti služb in gospodarne porabe proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 

- Zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 

postopkih, 

- Zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenost delovnih mest, 

- Ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov, 

- Vzdrževanje voznega parka in drugih osnovnih sredstev za potrebe delovanje občinske uprave, 

- Vzdrževanje in ažuriranje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, 

- Zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave, 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 

Proračunski uporabniki: 

25 – Skupna občinska uprava, 

30 – Oddelek za splošne zadeve, 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 2.081.344 € 

Opis podprograma 

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter sredstva za 

nakup računalniške opreme in programov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o delovnih razmerjih, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, 

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka, 

- Sistemizacija delovnih mest, 

- Zakon o splošnem upravnem postopku, 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 

- Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 

in računalniško opremo tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja 

zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki 

rednega izplačila plač zaposlenim kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in 

sistemizacije delovnih mest ter tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Vrednost: 38.500 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup 

osnovnih sredstev (vozil, pisarniškega pohištva in opreme).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,  

- Zakon o javnih naročilih,  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,  

- Zagotovitev normalnih pogojev za učinkovito delo zaposlenih.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava,  

- Dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, 

- Obnova upravne zgradbe, 

- Zavarovano premoženje občine. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo odražali v letni realizaciji. 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 493.858 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč ter 

zagotavljanje požarne varnosti, ki jo zagotavlja javna gasilska služba z operativnimi enotami prostovoljnih gasilskih 

društev.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni razvoj sistema je določen skladno z veljavno zakonodajo in drugo pravno podlago oziroma 

dokumentacijo: 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o varstvu pred požarom, 

- Zakon o gasilstvu, 

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Škofja Loka, 

- Odlok o javni gasilski službi v občini Škofja Loka. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in ustrezna požarna varnost v naši občini. Nadaljevati 

in izboljševati je potrebno učinkovito delovanje vseh struktur tega sistema in zagotavljati ustrezno usposobljenost ter 

opremljenost ekip in enot, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter prostovoljnih gasilskih društev, ki 

opravljajo lokalno javno gasilsko službo.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 493.858 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 

varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanje, usposabljanje in opremljanje 

operativnih enot Civilne zaščite za ustrezno pomoč prebivalcem občine v primeru naravnih in drugih nesreč. 

- Učinkovit sistem varstva pred požarom in pomoči prebivalcem občine v primeru požarov ter delovanje, 

usposabljanje in opremljanje operativnih enot javne gasilske službe, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjevanje in izboljševanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje ustrezne 

požarne varnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Znotraj glavnega programa sta dva podprograma: 

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

Proračunski uporabnik: 

30 – Oddelek za splošne zadeve 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 112.219 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje sistema civilne zaščite, usposabljanje njenih enot in služb, stroške operativnega 

delovanja ter opremljanje in usposabljanje društev ter drugih organizacij, ki v sistemu delujejo pogodbeno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Veljavna zakonodaja in druga pravna podlaga: 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

- Podzakonski predpisi, 
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- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Škofja Loka, 

- Interni področni akti občine (sklepi, merila, …). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti 

za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne 

skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enoten in celovit sistem. Dolgoročni cilji so 

vzdrževanje, prilagajanje in nadgrajevanje učinkovitega sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

aktualnim razmeram. Zagotavljati je potrebno pogoje za normalno delovanje, usposabljanje in opremljanje 

operativnih enot Civilne zaščite in drugih enot, sodelujočih v sistemu zaščite, reševanja in pomoči za ustrezno 

pomoč prebivalcem občine v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 

- Spremljanje nevarnosti,  

- Obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 

- Izvajanje zaščitnih ukrepov, 

- Razvijanje osebne in vzajemne zaščite, 

- Izdelovanje ocen ogroženosti, 

- Izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, 

- Organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti 

pri odpravljanju posledic nesreč. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 381.639 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnosti gasilskih društev ter njenih operativnih enot, gasilske zveze in gasilskega poveljstva 

občine, investicijsko vzdrževanje opreme ter nabavo gasilskih vozil in opreme. Nakup gasilskih vozil in gasilske 

zaščitne in reševalne opreme se sofinancira tudi s sredstvi požarne takse. Podprogram se izvaja skladno s programom 

Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred požarom, 

- Zakon o gasilstvu, 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Odlok o javni gasilski službi v občini Škofja Loka, 

- Podzakonski, občinski, drugi in interni predpisi oziroma akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev 

in njihovih operativnih enot za posredovanje oziroma k zagotavljanju požarne varnosti na območju naše občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so preventivna in operativna dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in opravljanje njenih dejavnosti 

oziroma javne gasilske službe, zagotavljanje ustreznega varstva pred požari, gašenje ter pomoč pri reševanju ljudi in 

premoženja v primeru požarov. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 23.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti v občini. Področje 

zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na zagotavljanje večje prometno 

prometne varnosti v občini za vse udeležence v prometu. V letu 2018 je za ta program namenjenih 23.000 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

- Strategija Razvoja Občine Škofja Loka 2025+. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe 

vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj 

je, zmanjšanje prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 23.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, 

še posebej najšibkejših ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usposobitev in ozaveščanje otrok in mladostnikov ter ostalih skupin udeležencev (npr. 

upokojencev) v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Ciljno 

usmerjanje je v večjo varnost cestnega prometa, manj prometnih nezgod ter boljša obveščenost in osveščenost 

udeležencev v prometu.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka bo v letu 2018 nadaljeval z utečenimi 

preventivnimi akcijami, ki so usmerjene k osrednji lokalni problematiki in segmentiranim ciljnim skupinam na 

področju prometne varnosti.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 - Prometna varnost 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 23.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Škofja Loka (SPVCP). SPVCP Občine Škofja Loka je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne 

programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja 

prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno 

tehničnih in prometno pravnih standardov. V ta sklop sodijo načrtovane aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa 

redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, program Varna pot v šolo, 

…), program prometno vzgojnih akcij (Jumicar, Bodi preViden,  Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne 

varnosti, sodelovanje v dogodkih, povezanih z ETM- Evropski teden mobilnosti) in drugo. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o voznikih, 

- Zakon o motornih vozilih, 

- Zakon o prekrških, 

- Odlok o ureditvi cestnega prometa, 

- Odlok o občinskih cestah, 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

- Tehnične specifikacije za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so usposobitev in ozaveščanje otrok in mladostnikov ter ostalih skupin udeležencev (npr. 

upokojencev) v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno 

vlogo pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci 

prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Večja varnost cestnega prometa in manj prometnih nezgod bo dosežena z 

boljšo obveščenostjo in osveščenostjo vseh ciljnih skupin udeležencev v prometu.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je realizacija načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in 

šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, program Varna pot v šolo, …), program prometno vzgojnih akcij 

(Jumicar, Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, sodelovanje v dogodkih, 

povezanih z ETM (Evropski teden mobilnosti). Merilo za doseganje ciljev so uspešno izvedene aktivnosti. 

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 132.900 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja 

odpiranja delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem 

v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih 

kakovostnih delovnih mest.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja na državni ravni,  

- Program javnih del za leto 2018. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno ekonomske razmere naših občanov. 

Cilj: povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva in spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost: 132.900 € 

Opis glavnega programa 

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko lokalno zaposlitvenih programov na področjih, ki se delno financirajo iz občinskega 

proračuna.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Dolgoročni cilj je zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del in ostalih programov zaposlovanja na področjih, ki 

se sofinancirajo iz proračuna občine, omiliti stopnjo brezposelnosti v naši občini in hkrati izboljšati socialno 

ekonomske razmere naših občanov. 

Cilji: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost 

(znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne 

brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje 

izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, okrepitev socialne 

vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

zaposlovanja brezposelnih oseb preko programov javnih del na različnih področjih (socialno-varstvenih, vzgojno 

izobraževalnih, kulturnih, turističnih in drugih). 

Cilji: socialna vključenost brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja, preprečevanje odhoda v odkrito 

brezposelnost, usposabljanje brezposelnih oseb. 

Kazalci: programi javnih del in število vključenih iskalcev zaposlitve v te programe. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

 

Proračunski uporabniki: 

40 – Oddelek za družbene dejavnosti 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 132.900 € 

Opis podprograma  
V okviru tega se zagotavljajo sredstva za povečanje zaposljivosti preko lokalnih zaposlitvenih programov, tj. 

sofinanciranje programov javnih del. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, 

- Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 

- Katalog programov javnih del, 

- Proračun Občine Škofja Loka.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilji podprograma so: 

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,  

- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter  

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število aktiviranih brezposelnih oseb. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilj: 

 - povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

 - število zaposlitev brezposelnih oseb v teh programih. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 195.864 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju 

kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva 

(gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se 

nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti, dobremu počutju živali ter razvoju 

podeželja. V letu 2018 je za ta program namenjenih 195.864 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+,  

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja«,  

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020,  

- Vsakoletni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kranj, Zavod za gozdove Slovenije.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja 

kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja škofjeloške občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu  

1104 – Gozdarstvo 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 122.864 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102- Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu 

in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Občina Škofja Loka v skladu s sprejetimi 

strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za intervencije za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, ki spadajo v 

okvir ti. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči. Dodeljuje se jih lahko pod 

predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020 ter potrdita Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za finance. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno 

in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: realizacija projektov in programov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.  

Kazalci: število projektov in programov ter izveden razpis. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

11029003 - Zemljiške operacije 

 

Proračunski uporabniki: 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 
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11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 50.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:  

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove osnovne kmetijske proizvodnje,  

- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,  

- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,  

- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu ,  

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko 

obdobje 2015-2020,  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči,  

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de 

Minimis".  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: realizacija programov in projektov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.  

Kazalca: število projektov in programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene. Kazalec: uspešno izveden javni razpis. 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 71.864 € 

Opis podprograma 

Občina Škofja Loka v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za stalno svetovalno - 

izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovnih znamk in drugim nosilcem dopolnilnih 

dejavnosti, animacijo novih ponudnikov s predstavitvijo pogojev za registracijo dejavnosti in razvoj novih izdelkov, 

oblikovanje ter promocijo in trženje teh izdelkov. Organizacijo tržnic, tedna podeželja, ekološke tržnice in 

povečanje samooskrbe ter nadaljevanje projekta Stara hišna imena. V okviru programa Leader in ukrepov CLLD 

spodbuja podjetništvo in povezovanje za razvoj novih stabilnih delovnih mest na podlagi lokalnih potencialov, 

enakih možnosti za prebivalstvo in družbeno odgovornost do ranljivih skupin, okolja in narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+ , 

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, 

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: realizacija projektov in programov v skladu z vsebinskim in časovnim planom.  

Kazalci: število projektov in programov ter izveden razpis za blagovno znamko, projekte Leader in CLLD. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: izvedba javnega razpisa za razdelitev sredstev in razdelitev sredstev za posamezne projekte in programe.  

Kazalec: število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.  
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11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 1.000 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij za sofinanciranje urejanja kmetijskega 

zemljišča (urejanje komasacijskih postopkov, nezahteven aglomeracije, pašniki). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu , 

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko 

obdobje 2015-2020. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa - možnost prijave za različne namene. Kazalci: uspešno izveden javni razpis. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 48.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V 

skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja 

sredstva za oskrbo zapuščenih živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali,zmanjšati število zapuščenih živali v občini.  

Kazalec: število oskrbljenih zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Proračunski uporabniki: 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 48.000 € 

Opis podprograma 

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so 

ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo 

zapuščenih živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.  

Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali v občini. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: zagotoviti oskrbo zapuščenih živali z območja občine.  

Kazalec: Število oskrbljenih zapuščenih živali. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 25.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste in gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 

proizvodnih funkcij,  

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje 

gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge 

gozdne infrastrukture (gozdne vlake).  

Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest (dolžine in lokacije niso vnaprej določene). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

  

Proračunski uporabnik:  

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 25.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne 

vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih,  

- Program razvoja gozdov v Sloveniji,  

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi;  

- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi letnega plana Zavoda za gozdove in druge 

gozdne infrastrukture (gozdne vlake).  

Kazalec: izvršeno vzdrževanje gozdnih cest (dolžine in lokacije niso vnaprej določene). 
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12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Vrednost: 28.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zagotavljanje pogojev za zanesljivo, konkurenčno in okoljsko vzdržno oskrbo uporabnikov z energijo in 

energetskimi storitvami se uvršča med najpomembnejše razvojne izzive sedanje družbe. Razvojna politika 

energetike zasleduje cilje nacionalne politike, ki so usmerjeni k povečanju strateške in obratovalne zanesljivosti 

oskrbe z energetskimi storitvami, zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije, 

spodbujanju okoljske vzdržnosti in boju proti podnebnim spremembam ter zagotavljanju socialne kohezivnosti. Z 

uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev bo omogočeno aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod  v 

nizkoogljično družbo.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, 

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 2020 (AN URE 2020),  

- Strategija Občine Škofja Loka 2025+ , 

- Lokalni energetski koncept (LEK) - Energetski koncept Občine Škofja Loka , 

- Občinski prostorski načrt občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Okvir delovanja zajema zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike: zanesljiva, trajnostna in 

konkurenčna oskrba z energijo, povečanje energetske učinkovitosti, oskrba z energijo iz obnovljivih virov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina  

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

Vrednost: 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 

plina vključuje sredstva za izdatke koncedenta za področje javne službe distribucije zemeljskega plina. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje trajnostne in kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami in 

- nadaljnji razvoj sistema plinifikacije mesta Škofja Loka. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava ustreznih dokumentov, ki bodo podlaga za širitev plinovodnega omrežja in pospeševanja rabe energenta 

zemeljski plin. 

Kazalci: 

- rast števila priključnikov na plinovodno omrežje zemeljskega plina, 

- rast uporabnikov energenta zemeljskega plina. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12049001 – Oskrba s plinom 

Proračunski uporabnik: 

90 – Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 
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12049001 - Oskrba s plinom 

Vrednost: 2.000 € 

Opis podprograma 

Dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina je gospodarska javna služba. Na geografskem 

območju Občine Škofja Loka Oskrba se izvaja na koncesioniran način. Koncesijsko razmerje je bilo 

vzpostavljeno dne 18.03.2015, ko je bila s koncesionarjem Petrol d.d. Ljubljana podpisana Koncesijska pogodba. 

Koncesionar je koncesijo po tej pogodbi pričel izvajati z dnem 01.06.2015, ko je bila opravljena primopredaja 

predmeta koncesije. Koncesionar ima po pogodbi izključno pravico in obveznost opravlja ti to gospodarsko javno 

službo na območju občine Škofja Loka, vse v obsegu in na način ter pod pogoji, kot jih določa Energetski zakon 

in na njegovi podlagi izdani predpisi ter tudi predpisi lokalne skupnosti (odloki). Cilj razmerja je zagotoviti 

učinkovito rabo energije, povečanje rabe zemeljskega plina, vse zaradi varovanje okolja in zagotavljanja 

zdržnega in zdravega bivalnega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, 

- Energetski zakon EZ-1, 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, 

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, 

- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je v občini omogočati in pospeševati razvoj sistema plinifikacije, ki v Škofji Loki poteka že od 

leta 1990 in pospeševanje rabe zemeljskega plina - predvsem za ogrevanje v strnjenih naseljih mestnega značaja 

ter za ogrevanje sanitarne vode, enako tudi v industriji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Širitev omrežja distribucijskega sistema zemeljskega plina.  

Kazalci: 

- delež uporabe zemeljskega plina na v geografskem območju Občine, 

- število novih priključitev, 

- število novih uporabnikov zemeljskega plina. 

 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Vrednost: 26.000 € 

Opis glavnega programa 

Program združuje aktivnosti povezane z zavezujočimi cilji evropske in nacionalne energetske politike za zagotavljan

je zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- povečanje deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije na 25 % do leta 2020 (Direktiva 

28/2009 o spodbujanju uporabe obnovljivih virov),  

- doseganje 20 % izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020 (Direktiva 2012/27/ES o energetski 

učinkovitosti),   

- doseganjem vsakoletne prenove 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja 

(Direktiva 2012/27/ES o energetski učinkovitosti). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so vezani  na spremljanje in zagotavljanje znižanja rabe energije v objektih, kjer so bile izvedene 

energetske sanacije s pomočjo državnih sredstev ter izvajanje učinkovitega energetskega managementa v javnih 

stavbah. Kazalniki učinkovitosti (raba energije, raba vode,  prihranki) so vključeni v energetski informacijski sistem 

Občine Škofja Loka.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

60 – Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 26.000 € 

Opis podprograma 

Namen podprograma je izvajanje ukrepov nižanja rabe energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 

Poleg energetskih sanacij objektov v sklopu programa uvajamo ciljno spremljanje rabe energije v stavbah v lasti 

lokalne skupnosti in tudi širše ter zagotavljamo izvajanje energetskega managementa.  V sistem spremljanja rabe 

energije je poleg objektov vključena tudi gospodarska javna infrastruktura in javna razsvetljava.  Del aktivnosti je  

namenjenih tudi  informiranju in osveščanju javnosti na tem področju ter za svetovanje fizičnim osebam.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Energetski zakon EZ-1, 

- Lokalni energetski koncept Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo. 

Cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni porabi energije na 25 % do leta 2020 na podlagi 

Direktive 2009/28/ES. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Delež obnovljivih virov v bruto rabi energije, delež zmanjšanja rabe energije, delež znižanja stroškov za rabo 

energije, vode in energentov. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.706.625 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega 

prometa in infrastrukture in področje telekomunikacij in pošte. V letu 2018 je za ta program namenjenih 2.706.625 

€, kar je 11,8 % odhodkov bilance odhodkov. 

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika Promet, prometna infrastruktura in komunikacije pokriva 

področja, ki se nanašajo na: 

- urejanje vseh vrst cestnega prometa, 

- zagotavljanje obveznih gospodarskih javnih služb, 

- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa, 

- zagotoviti občanom Škofje Loke boljše širokopasovne povezave. 

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. 

To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno 

proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in 

naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, 

- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne 

zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v 

območju cestnega sveta v lasti občine, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),  

- zagotavljanje ustrezne prometne ureditve,  

- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov, zimska 
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služba na javnih cestah in cestnih objektih, 

- redno vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih,  

- redno vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah, 

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),  

- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),  

- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.),  

- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa, 

- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe preko prometno nadzornega centra, 

- spremljanje prometnih tokov, 

- upravljanje banke cestnih podatkov, 

- strategija programa občinske prometne politike, 

- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja, 

- kategorizacija občinskih cest, 

- odprava belih lis in zagotovitev ustrezne pokritosti prebivalstva s širokopasovnim internetnim dostopom.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine 

Škofja Loka. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi 

dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+ 

Zelena Loka, modro mesto ter Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem na: 

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti cestnega prometnega omrežja, 

- izboljšanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje primerne pretočnosti, 

- zagotavljanje varne poti v šolo, 

- omogočanje trajnostne mobilnosti prebivalstva, 

- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, 

- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa, 

- zagotavljanje ohranjanja cestnega omrežja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

1306 - Telekomunikacije in pošta  

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 2.698.625 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo 

podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter 

pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.  

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, 

cestne opreme, naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija ter brezhibno 

delovanje semaforjev so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 

preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 

dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.  

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:  

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 

- povečanje prometne varnosti, 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 

- izboljšanje voznih pogojev. 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 
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- zagotavljanje pretočnosti prometa, 

- spodbujanje alternativnih oblik prevoza, 

- izboljšanje energijske učinkovitosti. 

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s 

smernicami Strategije razvoja občine Škofja Loka 2025+ Zelena Loka, modro mesto, Celostno prometno strategijo 

Občine Škofja Loka in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje 

prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov, normativov in 

tehničnih smernic ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. 

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: 

- nadaljnjo širitev območij in izvajanje ukrepov znižane hitrosti, umirjanja prometa in območij za pešce v 

mestnem središču in izven zaradi izboljšanja prometne varnosti, 

- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v mestu, 

- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov, 

- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev, 

- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,  

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, 

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva. 

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 

- redno vzdrževanje občinskih cest, 

- program obnov občinskih cest, 

- program prenove javne razsvetljave, 

- zagotavljanje primerne prevoznosti cest, 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje potreb mirujočega prometa, 

- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, 

- vzdrževanje banke cestnih podatkov, javne razsvetljave in prometne signalizacije. 

Kazalci:  

- višina letnih izdatkov namenjenih vzdrževanju, 

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,  

- dolžina pločnikov brez con za pešce,  

- število javnih parkirnih mest, 

- dolžina urejenih kolesarskih stez v km, 

- število prepeljanih potnikov na sofinanciranih rednih avtobusnih linijah,  

- število drogov javne razsvetljave, 

- število drogov javne razsvetljave z varčnimi sijalkami, 

- poraba tokovine (kW), 

- dolžina kategoriziranih državnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13029003 - Urejanje cestnega prometa  

13029004 - Cestna razsvetljava 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

 

Proračunski uporabniki:  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe im prometno infrastrukturo 

85 - Režijski obrat 

901 - KS Bukovica - Bukovščica 

902 - KS Godešič 

903 - KS Log 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

907 - KS Škofja Loka - Mesto 

908 - KS Kamnitnik 

910 - KS Zminec 
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911 - KS Sv. Lenart - Luša 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 795.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge 

komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij in projektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,  

- Odlok o občinskih cestah,  

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih javnih poti v občini Škofja Loka, 

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine 

Škofja Loka, 

- Odlok o ureditvi cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja cest, da je omogočen varen promet, da se 

ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi 

cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Cilji so tudi priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije 

občinskih cest in vzdrževanja banke cestnih podatkov.  

Kazalci: dolžina vzdrževanih cest, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne 

signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih 

objektov. 

Kazalec: dolžina letno vzdrževanih cest, poti in druge cestne infrastrukture in višina letnih izdatkov namenjenih 

vzdrževanju. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.212.081 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo, vzdrževalna dela v javno korist in investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na 

lokalnih cestah, vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 

kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje), razvoj urbane mobilnosti in vzpostavitev trajnostnega 

prometnega sistema za dnevne migracije ter izdelavo projektne in druge dokumentacije.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o javnem naročaju, 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Odlok o občinskih cestah in 

- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem 

udeležencem v prometu, 

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,  

- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 

gradnja nove prometne infrastrukture, sanacije in rekonstrukcije objektov, obnove in preplastitve cest ter sanacije 

podpornih in opornih zidov.  

Kazalci: dolžina obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest v km, hodnikov za pešce.  

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 254.544 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške postavitev nove nesvetlobne prometne signalizacije, elaboratov, zavarovanj in 

intervencijskih ukrepov za varovanje udeležencev v prometu, opreme za kontrolo pristopa in za nadzor prometa, 

evidenco posegov v javne površine, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički), zagotavljanje 

neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra, postavitve in vzdrževanje parkomatov stroški vezani na 

mobilno plačevanje parkirnine, redno in investicijsko vzdrževanje in izboljšave površin za mirujoči promet oziroma 

parkirišč in subvencioniranje cen izvajalcem gospodarskih javnih služb prevoza potnikov v cestnem prometu. V 

okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa (izdaja soglasij, dovolilnic, 

dovoljenje s področja in zakonodaje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest,  

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, 

- Pravilnik o projektiranju cest, 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah, 

- Odlok o občinskih cestah, 

- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine 

Škofja Loka, 

- Odlok o ureditvi cestnega prometa, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarski javnih poti, 

- Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja 

prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, 

investicijsko vzdrževanje parkirišč, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč v okviru Režijskega obrata in 

avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov. Cilji je tudi pravilno in nemoteno delovanje 

pristopne kontrole v staro mestno jedro zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in 24-urne dispečerske službe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje varnega odvijanja prometa, normalnega delovanja obstoječe 

kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, regulacijo uporabe javnih parkirnih 

površin, zagotovitev sredstev za učinkovit javni prevoz potnikov na avtobusnih linijah znotraj območja občine, 

upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč.  

Kazalci:  

- število prometnih znakov, 

- število javnih parkirnih mest, 

- število prepeljanih potnikov na rednih avtobusnih linijah.  
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13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 397.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in 

plačilo električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev 

objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in 

zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 

usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za 

zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

Kazalci:  

- število drogov javne razsvetljave, 

- število drogov javne razsvetljave z varčnimi sijalkami, 

- poraba tokovine (kW). 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

Vrednost: 10.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema študije na področju državnih cest v Občini Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Odlok o občinskih cestah in 

- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih upravljavec 

je Direkcija RS za infrastrukturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava elaboratov in študij na področju državnih cest. 

Kazalci: dolžina kategoriziranih državnih cest. 
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Vrednost: 30.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje in sofinanciranje investicij na področju državnih cest v Občini Škofja Loka, kot so 

pločniki, kolesarske steze, križišča, prehodi za pešce. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o cestah, 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Odlok o občinskih cestah in 

- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih upravljavec 

je Direkcija RS za infrastrukturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. 

Kazalci: dolžina kategoriziranih državnih cest. 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1306 - Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti občanom Občine Škofja Loka boljše širokopasovne povezave.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih pogojev za zmanjšanje belih lis in pokritost s širokopasovnim omrežjem.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Proračunski uporabnik: 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto predstavljajo projekti na področju telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o elektronskih komunikacijah, 

- in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti občanom v Občini Škofja Loka boljše širokopasovne povezave.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilje je zmanjšanje števila belih lis. Kazalci: število belih lis. 
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14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 357.113 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Zato področje porabe zajema 

aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter razvojnim 

projektom in programom. V letu 2018 je za ta program namenjenih 357.113 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020 MGRT,  

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020 MGRT,  

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+,  

- Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+,  

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja,  

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,  

- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in 

podpornega okolja za malo gospodarstvo,  

- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,  

- promocija kraja in turistične ponudbe,  

- razvoj lokalne turistične infrastrukture.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 100.113 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva,  

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,  

- razvoj lokalne turistične infrastrukture.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: 

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva,  

- spodbujanje podpornega okolja za malo gospodarstvo,  

- promocija kraja in turistične ponudbe.  

 

Kazalci: 

- število izvedenih podjetniških investicij in programov- izvedeni projekti,  

- ustvarjanje novih delovnih mest,  

- povečanje števila turistov.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Proračunski uporabnik: 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 100.113 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje 

programa skladov oziroma sofinanciranje projektov in predstavitev enot malega gospodarstva in podpora enotam 

malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev v kapitalske naložbe v enotah 

malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.  

Občina Škofja Loka v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja v okviru podprograma sredstva na 

različnih področjih delovanja, in sicer za pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t. i. 

državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju državnih 

pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka, ter za razvojne projekte na področju spodbujanja 

razvoja malega gospodarstva in turizma. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih družbah,  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči,  

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de 

Minimis".  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in 

razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju občine Škofja Loka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja (garancijska shema, svetovanje in informiranje 

podjetnikov, seminarji in izobraževanja, socialno podjetništvo in Inkubator – Co working preko Razvojne agencije 

Sora, spodbude podjetnikom v obliki najemnin v starem mestnem jedru, stroški promocije ter podpora žičniški 

dejavnosti). 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 257.000 € 

Opis glavnega programa 

V tem programu Občina skladno s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih 

delovanja za:  

- večjo prepoznavnost občine Škofja Loka kot turističnega območja,  

- razvoj, oblikovanje in trženje novih, inovativnih, integralnih turističnih produktov in njihovo vključevanje v 

regionalne in nacionalne integralne turistične proizvode,  

- izkoriščanje obstoječih turističnih potencialov ter intenzivnejše vključevanje naravnih vrednot in kulturne 

dediščine v turistično ponudbo, 

- upoštevanje načel trajnostnega razvoja pri razvoju turizma.  

Za izvajanje strategije razvoja turizma, upravljanje in trženje celotne turistične destinacije je pristojna Razvojna 

agencija Sora - PE Turizem Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z razvojem turizma kot delovno intenzivne panoge Občina prispeva k zmanjševanju brezposelnosti, izboljševanju 

življenjskega standarda občanov in občank, povečuje družbeno blaginjo ter pospešuje lokalni in regionalni razvoj. 

Nadalje občina zagotavlja:  

- z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja pripomore k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in odgovorne 

rabe prostora,  

- medsebojno sodelovanje in povezovanje zasebnega (gospodarstvo, društva) in javnega sektorja (država, 

lokalna skupnost) po načelih javno-zasebnega partnerstva,  

- ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami,  
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- aktivno sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov zasebnega sektorja (ponudnikov turističnih storitev 

in turističnih društev) pri skupnem razvoju, oblikovanju in trženju novih, inovativnih, integralnih turističnih 

produktov,  

- dvig kakovostne ravni turistične ponudbe.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uvajanje novih turističnih produktov,  

- povečanje števila turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- vzdrževanje in nadgradnja enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

Proračunski uporabnik: 

50 – Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 10.500 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu namenjamo sredstva za promocijo Občine Škofja Loka v delu, ki ga ne izvaja Razvojna 

agencija Sora - PE Turizem Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+,  

- Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+,  

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja,  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost destinacije v Sloveniji in v tujini.  

Kazalci:  

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- prihodek od turistične takse,  

- število nočitvenih zmogljivosti,  

- število novih turističnih produktov,  

- obisk turistično-informativnih centrov,  

- obisk turističnih spletnih strani.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v 

elektronski obliki),  

- učinkovita predstavitev občine Škofja Loka s sodobnimi tehnologijami,  

- učinkovita predstavitev občine Škofja Loka na turističnih in športnih dogodkih,  

- uvrstitev občine Škofja Loka na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma.  

Kazalci:  

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- prihodek od turistične takse,  

- število novih turističnih produktov,  

- obisk turistično-informativnih centrov,  

- obisk turističnih spletnih strani.  
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 246.500 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu namenjamo sredstva za promocijo Občine Škofja Loka v delu, ki ga ne izvaja Razvojna 

agencija Sora - PE Turizem Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+,  

- Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+,  

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja,  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseči prepoznavnost in privlačnost destinacije v Sloveniji in v tujini.  

Kazalci:  

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- prihodek od turistične takse,  

- število nočitvenih zmogljivosti,  

- število novih turističnih produktov,  

- obisk turistično-informativnih centrov,  

- obisk turističnih spletnih strani.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- implementacija dopolnjenega in novega promocijskega gradiva (tiskano gradivo, foto gradivo, material v 

elektronski obliki),  

- učinkovita predstavitev občine Škofja Loka s sodobnimi tehnologijami,  

- učinkovita predstavitev občine Škofja Loka na turističnih in športnih dogodkih,  

- uvrstitev občine Škofja Loka na najvišja mesta v različnih ocenjevanjih in akcijah s področja turizma.  

Kazalci:  

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- prihodek od turistične takse,  

- število novih turističnih produktov,  

- obisk turistično-informativnih centrov,  

- obisk turističnih spletnih strani.  

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 1.479.166 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja 

okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V letu 2018 je za to področje namenjenih 1.479.166 € 

oziroma 6,5 % odhodkov bilance odhodkov.  

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 

človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Okoljska politika Evropske unije, 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

- Operativni program ravnanja z odpadki, 

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, 

- Program varstva okolja za zrak 2014 – 2019 za Občino Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotoviti kvalitetno in zdravo bivalno okolje, 
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- izboljšanje stanje okolja, 

- ureditev statusa odlagališča nenevarnih odpadkov Draga, 

- izboljšanje stanja in širitev javnega kanalizacijskega omrežja, 

- novogradnje kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav na območjih ruralnega značaja, 

- pospeševanje vgrajevanja malih komunalnih čistilnih naprav. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 - Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

Vrednost: 20.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1501-  Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje 

politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.  

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov. Ključnega 

pomena je medsektorsko povezovanje in sodelovanje ter kreiranje politik z upoštevanjem najboljših razpoložljivih 

tehnik. Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi zato pozornost namenjamo tudi 

tem aktivnostim. 

Energetski zakon – EZ-1 določa, da mora lokalna skupnost sprejeti lokalni energetski koncept (LEK) kot program 

ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe 

energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, 

soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti dobro stanje kakovosti zunanjega zraka in ostalih prvin okolja. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja 

okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim 

sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 

okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 

njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja 

bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter 

zagotavljati standarde kakovosti okolja.  

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali 

obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so 

posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.  

Določeni so operativni cilji:  

- zmanjšanje emisij snovi v zrak,  

- spodbujanje učinkovite rabe energije, 

- spodbujanje rabe nemotoriziranega prometa,  

- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 -  Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Proračunski uporabniki: 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 
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15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Vrednost: 20.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izvajanje ukrepov za informiranje in osveščanje javnosti na področju varstva okolja. Ukrepi se 

izvajajo v okviru Programa varstva okolja za zrak za občino Šk. Loka za obdobje 2014-2019 

Za izvajanje programa je potrebno oblikovati lokalni energetski koncept, ki bo ustrezal vsebini, kot jo zahteva 

Energetski zakon - EZ-1. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Energetski zakon – EZ-1, 

- in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj izvajanja programa je zagotavljanje dobrega stanja kakovosti zunanjega zraka in dvigniti nivo 

osveščenosti javnosti.  

Kazalci kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev so vrednosti emitiranih snovi v okolje, raba energije in toplote v 

javnih objektih, število novozgrajenih pločnikov in kolesarskih poti, število urejenih zelenih površin. Uporaba čim 

več naravnih energetskih potencialov, posledično pomeni zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija 

porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letno se izvede različne izobraževalne aktivnosti v okviru projekta »Loško je ekološko« namenjene predvsem širši 

javnosti, ki vsebujejo vsebine varstva okolja, trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, prilagajanje 

podnebnim spremembam. Doseganje ciljev merimo s številom organiziranih dogodkov. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 1.101.166 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z 

odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji:  

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  

- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,  

- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 

- izboljšanje porušenega ravnovesja in vzpostavljanje regeneracijskih sposobnosti okolja, 

- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, 

- povečanje ponovne uporabe odpadnih produktov (recikliranje), 

- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi, 

- trajnostna raba naravnih virov. 

Z doseganjem teh ciljev bomo zmanjševali rabo energije in večali uporabo obnovljivih virov energije. Da bi cilje 

dosegli, bomo spodbujali proizvodnjo in potrošnjo, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja in 

spodbujali razvoj ter uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak 

poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Prav tako 

morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva 

okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so:  

- preprečevanje, predvsem pa zmanjšanje črnega odlaganja odpadkov,  

- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov,  
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- dograditev kanalizacijskega sistema zaradi zagotavljanja možnosti priključevanja objektov na omrežje in s tem 

zmanjšati onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami. 

Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 

Kazalci so:  

- količina odloženih odpadkov, 

- število saniranih divjih odlagališč,  

- dolžina novo zgrajene kanalizacije,  

- število priključenih objektov na javno kanalizacijo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Proračunski uporabniki: 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 93.500 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: ureditev sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, vzdrževanje saniranega 

odlagališča nenevarnih odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 

morebitne odškodnine zaradi delovanja javne infrastrukture. 

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje: 

- preprečevati nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, 

- zagotavljati ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, 

- inertizirati odpadke pred odlaganjem, 

- zagotavljati obdelavo odpadkov ter odstranjevanje ostanka odpadkov. 

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v: 

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter 

- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih. 

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki je v zmanjševanju nastajanja 

količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, 

energetski izrabi odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, prednostna obdelava - preusmeritev odpadkov z odlagališč 

prednostno v postopke predelave, odlaganju le ostankov odpadkov po obdelavi ter vzpostavitvi celovitega in 

učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, 

- Direktiva Evropskega sveta o odpadkih, 

- podzakonski predpisi o ravnanju z odpadki, o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z odpadno 

električno in elektronsko opremo, o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 

- predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Škofja Loka, 

- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka, 

- Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S programom celostnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki, s ciljem minimizacije odpadkov, želimo 

vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti postopno zmanjševanje količine 

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=45465b91-f4a8-442f-9d2d-f6f7d006b828
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=45465b91-f4a8-442f-9d2d-f6f7d006b828
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=fd16bde2-c575-43c2-bf2d-06c44cc44d08
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odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. Najpomembnejšo vlogo v sistemu ravnanja z odpadki predstavlja že ustrezno 

ločevanje odpadkov na izvoru. 

Občine morajo glede na zakonodajo zagotoviti čim širši pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, obdelavo 

odpadkov in odstranitev ostanka na eni lokaciji. Odlaga naj se le skrajno neuporabna količina obdelanih odpadkov. 

Smiselno bi bilo formirati dovolj velika območja, ki bodo vključevala objekte biološke stabilizacije in odlagališče 

nenevarnih odpadkov, s celotno infrastrukturo.  

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Draga se od leta 2009 ne odlaga več. Odlagališče je urejeno in sanirano po 

soglasju Agencije RS za okolje in izdani Odločbi o potrditvi načrta še neizvedenih del v postopku zapiranja 

odlagališča nenevarnih odpadkov Draga. Kljub temu na objektu še nastajajo stroški, povezani z obratovanjem 

naprav in stroški vzdrževanja objekta ter upravljanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sistem ravnanja z odpadki izhaja iz ločevanja odpadkov na izvoru. Območje občine je treba opremiti z osnovno 

infrastrukturo, ki bo omogočila vse postopke in tudi začasno skladiščenje (pred odvozom) ločeno zbranih frakcij do 

predaje pooblaščenim organizacijam. Zagotoviti je potrebno sistem, po katerem bi povzročitelji odpadke na izvoru 

že ločili na čim bolj čiste frakcije in frakcije biološko razgradljivih odpadkov (prvenstveno s hišnim kompostiranjem 

ali odvozom ločenih in čistih odpadkov na obdelavo), frakcije kosovnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih) ter 

frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja nevarnih odpadkov na območju občine). 

Kazalci: količine odloženih odpadkov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 972.666 € 

Opis podprograma 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se 

na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter 

izvajanju posebnih storitev na območju občina Škofja Loka. Ravnanje z odpadno vodo obsega ureditev odvajanja in 

čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. V ta program spadajo tudi komunalne čistilne naprave v lasti 

občine. Program obsega področje javne infrastrukture na celotnem območju občine. S storitvami javne službe se 

zagotavlja čiščenje odpadnih voda in preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda na 

celotnem območju občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu, 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S programom celostnega sistema ravnanja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda želimo 

vzpostaviti celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda ne glede na lokacijo povzročiteljev in tako postopno 

postaviti osnove za zmanjševanje količine odpadne vode, ki se v naravno okolje odvaja neočiščena. Občine morajo 

glede na zakonodajo zagotoviti čim ugodneje pogoje za ureditev področja, kar pomeni postavitev načina in pogojev 

čiščenja za celotno območje občine.  

Na komunalne čistilne naprave, ki so v lasti občine (javne komunalne naprave), priključiti čim večji delež objektov 

znotraj primerno velikih aglomeracij. Na ostalih aglomeracijah in za objekte izven aglomeracij postaviti jasne cilje 

čiščenja odpadnih voda.  

Cilji podprograma so zagotoviti pogoje za ustrezno čiščenje čim večjega deleža odpadnih voda. Kazalec: delež 

objektov priključenih na javno kanalizacijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S sistemom odvajanja in čiščenja odpadnih voda zagotoviti odvajanje in čiščenje večine odpadne vode iz objektov 

znotraj primerno velikih aglomeracij.  

Kazalci: 

- delež objektov znotraj aglomeracij priključenih na javno kanalizacijo, 

- delež objektov v malih aglomeracija in izven aglomeracij, ki čistijo odpadne vode na MKČN. 

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=6310e0bc-00b9-476c-9038-a6bda1d7cc5c
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 35.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema ukrepe za izboljšanje stanja okolja. Namen je zagotoviti občanom Občine Škofja Loka boljše 

stanje okolja in varovanja naravne dediščine. Znotraj tega programa opravljamo nalog in storitev povezane z 

urejanjem okolja in prostora, ki nam jih predpisuje zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za sanacijo 

divjih odlagališč na površinah v lasti občine v primeru, ko ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilno odloženih 

odpadkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Uredba o odpadkih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti občanom Občine Škofja Loka boljše stanje okolja in varovanja naravne dediščine z rednim izvajanjem 

čistilnih akcij in ozaveščanjem prebivalcev o pravilnem odlaganju odpadkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba čistilnih akcij in sanacija divjih odlagališč. 

Kazalec: količina pospravljenih nepravilno odloženih odpadkov. 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost: 332.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za 

gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da 

se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi 

prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke.  

Dolgoročni cilji je blaženje učinkov podnebnih sprememb z izvajanjem ukrepov za zaščito in ohranjanje vodnih 

virov, ki bodo vir pitne vode za prebivalce Občine Škofja Loka. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava ustreznih dokumentov, ki bodo podlaga za izvedbo ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in 

zaščito ter ohranjanje vodnih virov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Proračunski uporabniki: 

60 – Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 332.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema načrtovanje, varstvo in urejanje voda. V okviru podprograma bomo v sodelovanju z 

Ministrstvom za okolje in prostor izvedli projekte, ki so namenjeni ukrepom protipoplavne varnosti na območju 

občine Škofja Loka.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Zakon o graditvi objektov, 
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- Zakon o vodah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje poplavne varnosti je primarno naloga države, ne glede na to pa se lokalne skupnosti aktivno 

vključujemo v ta proces. Zagotavljanje poplavne varnosti je tudi eden od pomembnih ukrepov prilagajanj 

podnebnim spremembam, zato je dolgoročni cilj Občine Škofja Loka zagotoviti poplavno varnost na območju 

celotne Občine Škofja Loka.  

Kazalec: število izvedenih ukrepov po posameznih območjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2018 nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na 

Poljanski Sori od območja nad jezom v Puštalu do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Sredstva so 

namenjena pripravi projektne dokumentacije ter izgradnji protipoplavnih ukrepov. 

Kazalec: število izvedenih ukrepov po posameznih območjih. 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Vrednost: 26.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1506 - Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje 

informacijskega sistema varstva okolja in narave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Na področju varstva okolja je cilje možno vrednotiti na dolgi rok, letno lahko spremljamo le trende. Poznavanje 

okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov s katerimi bodo 

zagotovljeni predpisani standardi okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj programa je vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za vse prvine okolja (voda, hrup, zrak, tla), 

ki bo služil kot podlaga za kreiranje nadaljnjih politik varstva okolja. Istočasno pa bodo te informacije namenjene 

informiranju javnosti o stanju okolja v občini.  

Kazalniki za spremljanje učinkovitosti je število podanih informacij javnosti v zvezi s stanjem okolja.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001- Informacijski sitem varstva okolja in narave 

Proračunski uporabniki: 

60 – Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Vrednost: 26.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je izvajanje nalog varstva okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov. V okviru tega 

podprograma izvajamo procese, ki uvajajo stalne izboljšave tako v okolju kot v kvaliteti življenja posameznega 

občana preko zastavljenih nalog in ciljev v Programu varstva okolja za obdobje 2014 – 2019 za Občino Škofja 

Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Program varstva okolja za obdobje 2014 – 2019 za Občino Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba nalog, ki so okvirno določene v Programu varstva okolja za Občino Škofja 

Loka in podrobneje opredeljene v akcijskem programu varstva okolja za Občino Škofja Loka za planirano leto. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje ažurnih informacij o stanju okolja v občini Škofja Loka po vseh prvinah okolja 

(voda, zrak, tlak, hrup) ter sprotno dodajanje novih aktualnih vsebin kot so npr.: nevarne snovi. Operativno so 

naloge določene v Programu varstva okolja oziroma akcijskega programa varstva okolja, ki jih izvajamo v skladu s 

planiranimi sredstvi za tekoče proračunsko leto in vključuje tudi vsakoletno posodobitev katastra onesnaževalcev ter 

izdelavo letnega poročila o masnem in koncentracijskem onesnaževanju okolja v občini Škofja Loka. 

Spremljanje učinkovitosti se izvaja na podlagi kazalnikov, ki so jim določene ničelne in ciljne vrednosti in so 

sestavni del akcijskega programa. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 2.103.253 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 

gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V letu 2018 je za to področje namenjenih 2.103.253 € 

oziroma 9,2 % odhodkov bilance odhodkov.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 

- Nacionalni program varstva okolja, 

- Operativni program oskrbe s pitno vodo, 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+, 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka, 

- Nacionalni stanovanjski program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih 

pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s 

tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - Komunalna dejavnost  

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 145.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za nadzor nad 

prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je 

stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju občine Škofja Loka. 

Naloga vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov 

razvoja z javnim interesom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja Občine, kot podlaga za njihovo 

uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno 

prilagaja razpoložljivim finančnim in kadrovskim možnostim. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je uvedba postopka sprememb in dopolnitev OPN ter nadaljevanje nalog v zvezi z že uvedenimi postopki 

sprememb in dopolnitev OPN, kot tudi priprava podlag za pomembne občinske projekte in prilagajanje novim 

potrebam razvoja Občine Škofja Loka. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

 

Proračunski uporabniki: 

60 – Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 145.000 € 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:  

- priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces 

prilagajanja prostorskih aktov spreminjajočim potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih 

študij in projektov, 

- priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, 

ki so skupnega pomena za občino.  

Za posamezna pomembnejša območja se rešitve praviloma pridobijo na podlagi urbanističnega natečaja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o ohranjanju narave, 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine in 

- na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki jih določajo 

predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. 

Pogoste zakonodajne spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko 

postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji na področju 

gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje 

kvalitetnega življenjskega okolja pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega 

načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na spremembe in dopolnitve OPN Škofja Loka, občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo Občina kot pripravljavec izdelala za področje javnega interesa in v 

sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih 

sredstev za leto 2018 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov. 

Učinkovitost zastavljenih ciljev bomo spremljali na osnovi sprejetih prostorskih aktov in drugih izdelanih 

prostorskih dokumentov (strokovne podlage in preveritve). 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 1.265.153 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 - Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 

objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji je zagotoviti osnovne komunalne standarde, red in čistočo ter varno uporabo objektov in opreme na 

javnih površinah na območju celotne Občine Škofja Loka in s tem postaviti pogoje kvalitetnejšega bivanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so: 

- izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, predvsem v območjih ruralnega značaja, kar se bo dosegalo s 

pospeševanjem in podpiranjem gradnje novih vodovodnih sistemov ter obnovo in posodabljanjem obstoječih 

sistemov, 

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo, 

- nadaljevanje posodobitve obstoječega sistema javnega vodovoda, predvsem s ciljem zmanjševanja vodnih 

izgub, 

- izboljšanje stanja glede upravljanja pokopališč, predvsem zagotovitev enotnega standarda na celotnem 

območju občine,  

- pospeševanje gradnje poslovilnih objektov na pokopališčih, kjer teh objektov še ni, 

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč, objektov in poslovilnih 

objektov, 

- postopoma enotno normativno urediti javno službo pokopališke in pogrebne dejavnosti na celotnem območju 

občine, 

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo,  

- zagotavljanje praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja zastav ob 

praznikih,  

- zagotavljanje reda in čistoče ter varne uporabe objektov in opreme na javnih površinah in s tem zagotavljanje 

kvalitetnejšega bivanja prebivalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

 

Proračunski uporabniki: 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

906 - KS Trata 

908 - KS Kamnitnik 

909 - KS Stara Loka - Podlubnik 

911 - KS Sv. Lenart – Luša 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 509.293 € 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena izmed obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in 

v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka. S storitvami javne službe se 

zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna 

voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne 

službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1.500 m nadmorske višine, 

in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim 

prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m
3
 pitne vode na dan. Glede 

na navedene zakonske obveznosti občine, je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni 

predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev 

vseh nalog iz tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
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- Zakon o vodah, 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo, 

- Pravilnik o pitni vodi, 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, 

- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« 

in  

- na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na 

celotnem območju občine Škofja Loka, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost motenj v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja 

glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 117.660 € 

Opis podprograma 

Na območju občine Škofja Loka se javna službe izvaja še na krajevno običajen način in v obliki, kot je to po 

zatečenem stanju. Upravljavci posameznih pokopališč s storitvami javne službe zagotavljajo urejeno ravnanje z 

grobnimi prostori za pokope (pokopališča) in objekti. Ponekod zemljišča, kjer je pokopališče in objekti 

pokopališča, niso last občine. Mora pa Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe na celotnem območju, 

iz česar izhaja obveznost, da zagotovi primerno infrastrukturo in pogoje za izvajanje te dejavnosti. V letu 2018 

sledi implementacija Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil uveljavljen oktobra 2016, s 

sprejemom Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka in izvedbo potrebnih aktivnosti za 

implementacijo predpisov (javni razpis za koncesionarja 24-urne dežurne službe, ureditev upravljanja pokopališč 

po določbah zakona ipd). Na pokopališčih, kjer na zemljiščih občina nima lastninske pravice, je treba urediti 

»odplačno razpolagalno pravico« (najem zemljišč za izvajanje javnih služb). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka in  

- na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 

- postopno izboljšanje infrastrukture za izvajanje celotne dejavnosti, 

- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov,  

- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda na celotnem 

območju občine Škofja Loka, 

- zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na določenih pokopališčih,  

- za določena pokopališča bo cilje glede izgradnje primerne infrastrukture treba doseči že v srednjeročnem 

obdobju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z izkazanimi potrebami je potrebno izdelati prioritete investicijskih vlaganj v infrastrukturo pokopališke 

dejavnosti in tako omogočiti posodobljeno izvajanje javne službe.  

Za Centralno pokopališče Lipica je prioriteta pričetek postopka izdelave projektne dokumentacije za širitev 

pokopališča na levi breg potoka Žabnica.  

Za pokopališče v Stari Loki je predvideno kritje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z investicijskim vzdrževanjem 

objekta in posodobitev opreme.  

Za pokopališče v Retečah je prioriteta nakup zemljišč za širitev pokopališča in pričetek projektiranja poslovilnega 

objekta ter graditev poslovilnega objekta.  

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=37b678e3-cf51-4fe7-a963-03d72b45d5d2
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=08dd4761-3527-43b8-8026-5d9e9305d49b
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=08dd4761-3527-43b8-8026-5d9e9305d49b
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Za Mestno pokopališče v Škofji Loki je prioriteta ureditev lastniških razmerij in pričetek obnove infrastrukture 

(poslovilni objekt, obzidje). 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 10.750 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, sprehajalne 

poti, urbano opremo v sklopu teh objektov, …). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov. 

- Zakon o prostorskem načrtovanju. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo - igro 

otrok z redni tekočim in investicijskim vzdrževanjem objektov.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nalog. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 14.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,  

- Zakon o urejanju prostora , 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o gospodarskih javnih službah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in v skladu z zakonodajo zagotovitev izobešanja 

zastav ob praznikih.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj za leto 2018 je izvesti osvetlitev in okrasitev mesta Škofja Loka skladno s projektno dokumentacijo. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 612.950 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, čiščenje ulic, vzdrževanje nasadov in zelenic, urejevanje parkov, 

obrezovanje dreves, organizacija mesečnega sejma in tržnice ter plakatiranja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, 

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti prebivalcem red in čistočo in varno uporabo objektov in opreme na javnih površinah in zagotovitev 

kvalitetnejšega bivanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj je red in čistoča ter varna uporaba objektov na javnih površinah. Kazalec je izvedba načrtovanih 

nalog. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 510.100 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in 

druge programe na stanovanjskem področju.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter pridobitev (izgradnja ali 

nakup) novih stanovanjskih enot v skladu s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+, s poudarkom na reševanju 

stanovanjske problematike mladih in v okviru proračunskih zmožnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Kazalec, na podlagi 

katerega bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega 

vzdrževanja. S samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako 

pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega 

standarda najemnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

Proračunski uporabniki:  

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje  

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 360.100 € 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih 

najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega 

prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon, 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin,  

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,  

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, 

- Pravilnik o določitvi prosto oblikovane najemnine, 

- Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu 

reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina 

obdržala v trajni lasti ter pridobivanje (nakup in izgradnja) novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem 

stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Cilj 

je izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in 

s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.  

Kazalec: število obnovljenih stanovanj. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 150.000 € 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 

socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon, 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu 

reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov 

bo redno tekoče vzdrževanje stanovanj, s čimer v osnovi ohranjamo njihovo vrednost. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi katerega 

se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja 

stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi 

stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 183.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Škofja Loka) 

za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z 

zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča), pridobivanje zemljišč za 

infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov 

upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) 

ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja 

realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka (načrt pridobivanja in načrt 
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razpolaganja z nepremičnim premoženjem), pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko 

pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno definirati in 

opredeliti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

16069002 - Nakup zemljišč 

Proračunski uporabniki:  

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 77.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanje občinskih zemljišč (javno dobro, cestne površine, ostala zemljišča) zajema odškodnine, 

najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  

- Zakon o javnih financah,  

- Stvarnopravni zakonik,  

- Zakon o cestah, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Škofja Loka, 

- Obligacijski zakonik,  

- Zakon o zemljiški knjigi,  

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Zakon o urejanju prostora. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih 

zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in 

časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja 

premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki 

zemljišč, geodetsko upravo. Zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti 

izvedbo posameznega postopka.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v 

skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za tekoče leto ter v skladu s tekočimi 

premoženjsko-pravnimi zadevami (obremenjevanje občinskega nepremičnega premoženja, itd.). Letni kazalec pa 

predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske storitve, cenitve, 

odvetniške storitve, ....) gospodarjenja (ravnanja) s stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 106.000 € 

Opis podprograma 

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani 

s konkretnim projektom. Podprogram zajema tudi naloge povezane z odkupi zemljišč za ceste. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,  
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- Zakon o javnih financah, 

- Stvarnopravni zakonik, 

- Obligacijski zakonik, 

- Zakon o zemljiški knjigi,  

- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o cestah, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih 

zadev nakupa zemljišč - pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe občine pod čim ugodnejšimi pogoji. Z 

odkupi zemljišč je potrebno urediti tudi premoženjsko pravna razmerja na zemljiščih, po katerih potekajo 

kategorizirane občinske ceste in javne poti. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, 

obsegajo izvedbo planiranih nakupov, na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za tekoče leto (Načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja). 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč, v skladu z Načrtom ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2018 (Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja). Letni 

kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupa nepremičnega premoženja skladno z načrtom ravnanja 

z nepremičnim premoženjem občine (načrt pridobivanja). 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 185.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, 

preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V letu 2018 je za to področje 

namenjenih 185.000 €. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija zdravstvenega varstva na območju Občin Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni,  

- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.  

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 185.000 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva v skladu z zakoni. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zdravstveno zavarovanje vseh občanov, ki uveljavljajo pravico in  zagotoviti mrliško ogledno službo. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
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17079002 - Mrliško ogledna služba 

 

Proračunski uporabniki:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 140.000 € 

Opis podprograma 

V podprogram sodi financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki je zakonska obveznost 

občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki izpolnjujejo pogoje. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotovitev sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki izpolnjujejo pogoje. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 45.000 € 

Opis podprograma 
Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanje pokopališč. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 3.229.818 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina zagotavlja pogoje za športno dejavnost, kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje 

kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področju športa, knjižničarstva, z 

zagotavljanjem pogojev za razvoj športa pri mladih, s skrbjo za javno infrastrukturo za  šport in kulturo, z 

zagotavljanjem pogojev za razvoj ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter z 

izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami občinskega sveta, določenih programov. Prav tako Občina zagotavlja 

pogoje za organiziran razvoj športnih aktivnosti in sistemsko podporo mladinskim dejavnostim. V letu 2018 je za to 

področje namenjenih 3.229.818 €. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo,  

- Nacionalni program za šport,  

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025 +. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 746.875 € 

Opis glavnega programa  
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 

nepremične in premične kulturne dediščine.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zagotavljanje sredstev za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotovitev sredstev za planirane aktivnosti na področju ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine . 

Kazalniki: število izvedenih programov in projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

18029002 - Premična kulturna dediščina 

 

Proračunski uporabniki:  

40 -  Oddelek za družbene dejavnosti 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 666.929 € 

Opis podprograma 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v širšem pomenu. Ključne aktivnosti programa obsegajo 

vzdrževanje in obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov v lasti Občine Škofja Loka ter urejanje vojnih grobišč v 

medsebojnem sodelovanju in na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za vojna grobišča. Program opredeljuje 

tudi programe ohranjanja in predstavitev nepremične kulturne dediščine. 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in 

o razglasitvi naravnih znamenitost na njegovem območju, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

v Občini Škofja Loka, Zakon o vojnih grobiščih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov ter njihova 

predstavitev v javnosti.  

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov. 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 79.946 € 

Opis podprograma  
Premična kulturna dediščina zajema dejavnost muzejev in galerij, muzejski programi in projekti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka, 

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025 +. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotovitev sredstev za kvalitetno ohranjanje premične kulturne dediščine. 

Kazalnik:  

Izvedene aktivnosti in projekti na področju ohranjanja premične kulturne dediščine. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Cilj so izvedba planiranih aktivnosti na področju ohranjanja premične kulturne dediščine,  kazalnik pa  število 

izvedenih muzejskih programov in projektov 

 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 1.582.717 € 

Opis glavnega programa 

Področje glavnega programa Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, 

ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna občine javnim 

zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroški, funkcionalne stroške, javne kulturne programe, 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva. Na področju ljubiteljske kulture 

sofinanciramo dejavnost območne izpostave JSKD ter  programe kulturnih društev. Na področju infrastrukture 

financiramo tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije, prenove in nove objekte, namenjene 

izvajanju kulturnih programov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpostavljanje ustreznega okolja in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter njene 

široke dostopnosti. To lahko omogočimo s stabilnim delovanjem kulturnih organizacij in posameznikov ter z 

dvigom kvalitete obstoječih ter z razvojem novih kulturnih programov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinancirati kulturna društva v občini, omogočiti dostopnost knjižničarskih storitev, ustvarjanje pogojev za 

nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še 

zlasti mladini, spodbujati dejavnost ljubiteljskih kulturnih programov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 - Umetniški programi 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

 

Proračunski uporabniki:  

20 -  Župan 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

902 - KS Godešič  

904 - KS Reteče – Gorenja vas  

906 - KS Trata 

908 - KS Kamnitnik 

909 - KS Stara Loka – Podlubnik 

910 - KS Zminec 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 483.145 € 

Opis podprograma 

Program javne službe knjižničarstva na območju Občine Škofja Loka izvaja javni zavod Knjižnica Ivana Tavčarja. 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami 

knjižnice in opravlja dejavnost za vse štiri ustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Osrednja 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. 

Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice, tako, da vsaka 

pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v 

razmerju po številu prebivalcev. Sredstva v podprogramu so namenjena za dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico 

ter druge programe v knjižnici. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Zakon o zavodih,  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Pogodba o financiranju Knjižnice Ivana Tavčarja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v knjižnici. 

Spodbujanje novih vsebin na področju knjižničarstva in zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje programa javne 

službe knjižničarstva. 

Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih 

izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uporabnikom zagotoviti dostopnost, raznolikost in aktualnost knjižničnih gradiv in storitev v knjižnici. 

Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih knjižnih 

izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev. 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 111.805 € 

Opis podprograma 

Skrb za dostopnost in izvedbo  gledaliških  programov ter spremljajočih dejavnosti  v Občini Škofja Loka.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Odlok o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 

in 2021. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za gledališko ustvarjanje v Občini ter 

zagotavljanje dostopnosti do kulturnih vsebin in programov. 

Kazalniki so število različnih kulturnih programov/projektov na tem področju, število obiskovalcev, odzivi v medijih in 

strokovnih javnostih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za izvedbo predlaganih in kvalitetnih gledaliških programov ter spremljajočih dejavnosti  v 

Občini. 

Kazalniki: 

- število izvedenih programov in projektov,  

- število obiskovalcev,  

- odzivi v medijih in strokovni javnosti. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 150.000 € 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje materialnih stroškov Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje 

projektov izjemnega pomena na ravni organizacije ali na občinski ravni, nagrade za izjemne dosežke organizacij in 

občanov.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

- Zakon o društvih.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,  izvedba vsakoletnih javnih razpisov.  

Kazalniki:  

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu,  

- število kakovostno izvedenih projektov.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba javnega razpisa za kulturne 

programe in projekte, izvedba javnega razpisa za projekte posebnega pomena in javnega razpisa za izjemne dosežke 

občanov in organizacij. 

Kazalniki:  

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu,  

- število odzivov v medijih in strokovni javnosti. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 128.767 € 

Opis podprograma 

Medijsko obveščanje zajema posredovanje informacij o delovanju in aktivnostih Občinske uprave Občine Škofja Loka 

in vseh ostalih javnih, podpornih ter nevladnih institucij v občini ter izdajanje lokalnih glasil krajevnih skupnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o javnih financah, 

- Odlok o proračunu Občine Škofje Loka. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je zagotoviti kontinuiteto ustreznega javnega informiranja, ki bo pravočasno in točno, profesionalno 

in javno dostopno najširši (splošni) javnosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kakovostno, profesionalno in dostopno javno informiranje o poteku 

projektov in pomembnih dogodkov ter obveščanje na letni ravni: 

- preko rednih vsako mesečnih objav obvestil, sporočil za javnost in intervjujev v mesečnih izdajah časopisov (Loški 

glas in Loške novice), 

- in na rednem, aktualnem programu Radia Sora.   

Kazalniki:  

- število objav v medijih in strokovni javnosti. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 709.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se izvajajo naloge upravljanja in tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja in nakupa 

opreme na področju kulture.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

- Nacionalni program za kulturo. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje investicijsko razvojnih nalog na področju kulture, ki omogočajo oz. so gradnik za razvoj novih kulturnih 

programov in promocija kulture kot glavnega graditelja identitete kraja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za vzdrževanje objektov javne kulturne infrastrukture ter izvedba nujnih 

investicij in nakupa opreme v kulturi. 

Kazalnik je število in obseg investicijskih posegov v infrastrukturo ter uspešno izvajanje ostalih večjih investicij v 

kulturi. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 8.000 € 

Opis glavnega programa 

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov organizacij in drugih posebnih skupin. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je financiranje programov organizacij ter posebnih skupin za izvajanje njihovih nalog v okviru 

proračunskih možnosti. Kazalniki: število uporabnikov odobrenega programa. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

 

Proračunski uporabniki:   

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 8.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov društva upokojencev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o društvih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljati finančno podporo za izvajanje predlaganih programov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Financiranje predlaganega programa društva upokojencev v skladu s proračunskimi možnostmi. 

Kazalnik je uspešno izveden program društva upokojencev ter število aktivnih uporabnikov programa upokojencev. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 892.226 € 

Opis glavnega programa 

Področje glavnega programa vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. Javni interes v športu 

obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa oziroma v  

programu športa lokalne skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, 

vrhunskega športa, športa invalidov, pri čemer športna vzgoja otrok in mladine predstavlja prostovoljno ukvarjanje s 

športom zunaj obveznega vzgojno izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko. Športna rekreacija 

pomeni športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, kakovostni šport, v smislu priprave in tekmovanj 

posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 

vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski šport pa predstavlja pripravo in 

tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Šport invalidov pomeni 

dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti, razvoj vseh področij delovanja mladine ter 

zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj športne infrastrukture. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih je možno izvesti v okviru 

zagotovljenih sredstev na področju športa. 

Kazalec: število odobrenih športnih programov in projektov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059002 - Programi za mladino 

 

Proračunski uporabniki:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 719.226 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za sofinanciranje: športnih programov, priznanj športnikov, športne prireditve, društev 

na področju športa, vzdrževanje športne infrastrukture, izobraževanje kadrov, delovanje športne zveze, materialne 

stroške in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu,  

- Nacionalni program športa,  

- Zakon o društvih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture in aktivno vključevanje občanov v vse športne 

dejavnosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa 

športa. Letni program športa sprejme občinski svet. Kazalec je število odobrenih športnih programov. 
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18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 173.000 € 

Opis podprograma 

Cilj financiranja je podpora mladinskim projektom, organiziranemu delu mladine in sofinanciranje društev, ki delajo 

z mladimi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o društvih,  

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je omogočanje kontinuiranega dela mladinskih organizacij in organizacij, ki izvajajo dejavnosti za 

mlade ter njihov kvaliteten razvoj, vključno z razvojem celotnega mladinskega sektorja. 

Kazalnik: število vključenih mladih občanov v  različne programe na mladinskem področju. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za sofinanciranje predlaganih in odobrenih mladinskih 

programov in projektov.  

Kazalnik: število vključenih mladih občanov v  različne programe na mladinskem področju. 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 7.413.601 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025 +. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog na področju predšolske in šolske vzgoje v Občini Škofja 

Loka. Na področju izobraževanja je prednostna naloga zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje 

dejavnosti vrtca in osnovne šole ter financiranje dodatnih programov osnovne šole. 

 

Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

1906 - Pomoči šolajočim 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 6.222.774 € 

Opis glavnega programa 

Zajema sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok ter drugih oblik vzgoje in varstva otrok. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati kakovost bivanja v vrtcih in zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 – Vrtci 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 5.942.774 € 

Opis podprograma 

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju 

javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za 

izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so 

opredeljeni v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje 

izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu 

posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin. Poleg zakonsko predpisane obveznosti 

- kritje razlike do polne ekonomske cene, Občina Škofja Loka zagotavlja sredstva tudi za plačilo nadstandardnih 

storitev (nevrofizioterapija). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o vrtcih,   

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje programov v vrtcih skladno s predpisi, normativi in standardi. 

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Vrednost: 280.000 € 

Opis podprograma  
Večina otrok v Občini Škofja Loka je vključenih v formalne oblike predšolske vzgoje, manjši delež pa se poslužuje 

privatnih oblik varstva pri zasebnikih ali v domačem okolju. V ta namen skušamo staršem, ki svojega otroka nimajo 

vključenega v formalne programe predšolskega varstva, olajšati organizacijo privatnega varstva ali  varstvo otrok 

doma.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (Uradni list RS, št. 

57/2010).  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotovitev finančne pomoči za varstvo otrok izven formalnih, institucionalnih oblik. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Število podeljenih subvencij. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 672.795 € 

Opis glavnega programa 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju 

vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje dela stroškov 

dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – vseh materialnih stroškov, vezanih na uporabo prostora in opreme, 

stroškov prevozov učencev osnovne šole, financiranje dodatnega programa osnovne šole ter zagotavljanje 

prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova 

opreme in investicije). Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot 

ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno bivanje otrok in mladine. 

Financiranje dodatnega programa osnovne šole (varstvo vozačev in nadstandardni pedagoški programi). 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane in 

potrjene potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. 

Kazalec: število in vrednost  novih/obnovljenih osnovnih sredstev. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

 

Proračunski uporabnik: 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 596.795 € 

Opis podprograma 

Podprogram 19039001 - Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o osnovi šoli,  

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanje, uspešna, 

učinkovita ter gospodarna raba šolskega prostora. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje in poraba proračunskih sredstev skladno s predpisi in normativi. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 76.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram 19039002 - Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Odloki občine Škofja Loka,  

- Zakon o glasbenih šolah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti manjkajoče prostorske kapacitete. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje proračunskih sredstev za ta namen. Kazalec je poraba sredstev za namen glasbenega izobraževanja in 

število vpisanih otrok v glasbeno šolo. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost: 49.212 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (npr. projektno učenje 

mlajših odrasli,  računalniško opismenjevanje odraslih,..). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kritje stroškov izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu Občine (izvajalci Ljudska univerza Škofja Loka, 

Medgeneracijski center, Zavod Familija, ipd.). 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje dela sredstev za kritje programskih stroškov. Kazalniki: število uporabnikov odobrenih programov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 36.712 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za izobraževanje odraslih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izobraževanju odraslih,  

- Zakon lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa  v skladu s prioritetami Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za kritje dela programskih stroškov. 

Kazalniki: število odobrenih programov in število uporabnikov programov. 

 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

Vrednost: 12.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega druge izobraževalne programe za mlajše odrasle  brez dokončane osnovnošolske/srednješolske 

izobrazbe in brez zaposlitve. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodbe o sofinanciranju izobraževanja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kot sestavino programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov podpirali 

dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih izobraževanj. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov, ki dopolnjujejo program rednih izobraževanj. Kazalnik je število 

uporabnikov. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 468.820 € 

Opis glavnega programa 

V okviru proračuna financiramo prevoze učencev v osnovno šolo (zakonska obveza), v okviru dodatnega programa 

pa podeljujemo pomoči nadarjenim mladim glasbenikom ter sofinanciramo šolo v naravi. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje zakonske obveze glede prevozov, omogočiti udeležbo šole v naravi vsem otrokom v generaciji, 

podpreti čim več nadarjenih mladih glasbenikov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče financiranje zakonskih obveznosti, izvedba razpisa za nadarjene mlade glasbenike. 

Kazalci: smotrna poraba proračunskih sredstev, število podeljenih pomoči. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069003 - Štipendije 

 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 464.320 € 

Opis podprograma 

Podprogram 19069001 - Pomoč v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok in sofinanciranje 

šole v naravi eni generaciji otrok v osnovni šoli. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o osnovni šoli,  

- Pogodbe o financiranju šolskih prevozov,  

- Pogodbe o financiranju osnovne šole. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev  za prevoze in  zagotovitev šole v naravi vsem učencem v generaciji. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so zagotavljanje sredstev za prevoze otrok in število vseh otrok, ki se udeleži šole v naravi. Kazalci so izvedene 

aktivnosti glede na plan in smotrna poraba proračunskih sredstev. 

 



 

186 

 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 4.500 € 

Opis podprograma 

Na podlagi javnega razpisa Občina dodeli finančna sredstva za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih 

glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev glasbene šole 

Škofja Loka – Jobstov sklad. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev. Kazalnik je poraba 

proračunskih sredstev za ta namen in število podeljenih pomoči.  

 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 935.819 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 

prvenstveno namenjeni varstvu družine, starejših, socialno šibkih slojev prebivalstva, posebej ranljivih skupin 

prebivalstva, ki potrebujejo posebno nego in obravnavo. 

Sredstva na postavkah, ki so vključene v to področje, bodo namenjena uresničevanju naslednjih programov: pomoč 

družini ob rojstvu novega člana, opravljanje službe družinskega pomočnika, sofinanciranje oskrbnin za 

institucionalno varstvo oseb, subvencioniranje stanarin, zagotavljanje socialnih pomoči, sofinanciranje programov 

neprofitnih organizacij in društev s področja sociale, investicijska dela in nabava opreme v objektih, ki pokrivajo 

socialno oskrbo, plačilo pogrebnin,… 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program socialnega varstva, 

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Preprečevanje revščine, zagotavljanje pomoči, preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si 

materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 62.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vsebuje varstvo otrok in družine, vključuje sredstva za podprograme  kot so pomoč družini na 

lokalnem nivoju. Občina Škofja Loka želi posredno slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega 

podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka ter za delovanje varne hiše. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev finančne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana, zagotovitev zadostnih sredstev za delovanje 

varne hiše ter zagotoviti trajnost izvajanja programov v varni hiši. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Zagotavljanje sredstev za novorojence in delovanje varne hiše. 

Kazalec: število podeljenih pomoči za novorojence. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini. 

 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 62.750 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje varne hiše. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za novorojence in sredstev za dolgoročno delovanje programa varne hiše. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter zagotavljanje sredstev 

za sofinanciranje drugih programov v proračunu občine v letu 2018. Kazalnik  so izvedene aktivnosti glede na 

predviden in sprejet plan. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 873.069 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, 

programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim 

ranljivim skupinam. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov in skupin, ki si materialne varnosti ne morejo 

zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo 

preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti 

sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati; preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine 

ali skupine prebivalstva. 

Cilj: pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence in 

tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. 

Kazalci: število podeljenih pomoči. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov, 

20049003 - Socialno varstvo starih, 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih, 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih, 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 

 

Proračunski uporabnik:  

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 167.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski 

pomočnik" ter financiranje prevoza otrok z motnjami v razvoju v osnovno šolo in nazaj. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o osnovni šoli,  

- Odločba  o usmeritvi Zavoda za šolstvo. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati sredstva za navedene skupine. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev in poraba sredstev v skladu s predpisano zakonodajo. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 503.320 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči 

družini na domu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,  

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,  

- Letna pogodba s Centrom slepih in slabovidnih – izvajalec PND. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti in s tem zagotavljati socialno varnost posameznikom, ki so upravičeni do 

financiranja iz tega naslova. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Financiranje pravic občanov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo ter izboljšanje kakovosti 

življenja bolnih, starejših in invalidov, podaljšanje bivanja v domačem okolju ter premostitev osamljenosti. Kazalec 

je število uporabnikov posamezne pravice. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 150.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram se nanaša na enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnih stroškov, 

pomoč pri plačilu stanarin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Stanovanjski zakon,  

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 

- Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Cilj: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti 

sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem 

občanom, ki to pomoč potrebujejo. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo pogrebnih stroškov, subvencije najemnin, enkratne denarne pomoči. 

Kazalci: število vključenih v posamezne oblike pomoči. 

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

Vrednost: 9.500 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Socialno varstvo zasvojenih zagotavljamo sredstva za delovanje programa, ki ga izvaja 

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: preprečevanje različnih vrst zasvojenosti med mladimi . 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba predvidenega programa in število udeležencev programa. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 42.549 € 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in institucijami, ki ob javnih pooblastilih izvajajo še druge programe. 

Predvsem gre za Rdeči križ, Karitas in druge humanitarne organizacije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzpostavitev dodatne socialne mreže v občini. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sklenitev letnih pogodb in izvedba programa v skladu z načrtovanim obsegom. 

Kazalec: izvedeni programi in število prejemnikov pomoči. 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 178.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na 

občinski ravni. V letu 2018 je za to področje namenjenih 178.500 € oziroma 0,8 % odhodkov bilance odhodkov.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma zadolževanje) za financiranje prioritetnih nalog občine prilagaja načrtovanim 

odhodkom in prihodkom posameznega leta.  
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Občine Škofja Loka z izvedbo transakcij 

zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov 

in odhodkov vsakoletnega proračuna.  

Dolgoročni cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 

financiranja. V letu 2018 občina predvideva zadolževanje, viri iz tega naslova iz preteklih let pa zahtevajo kritje 

stroškov (obresti).  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 - Servisiranje javnega dolga 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 178.500 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki jih izvaja Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo. 

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, 

zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:  

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,  

- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,  

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,  

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z 

dolgom občinskega proračuna bodo po potrebi izvedene transakcije reprograma dolgov (spremembe osnovnih 

elementov zadolžitve) ali predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim (refinanciranje), ob morebitnih ugodnejših 

tržnih pogojih. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja racionalizacije oz. 

zniževanja stroškov servisiranja dolga.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z 

dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje  

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom  

Proračunski uporabnik  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 175.500 € 

Opis podprograma  
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance 

odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem finančnem trgu.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
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Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Škofja Loka in financiranje likvidnosti 

proračuna občine s čim nižjimi stroški.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Za leto 2018 predvidevamo plačilo vseh obveznosti, obračunanih in dospelih v letu 2018 na podlagi sklenjenih 

kreditnih pogodb. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi 

občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod drugačnimi (manj ugodnimi) pogoji. Uspešnost 

zastavljenih ciljev bo merjena z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti oz. obračunov, izstavljenih v letu 

2018. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema plačilo obveznosti iz naslova financiranja in upravljanja z dolgom proračuna in v okviru bilance  

odhodkov zajema plačila stroškov obdelave in odobritev kreditov, nadomestil za vodenje kreditov in stroškov 

zunanjih finančnih in pravnih svetovalcev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Škofja Loka in financiranje likvidnosti 

proračuna občine s čim nižjimi stroški.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Uspešnost zastavljenih ciljev bo merjena z doseženimi stroški v primerjavi s tržnimi pogoji. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 330.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 

zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, 

živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne 

rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo zgoraj navedenih nalog in drugih nalog, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. V letu 2018 je za 

to področje namenjenih 330.000 € oziroma 1,4 % odhodkov bilance odhodkov.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi 

posledic naravnih nesreč.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v 

primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.  
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč  

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

 



 

192 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Vrednost: 230.000 € 

Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, 

poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic 

naravnih nesreč.  

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se 

zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v 

prihodnjem letu.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 

posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 

realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno 

zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
23029001 - Rezerva občine  

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Proračunski uporabnik:  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo. 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe prometno infrastrukturo 

 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 180.000 € 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o 

javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.  

 
Zakonske in druge pravne podlage   
- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ 

do višine 1,5% prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in 

zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina 

namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 

posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je 

realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 50.000 € 

Opis podprograma Opis podprograma 

Podprogram zajema posebne programe pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih 

nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi 

na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,  

- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, 

- Proračun občine.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije 

stanja na infrastrukturi po poplavah, plazovih in drugih naravnih nesrečah. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev 

posledic škod, ki so ali bi nastale ob naravnih nesrečah. 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 100.000 € 

Opis glavnega programa 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega 

leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za 

leto 2018.  

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v 

proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 

zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna 

ni bilo mogoče planirati.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  
230309001- Splošna proračunska rezervacija 

Proračunski uporabnik:  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 100.000 € 

Opis podprograma  

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.  
 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o javnih financah.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna 

ni bilo moč planirati. 

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V računu finančnih terjatev in naložb so v posebnem delu proračuna izkazana vsa sredstva danih posojil in nakup 

kapitalskih vlog.  

 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 40.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva. Področje porabe v okviru  

računa finančnih terjatev in naložb zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski 

dejavnosti. V letu 2018 je za ta program namenjenih 40.000 €. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT,  

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT, 

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, 

- Zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 40.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje pogojev (ustreznega podpornega okolja) za razvoj gospodarstva, 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji:  

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

- spodbujanje podpornega okolja za malo gospodarstvo. 

Kazalec: število izvedenih podjetniških investicij in programov s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo 

(preko Razvojne agencije Sora).  

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Proračunski uporabnik:  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 40.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje 

programa skladov oziroma sofinanciranje projektov in predstavitev enot malega gospodarstva in podpora enotam 

malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih družbah,  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči,  

- Zakon o javnih financah, 

- Proračun občine. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in 

razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju Občine Škofja Loka.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje programa za pospeševanje gospodarskega razvoja (garancijska shema za oblikovanje kreditnega potenciala 

z ugodnejšimi pogoji za malo gospodarstvo preko Razvojne agencije Sora). 

Kazalec: Število izvedenih podjetniških investicij in programov s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo 

(preko Razvojne agencije Sora). 

 

 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 1.263.896 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter 

obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, 

za financiranje prioritetnih nalog oz. investicij občine.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 - Servisiranje javnega dolga 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 1.263.896 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za proračun, finance in gospodarstvo. 

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, 

zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:  

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,  

- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,  

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,  
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- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.  

V letu 2018 na postavkah planiramo odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov iz preteklih let.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z 

dolgom občinskega proračuna bodo po potrebi izvedene transakcije reprograma dolgov (spremembe osnovnih 

elementov zadolžitve) ali predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim (refinanciranje), ob morebitnih ugodnejših 

tržnih pogojih. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja racionalizacije oz. 

zniževanja stroškov servisiranja dolga.  

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenovno ugodnega dolžniškega financiranja investicijske dejavnosti 

Občine Škofja Loka skladno s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki izhaja iz terminskih planov projektov in 

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna. Dinamiko, višino in strukturo instrumentov 

zadolževanja Občinski svet potrdi z letnim Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za tekoče leto. Izbor trga 

zadolževanja, instrumentov zadolževanja in njihova višina temelji na izvrševanju strateškega cilja zagotavljanja 

dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja javnega dolga.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni in letni cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 

financiranja.  

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

Proračunski uporabnik:  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 1.263.896 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru računa financiranja 

zajema odplačila glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na domačem finančnem trgu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Škofja Loka. Uspešnost zastavljenih 

dolgoročnih ciljev bo merjena z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj: sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in njihovimi amortizacijskimi 

načrti. 

Kazalec: poravnane obveznosti proračunskega leta. 
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Obrazložitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

10 - Občinski svet 

Vrednost: 214.244 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta 
Vrednost: 96.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V skladu s 34. a 

členom Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije članu občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na 

seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa. Občinski svet Občine Škofja Loka šteje 28 članov. V letu 2018 

načrtujemo 8 rednih sej in izredne po potrebi. Višina sejnine je odvisna od višine plače župana. Po sprejetem 

Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah 

članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter 

o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/2007, 109/2007, 15/2012, 4/2013, 58/2013 in 

82/2015) letni znesek sejnin ne sme presegati 7,5% plače župana, pri čemer se ne upošteva dodatka za delovno 

dobo. 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva v višini 96.000 € za stroške sejnin članov Občinskega sveta Občine 

Škofja Loka, odborov in komisij, ter za vse ostale stroške, ki so potrebni za uspešno in nemoteno delovanje 

občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev ter višine sejnin za posamezno funkcijo so opredeljene na podlagi 

Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah 

članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter 

o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka. Letni znesek  sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles 

občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presegati 7,5% plače župana. 

Želimo slediti načelu ekonomičnosti in racionalnosti v smislu omejitve sredstev namenjenih za plačilo sejnin 

različnih občinskih organov in teles na višino, ki je javno finančno sprejemljiva, še posebej z vidika sedanje 

gospodarske krize. 

 

1001015 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 10.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delo političnih strank in se skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah 

strankam dodeljujejo glede na število dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah. Po sprejemu proračuna bo 

občinskemu svetu predložen v sprejem Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škofja Loka za tekoče 

leto.  Sredstva se bodo strankam nakazovala mesečno. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva v proračunu so zagotovljena v enakem znesku kot v preteklem letu. 

 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

1001011 - Lokalne volitve 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bodo izvedene redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti. 

Sredstva na postavki so namenjena uresničevanju aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanju učinkovite in 

zakonite izvedbe lokalnih volitev, plačilu materialnih stroškov, nadomestil članom volilnih organov ter poravnavi 

obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za izvedbo volitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi stroškov ob zadnjih lokalnih volitvah 2014. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

1006001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 
Vrednost: 8.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za plačilo članarine združenj lokalnih skupnosti, v katere je vključena Občina 

Škofja Loka, in sicer Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenje zgodovinskih mest 

Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na sklenjenih pristopnih pogodbah in sprejetih obveznostih. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1006002 - Delovanje svetov KS 
Vrednost: 29.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena so sredstva iz proračuna za plačilo sejnin svetnikov KS in nagrad predsednikom in tajnikom, ki 

opravljajo delo neprofesionalno v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagrad članov občinskega 

sveta, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov. Predvideva se 

izplačilo šestih sej na leto, za posamezno krajevno skupnost. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

 

15 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 13.000 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

1502001 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izplačilo sejnin za šest sej in tudi za povračilo stroškov udeležbe na seminarjih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev sejnine članom NO je Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim 

funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles občine. Planirana so sredstva za šest sej. Poleg tega so na 

podlagi ocene planirana tudi sredstva za izobraževanje članov NO in eventuelnih potreb po storitvah zunanjega 

sodelavca. 
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20 - Župan 

Vrednost: 366.579 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

2001001 - Župan 
Vrednost: 80.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je 

izračunana na podlagi uvrstitve župana v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Župan Občine 

Škofja Loka funkcijo opravlja poklicno in je uvrščen v 53. plačni razred.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na postavki so načrtovana sredstva na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 

funkcionarjev. 

 

2001002 - Podžupani 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan je s sklepoma z dne 6.11.2014 imenoval dva podžupana, ki opravljata funkcijo nepoklicno. Za nepoklicno 

opravljanje funkcije jima pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljala 

poklicno. Glede na pooblastila, ki jih imata, sta uvrščena v 42. plačni razred. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

2003001 - Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno sodelovanje s pobratenimi občinami iz tujine, občinami v okviru združenja Douzelage in skupaj s 

slovenskimi občinami v okviru Podonavske pobude. 
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Redno sodelujemo z akreditiranimi diplomati iz drugih držav v Republiki Sloveniji oziroma zaposlenimi na 

ambasadah zadolženimi za sodelovanje s področja kulture,  povezovanja mladih. Sedanje sodelovanje pretežno na 

kulturnem in športnem področju bo preraslo ti v sodelovanje med gospodarskimi subjekti. 

V okviru postavke so načrtovana letna srečanja s pobratenimi mesti, organizacija junijskega obiska veleposlanikov v 

Škofji Loki, udeležba na letni konferenci združenja Douzelage, ki bo v švedskem Oxelosundu. 

Del sredstev bomo namenili tudi za izvedbo drugega dela projekta »Erasmus+: Mladi, rasizem in različnost – 

zgodovinski spomin in strpnost v demokratični Evropi«, ki se bo zaključil z mladinsko izmenjavo aprila 2018 v 

portugalskem mestu Penela.  

Proračunska sredstva so namenjena tudi obiskom naših predstavnikov na srečanjih v tujini in pogostitvi gostov iz 

tujine ob obisku naše občine.  

Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov namestitev in gostitev delegacij pobratenih občin v Škofji Loki v času 

praznovanja občinskega praznika in Historiala in drugih priložnostih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

2004001 - Pokroviteljstvo župana 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 so sredstva za Pokroviteljstvo župana načrtovana v višini 15.000 €, namenjena pa so izvajanju različnih 

prireditev, delavnic, okroglih miz in ostalih enkratnih prireditev, ki jih organizirajo društva, ki iz naslova drugih 

javnih razpisov ali pozivov niso bila upravičena do sredstev. Objavi se javni poziv za sofinanciranje vlog finančnih 

pomoči, z upravičenci pa se sklene pogodba o sofinanciranju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

2006001 - Regionalna strategija 
Vrednost: 87.788 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke namenjamo za področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na 

lokalni, regionalni in državni ravni, ki se izvajajo preko razvojnih agencij. Ta sredstva namenjamo za sofinanciranje 

nalog v javnem interesu (tehnična pomoč občinam) in drugih regijskih projektov, ki jih občina pripravlja za 

kohezijske in strukturne sklade ter čezmejno sodelovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena na podlagi izkušenj in realizacije preteklih let ter vključitve Občine Škofja Loka v štiri 

regijske projekte. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

2018001 - Zakup medijskega prostora 
Vrednost: 123.228 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te proračunske postavke so namenjena financiranju javnih objav, obvestil in informacij o delovanju 

Občinske uprave Občine Škofja Loka v različnih medijih. 

Del sredstev na postavki namenjamo objavi uradnih obvestil in informacij o pomembnih in družbeno relevantnih 

dogodkih, ki jih posredujejo društva, zavodi in druge razvojne ali podporne inštitucije, ki so vključene v občinski ali 

republiški proračun. 

Vključuje tudi obveščanje občanov o različnih kulturnih, izobraževalnih, športnih ter družabnih dogodkih in 

prireditvah v občini in pripravo splošnega informativno-servisnega programa. 

V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva namenjena snemanju, prenosu in arhiviranju sej 

Občinskega sveta Občine Škofja Loka.  

Za zakup medijskega prostora je bil v letu 2017 objavljen poseben javni razpis, na osnovi katerega smo pogodbe za 

zakup medijskega sklenili s časopisom Loški glas, revijo Loške novice in Radiom Soro. Za snemanje, prenos in 

arhiviranje sej OS je bil javni razpis objavljen že konec leta 2016. Pogodbo za izvajanje navedenih storitev pa smo 

sklenili z izbrano internet-video agencijo ''Invida''.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

 

25 - Skupna občinska uprava  

Vrednost: 16.000 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

2506002 - Skupna občinska uprava - materialni stroški 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena zagotavljanju plačila odvetniških stroškov v zvezi s sodnimi postopki ukinjenega 

Medobčinskega inšpektorata, ki so v teku. Glede na to, da v prihodnjem letu ne pričakujemo dodatnih, na novo 

začetih, sodnih postopkov, so sredstva za leto 2018 planirana v enaki višini, kot v letu 2017.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

Vrednost: 2.587.702 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

3006001 - Plače delavcev 
Vrednost: 1.711.486 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Prav tako se izplačujejo premije 

dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila materialnih stroškov javnih uslužbencev v zvezi z delom, regres za 

letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Višina sredstev je določena na podlagi 

predvidenega števila zaposlenih v letu 2018 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev 

plače v letu 2017 ter pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev. Za pokritje obveznosti v zvezi s plačami 

javnih uslužbencev v letu 2018 načrtujemo sredstva v višini 1.711.485,59 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na zadnji dan leta 2017 bo v občinski upravi glede na današnje podatke zasedenih 54 delovnih mest (z zaposlitvijo 

za polni delovni čas 40 ur na teden in krajši delovni čas). Načrtovana sredstva temeljijo delno na konkretnih 

izračunih ter delno na oceni porabe pravic v letu 2018. Regres za leto 2018 zaposlenemu pripada glede na plačni 

razred. Regres za prehrano med delom je za javne uslužbence urejen v Aneksu h Kolektivni pogodbi za 
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negospodarske dejavnosti, trenutno znaša 3,76 €. Sredstva za jubilejne nagrade so načrtovana glede na jubileje, ki se 

pričakujejo v letu 2018. 

 

3006002 - Materialni stroški 
Vrednost: 297.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske 

uprave. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala (tonerji, papir, pisala, mape, ovojnice, ipd.), časopisov, revij, 

strokovne literature, izdatki za službene obleke, telekomunikacijske storitve, poštne storitve, stroški elektrike, 

vodarine, ogrevanja, čiščenja, objav splošnih in drugih aktov v uradnem glasilu, stroški goriva, prevoza in dnevnice 

za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja vozil, računalniške in druge opreme ter poslovnih stavb, stroški 

izobraževanj za zaposlene, nagrade dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse, storitve odvetnikov in 

notarjev, stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana na podlagi povprečne realizacije za leti 2016 in 2017 ter potreb v letu 2018. 

 

3006003 - Računalniška oprema in programi 
Vrednost: 46.858 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za zamenjavo iztrošene računalniške strojne opreme ter redno 

nadgradnjo, obnovo ali nakup nove programske opreme in licenc. V okviru postavke med drugim načrtujemo nakup 

večopravilne naprave in nakup dodatnih mrežnih diskov za potrebe arhiviranja. Nakupe zgoraj navedenih osnovnih 

sredstev bomo izvedli na podlagi pridobljenih ponudb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0008 Računalniška oprema in programi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Celotna proračunska postavka se izvršuje preko NRP. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

3006007 - Urejanje občinske stavbe 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb Občine Škofja Loka. V letu 

2018 ni predvidenih večjih posegov na teh stavbah, zato se višina sredstev zmanjša in nameni rednemu 

investicijskemu vzdrževanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0010 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Celotna proračunska postavka se izvršuje preko NRP. 
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3006008 - Nakup osnovnih sredstev 
Vrednost: 18.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena nakupu novih osnovnih sredstev (vozila, pisarniško pohištvo 

in oprema). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0009 – Nakup osnovnih sredstev za delovanje OU. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Celotna proračunska postavka se izvršuje preko NRP. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3007001 - Usposabljanje za zaščito in reševanje 
Vrednost: 16.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 in štab Civilne zaščite občine, …), 

- organizacije in izvedbe demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanja na nivoju posameznih 

operativnih enot in na nivoju več enot zaščite in reševanja (jamarji, kinologi, potapljači, enote Civilne zaščite, 

gasilci, GRS, itd.), 

- intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, 

- nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas 

usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, 

- prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer poškodbe pri delu, 

ki se plačuje na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- telefonije, interneta, elektronske pošte in sistemov za pozivanje, 

- delovanja operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje 

(na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006 – 

UPB-1) je Občina Škofja Loka sklenila pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, 

obsega in načina opravljanja nalog ZRP 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, taborniki, skavti, …), 

- stroškov nastalih zaradi najema, delovanja, opremljanja, vzdrževanja in dela v skladiščih Civilne zaščite, 

- pisarniškega materiala in drugih manjših stroškov Civilne zaščite. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi ocen iz preteklih let in že znanih stroških. 
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3007002 - Oprema za zaščito in reševanje 
Vrednost: 20.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavlja se redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje. Sredstva se namenjajo tudi za letno 

registracijo in zavarovanje avtomobilskih prikolic Civilne zaščite za vožnjo v cestnem prometu in s tem povezanimi 

stroški. 

Nakup opreme se izvaja skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot in služb CZ (Uradni 

list RS, št. 104/2008) in na njihovi podlagi sprejetih Sklepih. Skladno z vsakoletnim programom štaba Civilne 

zaščite občine Škofja Loka se nabavlja oprema za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, za poverjenike in 

namestnike poverjenikov CZ po KS, enote prve pomoči, enoto za radiološko in kemijsko dekontaminacijo, tehnično 

reševalne enote, enote in službe Civilne zaščite (službe za podporo, službe za uporabo zaklonišč, za logistična 

centra) in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. Nadaljevalo se bo z nabavo 

opreme za večje naravne in druge nesreče (potres, poplave, nesreče z nevarnimi snovmi, …). V zadnjih letih so le-te 

vse pogostejše in obsežnejše, zato je potrebno razpolagati s potrebno opremo tudi za take vrste nesreč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0007 – Oprema za zaščito in reševanje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Celotna proračunska postavka se izvršuje preko NRP. 

 

3007003 - Obveščanje in alarmiranje 
Vrednost: 1.534 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke se bodo namenila servisiranju, dograjevanju in posodabljanju sistema za varovanje, obveščanje 

in alarmiranje, nakupu in servisiranju pozivnikov, radijskih postaj, akumulatorjev (baterij) za pozivnike, radijske 

postaje in ostalih sredstev ter sistemov za obveščanje in alarmiranje.       

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi potreb in ocen iz preteklih let ter že znanih stroških. 

 

3007004 - Vzdrževanje javnih zaklonišč 
Vrednost: 72.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka opremlja in vzdržuje naslednja zaklonišča: 

- Osnovna šola Škofja Loka – Mesto (2 x 200 oseb), 

- Zaklonišče v Podlubniku (200 oseb), 

- Zaklonišče v prostorih Gasilske zveze Škofja Loka (100 oseb), 

- Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca (200 oseb) in 

- Osnova šola Cvetka Golarja (300 oseb).   

 

Občina zagotavlja njihov redni letni servisni pregled vključno s pripadajočimi gasilnimi aparati na vodo in z njimi 

povezanimi stroški. V letu 2018 pa bo potrebno izvesti tudi kontrolna pregleda in pridobiti Potrdili o primernosti za 

dve zaklonišči na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto.                                                
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V letu 2018 bo potrebno zagotoviti tudi dodatni dve zaklonišči za potrebe novega vrtca Kamnitnik. Planirana je 

pridobitev in usposobitev naslednjih zaklonišč: 

- Zaklonišče v Domu obrtnikov OOZ Škofja Loka na Spodnjem trgu. Izvesti bo potrebno servisni pregled, 

obnoviti filtre kolektivne zaščite, kupiti nekaj osnovne opreme, opraviti kontrolni preizkus in pridobiti Potrdilo 

o primernosti.  

- Zaklonišče v betonarni SGP Tehnik na Grencu. Planiran je odkup zaklonišča in ureditev pripadajoče lastne 

infrastrukture. Izvesti pa bo potrebno tudi servisni pregled, obnoviti filtre kolektivne zaščite, kupiti nekaj 

osnovne opreme, opraviti kontrolni preizkus in pridobiti Potrdilo o primernosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0050 – Nakup in ureditev zaklonišč. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi potreb in ocen iz preteklih let ter že znanih stroških. 

 

3007005 - Materialne rezerve 
Vrednost: 1.029 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavlja se ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve in nakup potrebnih materialnih rezerv in ostale 

opreme predvsem za potrebe postavitev začasnih bivališč ogroženega prebivalstva v primeru večjih naravnih in 

drugih nesreč.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi potreb in ocen iz preteklih let. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3007006 - Dejavnost javne gasilske službe 
Vrednost: 170.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostovoljna gasilska društva opravljajo vrsto nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči, med katere spadajo 

tudi: 

- reševanje in pomoč ob požarih in eksplozijah (požari v naravi, na objektih v industriji …), 

- reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (poplave, potres, nesreče v cestnem prometu, nesreče z 

nevarnimi snovmi, ekološke nesreče …), 

- izvajanje dežurne službe ob povečani požarni ogroženosti in dežurstvo na domu (uporaba tihih alarmov za 

pozivanje gasilskih enot v sistemu ZARE iz Regijskega centra za obveščanje Kranj …), 

- preventivne akcije (pregledi ročnih gasilnih aparatov občanov, pregledi požarnih bazenov in drugih vodnih 

zajetij, organiziranje preventivnih akcij v šolah, vrtcih in na javnih krajih, gasilska tekmovanja …), 

- strokovno usposabljanje članstva (gasilski nazivi, gasilske specialnosti, v skladu s kategorizacijo in 

ogroženostjo), 

- usposabljanje operativnih enot (specialna usposabljanja za operativne gasilce kot so: reševanje iz višin, nastop 

več gasilnih enot hkrati, sodelovanje z drugimi operativnimi sestavi v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč 

…), 

- zagotavljanje stalne (24 urne) pripravljenosti s pomočjo pozivnikov (dežurne enote v operativnih enotah 

prostovoljnih gasilskih društev). 

 

Finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog se delijo na podlagi programa Gasilskega poveljstva 

občine Škofja Loka, ta pa temelji na: 

- kategorizaciji gasilskih društev in njihovih operativnih enotah v skladu z uredbo, na osnovi njihovih aktivnosti, 

ki se letno ocenjujejo v skladu s točkovnikom GZ Škofja Loka in na podlagi ugotovljenih neposrednih stroškov 

posameznih intervencij – (pokrivanje stroškov porabljenega goriva), 
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- drugi sklop sredstev je namenjen za pokrivanje stroškov pripravljenosti in dežurstev operativnih gasilskih enot. 

Društva ta sredstva uporabijo izključno za nakup drobne opreme in sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje 

nalog pripravljenosti in dežurstev, 

- naslednji sklop predstavlja financiranje dejavnosti članstva in usposabljanja. Pod to postavko so združeni vsi 

člani gasilske organizacije. Začne se z delom mladine, nadaljuje z operativnimi enotami ter članicami in 

zaključi z veterani. V točki so zajeti vsi stroški usposabljanj, refundacije plač ob udeležbi na usposabljanjih ter 

intervencijah, stroški organiziranja raznih tečajev in dodatnih specialnosti operativnega članstva, 

- četrti sklop zajema pokrivanje stroškov zavarovanja gasilske specialne opreme, gasilskih vozil in gasilskih 

domov, stroške nezgodnega zavarovanja operativnega članstva ter stroške zavarovanja odgovornosti na 

gasilskih intervencijah, 

- preventiva je ena od najpomembnejših dejavnosti gasilske organizacije. Priprava pismenih materialov ter 

organizacija raznih preventivnih akcij za osveščanje prebivalstva je podprta z manjšimi sredstvi, saj imajo 

društva že iz preteklosti pripravljene programe in orodja v ta namen, 

- zadnji sklop zagotavlja financiranje rednega vzdrževanja vse zaščitno-reševalne opreme in gasilske tehnike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi potreb in ocen iz preteklih let ter že znanih stroških. 

 

3007007 - Gasilska zveza Škofja Loka 
Vrednost: 16.979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 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. Nudi strokovno pomoč poveljniku Gasilskega poveljstva občine pri pripravi 

finančnih analiz in predlogov za tekoči proračun in proračune v pripravi. Vodi evidence v skladu s statutom Gasilske 

zveze in Pravili gasilske službe. 

Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, gasilskem 

poveljstvu občine 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi potreb in ocen iz preteklih let ter že znanih stroških. 

 

3007008 - Požarna taksa - transfer 
Vrednost: 49.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva z naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS strogo namenska sredstva in se lahko 

uporabijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih 

enotah. Vsa sredstva, ki prispejo na račun Občine Škofja Loka, se tako prenakazujejo na račun Gasilske zveze in so 

porabljena za prej omenjeni namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi ocen iz preteklih let. 

 

3007009 - Dežurstvo JZGRS Kranj 
Vrednost: 12.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski službi pri intervencijah v višjih stanovanjskih 

objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, GRS Kranj in našo občino. Skladno z veljavno pogodbo se znesek 

vsako leto uskladi z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, dokončni letni znesek pa se opredeli z dodatkom k 

osnovni pogodbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi ocenjene rasti cen življenjskih potrebščin in skladno s tem se oceni povišanje glede na 

pogodbeno vrednost v letu 2017. 

 

3007010 - Gradnja in nakup opreme 
Vrednost: 133.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevali bomo s programom opremljanja gasilskih operativnih enot, kar vključuje nabavo nujno potrebne 

specialne, skupne in osebne zaščitne opreme za operativne enote. Stroški vzdrževanja te opreme so izredno visoki, 

maksimalna življenjska doba zaščitnih oblek pa je manj kot 10 let. Število intervencij še vedno narašča, s tem da so 

le te iz leta v leto zahtevnejše. 

Nabava opreme bo potekala skladno z dolgoročnim in podrobnim letnim programom Gasilskega poveljstva občine 

(GPO) Škofja Loka. Izdelava planov je v domeni stroke, ki jo predstavljajo poveljniki vseh prostovoljnih gasilskih 

društev v občini skupaj z vodstvom GPO Škofja Loka. Zaradi nepredvidljivih naravnih in drugih nesreč ter 

morebitnih drugih tehtnih razlogov bo v primeru potrebe GPO Škofja Loka ustrezno korigiralo plane nabave in 

realiziralo nakup nujno potrebne opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0047 – Nakup gasilskega vozila GVM-1. 

OB122-17-0048 – Nakup manjšega gasilnega vozila GV-1. 

OB122-17-0049 – Nakup gasilske zaščitno reševalne opreme. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Celotna proračunska postavka se izvršuje preko NRP. 
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40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

Vrednost: 11.213.842 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

4004001 - Občinsko praznovanje 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za občinsko praznovanje v letu 2018 ter vse spremljajoče dejavnosti, ki bodo 

potekale v juniju 2018. Stroški vključujejo nastope kulturnih skupin, tehnično izvedbo prireditev, organizacijo 

koncertov, razstav, delavnic, moderatorjev,  prevajalcev, okrasitev, priprave in najema prostora, ter stroške vabil in 

medijske promocije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 

 

4004002 - Občinske prireditve 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za plačila vseh prireditev, ki so državnega in občinskega pomena. Sredstva bomo 

porabili za organizacijo, izvedbo in najem prostora za slovesnosti ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, slovenskem kulturnem prazniku, slovesnosti ob 1. maju, slovesnosti v spomin petdesetim ustreljenim 

talcem, projektu O'glasbena Loka, podelitvi priznanj odličnim učencem ter mentorjem, za organizacijo slovesnosti 

ob dnevu žena in materinskem dnevu, na predvečer Historiala ter za plačilo koncertnih skupin. Prav tako bodo 

sredstva namenjena za prireditve, katerih bo Občina soorganizator glede na predhodne dogovore (Groharjeva 

kolonija, Pokal Loka, Teden ruskega filma, sprejem Tek 4. mostov, Božični koncert MPO, razstave društev …). Del 

sredstev bomo namenili še za kritje stroškov izvedbe kulturnih dnevov, ki jih škofjeloške šole izvedejo v prostorih 

Kina Sora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 

 

 



 

211 

 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

4005001 - Društva za tehnično kulturo 
Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki, na podlagi javnega razpisa, namenjamo sofinanciranju programov s področja tehnične kulture, 

in sicer za: 

- mladinsko raziskovalno delo, mladinske raziskovalne tabore, srečanja mladih tehnikov,  

- tehnično vzgojo, usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture,  

- širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med 

prebivalstvom nasploh,  

- načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine,  

- organizacije in udeležbe na prireditvah in tekmovanjih iz področij tehnične kulture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

4008001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bomo porabili za izvedbo preventivnih aktivnosti, ki jih izvaja občinski Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu (sodelovanje z vrtci in šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, program Varna pot v 

šolo, …),  ter za izvedbo programov prometno vzgojnih akcij (Jumicar, Bodi preViden, Pasavček, Alkohol – ne 

hvala, Teden prometne varnosti, mobilni telefon, motoristi, kolesarji, …) in za organizacijo dogodkov v Evropskem 

tednu mobilnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva za izboljšanje prometne varnosti so načrtovana po vzoru prometno-varnostno razvitih evropskih držav v 

višini 1 € na prebivalca. 
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

4010001 - Javna dela - kultura, šport in nevladne organizacije 
Vrednost: 37.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bomo namenili izvajalcem na področju kulture v občini Škofja Loka, ki bodo izbrani na 

Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) in katerim bomo 

izdali soglasje za sofinanciranje javnih delavcev.  Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 

bo pri Zavodu RS za zaposlovanje objavljeno predvidoma novembra 2017, zato posameznih izvajalcev javnih del na 

področju kulture v občini Škofja Loka v času priprave proračuna  še ni možno opredeliti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 

 

4010002 - Javna dela - sociala 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bomo namenili izvajalcem na področju sociale v občini Škofja Loka, ki bodo izbrani na 

Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) in katerim bomo 

izdali soglasje za sofinanciranje javnih delavcev.  Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 

bo pri Zavodu RS za zaposlovanje objavljeno predvidoma novembra 2017, zato posameznih izvajalcev javnih del na 

področju kulture v občini Škofja Loka v času priprave proračuna  še ni možno opredeliti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 

 

4010003 - Javna dela - izobraževanje 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bomo namenili izvajalcem na področju izobraževanja v občini Škofja Loka, ki bodo izbrani na 

Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) in katerim bomo 

izdali soglasje za sofinanciranje javnih delavcev.  Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2018 

bo pri Zavodu RS za zaposlovanje objavljeno predvidoma novembra 2017, zato posameznih izvajalcev javnih del na 

področju kulture v občini Škofja Loka v času priprave proračuna  še ni možno opredeliti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

4011001 - Azil za živali 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. 

Sredstva na tej postavki namenjamo pokrivanju stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi. V preurejenem objektu v 

nekdanji vojašnici, pod vodstvom Društva Žverca, deluje Zavetišče Mačji dol za zapuščene mačke; v Horjulu pa 

deluje zavetišče za zapuščene pse. Zaradi izgradnje novega vrtca potekajo aktivnosti, da se  zavetišče za mačke 

preseli iz sedanje lokacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih ter dodatnih stroškov selitve zavetišča za 

mačke. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

4017001 - Zavarovanje nepreskrbljenih 
Vrednost: 140.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina dolžna plačevati prispevke za obvezno 

zdravstveno zavarovanje občanov – za državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno 

prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno 

pomoč in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 

Pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca v letu 2017 znaša 31,36 EUR, vendar se bo v začetku leta 2018 

uskladil in s tem posledično verjetno povečal. Povprečno mesečno število zavarovancem se giblje med 300 in 330. 

Upravičenost do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ugotavlja pristojni Center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi pavšalnega stroška za obvezno zdravstveno zavarovanje in oceni gibanja 

števila zavarovancev. 
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17079002 - Mrliško ogledna služba 

4017002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki zagotavljamo sredstva s katerimi smo dolžni pokrivati stroške mrliško-ogledne službe, obdukcij in 

tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz ipd.) v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško-

pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993,15/2008). Storitev za občino Škofja Loka izvaja Osnovno zdravstvo 

Gorenjske (OZG) - Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s pogodbo med OZG in zdravniki s koncesijo, v 

nekaterih primerih pa tudi drugi izvajalci (drugi zdravstveni domovi, Inštitut za sodno medicino Ljubljana in drugi).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

4018002 - Loški muzej 
Vrednost: 79.946 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Loški muzej Škofja Loka, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, upravlja muzejske zbirke in pripravlja 

razstavni, pedagoški in andragoški program v Loškem gradu in v galerijah Ivana Groharja ter Franceta Miheliča v 

Kašči.  

Sredstva na postavki namenjamo za zaposlitev receptorja v Loškem muzeju, za financiranje stroškov najemnine 

prostorov za Galerijo Ivana Groharja,  izvajanja muzejske dejavnosti, za pokrivanje stroškov izvajanja različnih 

projektov in razstav (oblikovanje, tisk ter prevod katalogov, plakatov in vabil) in tekočih materialnih stroškov (za 

pokrivanje stroškov varovanja obhodne službe, stroškov za čiščenje, stroškov za poštne storitve, za pokrivanje 

stroškov elektrike, komunale, zavarovanja objektov, ipd.) ter za delo muzejskih čuvajev in vodičev. Del sredstev na 

postavki namenjamo tudi za odvetniške stroške in stroške za pravno svetovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v preteklih letih. 

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4018003 - Knjižnica Ivana Tavčarja 
Vrednost: 402.361 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami 

knjižnice in opravlja dejavnost za vse štiri ustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Osrednja knjižnica je v 

Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjižnica dislocirane enote in izposojevalna mesta, v katerih opravljajo delo 

redno zaposleni knjižničarji ali pogodbeni sodelavci. 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka zagotavljamo sredstva za 

plače, prispevke, regres, sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) 

redno zaposlenih v osrednji knjižnici Škofja Loka in v Krajevni knjižnici Trata. Pri izračunu sredstev za plače 

upoštevamo vse spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS. Na proračunski postavki 

zagotavljamo sredstva za plače v celoti osmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35 %, od tega je eden 

zaposlen v deležu 0,4), dvema zaposlenima v deležu 0,5 in čistilki za 142 h opravljenega dela v Občini Škofja Loka. 
Materialne stroške knjižnica pokriva iz lastnih prihodkov, razen  materialne stroške mladinskega oddelka na Nami in 

stroške računovodskega servisa. 

Na proračunski postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo najemnine za prostore osrednje knjižnice v Šolski 

ulici in za plačilo najemnine za prostore Krajevne knjižnice Trata.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev temelji na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 

funkcionarjev, predloga finančnega načrta zavoda ter na podlagi realizacije stroškov preteklih let. 

 

4018004 - Nakup gradiva 
Vrednost: 54.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka nabavlja gradivo s sredstvi proračuna Občine Škofja Loka (delno), s sredstvi 

Ministrstva za kulturo in z lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

zagotavljamo skladno z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0022 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi izhodišč Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe in izkušenj iz preteklih let. 

 

4018005 - Publicistična dejavnost 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za izdajo biografij, publikacij in leposlovnih del, ter za urejanje in arhiviranje 

pomembne dokumentacije, ki z javno objavo pomembno prispevajo k širjenju domoznanske literature in zavesti na  

območju občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi oceni realizacije preteklih let. 
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18039002 - Umetniški programi 

4018007 - Škofjeloški pasijon 
Vrednost: 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo vzdrževanju pasijonske kondicije in ohranjanju pasijonskega duha: za pripravo 

kulturnih vsebin v med pasijonskem času (marec, april), za izvedbo in pripravo razstav, organizacijo koncertov 

pasijonske glasbe, navezovanje stikov s strokovnjaki v združenju Europassion, za stroške hranjenja, vzdrževanja in 

čiščenja kostumov, ter za hranjenje igralskih in vseh drugih tehničnih pripomočkov.  

V letu 2018 bomo uredili pasijonsko sobo pri »Talerju«, zato je del sredstev na postavki namenjen za obnovo teh 

prostorov (gradbena dela, inštalacije, postavitev in oprema sobe),  sredstva za plačilo najemnine, za obratovalne 

stroške  in sredstva za plačilo stroškov dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi predloženih predračunov za obnovo prostorov ter na podlagi realizacije stroškov preteklih 

let. 

 

4018008 - Gledališka dejavnost - razpisi 
Vrednost: 36.805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke namenjamo za delovanje gledališke dejavnosti (programske in materialne stroške) organizacijam, 

ki zagotavljajo profesionalno in kakovostno umetniško produkcijo, katera je v največji meri dostopna občinstvu. 

Sredstva na postavki bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

4018009 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Škofja Loka je izvajalec nacionalnega kulturnega 

programa na območju Upravne enote Škofja Loka. 

Območna izpostava Škofja Loka poleg nacionalnega programa izvaja še druge operativne naloge s ciljem 

spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti na območju občine. Sredstva na postavki namenjamo za materialne 

stroške delovanja JSKD, ter za posamezne dogovorjene programske in projektne stroške. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi izkušenj iz preteklih let.  
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4018010 - Dejavnost kulturnih društev - razpisi 
Vrednost: 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini Škofja Loka zagotavljamo na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov in projektov 

sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo 

registrirano kulturno-umetniško dejavnost na območju občine. Predlagateljem s sedežem v Občini Škofja Loka, ki se 

prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo pogoje razpisa, je zagotovljeno sofinanciranje programov na področju 

glasbene, plesno - folklorne, gledališke in ostalih dejavnosti, kulturnih projektov ter programov pihalnih, godalnih 

oz. simfoničnih orkestrov. Delitev proračunskih sredstev za izvajanje programov in projektov predlagateljev poteka 

preko sprejetih Meril za kategorizacijo in financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka.  

Del sredstev na postavki namenjamo tudi izvedbi Javnega razpisa za izbor projektov v izvedbi društev, javnih 

zavodov in drugih neprofitnih organizacij, katerim iz proračuna sofinanciramo uporabo prostorov Sokolskega doma. 

Sofinanciranje uporabe Sokolskega doma predstavlja pomembno spodbudo kakovostnim družbenim dogodkom in 

kulturnim programom ter nudi možnost uporabe prostorov lokalnim kulturnim društvom in zavodom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

 

4018011 - Dnevi evropske kulturne dediščine 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva namenjamo osveščanju o pomenu kulturne dediščine Škofje Loke za prihodnji razvoj kraja in celotne 

lokalne skupnosti. V okviru poteka Dnevov evropske kulturne dediščine potekajo programi promocije in  

izobraževanja o potrebi ohranjanja, varstva in prenove kulturne dediščine, ki jih skupaj pripravijo mladi in starejši in 

so namenjeni vsem občanom.  

DEKD je evropski projekt, ki poteka po večini občin v Sloveniji in se jim aktivno pridružujejo tudi šole, društva, 

strokovna javnost in posamezniki Škofje Loke.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena temelji na podlagi izkušenj preteklih let.  

 

4018012 - Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki, na podlagi javnega poziva, namenjamo občanom in društvom za izjemne dosežke na 

posameznem področju kulture, športa ali raziskovanja. Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in 

raziskovanja in na drugih področjih se šteje javno priznan uspeh ali izjemni dosežek na področju športa, kulture in 

raziskovanja in na drugih področjih, dokazljiv s priznanji, potrdili, nagradami ali kolajnami s tekmovanj, diplomami, 

potrdili o objavljenih delih, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih in 

kritikami dosežkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v letu 2017. 
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4018031 - Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo društvom, organizacijam in zavodom za izvedbo manjših projektov in aktivnosti, ki so 

občinskega pomena ali imajo dodano vrednost za razvoj in širjenje javnega interesa na področju sociale, kulture, 

športa, humanitarne dejavnosti ipd. Sredstva razdelimo na podlagi javnega poziva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

4018013 - Sokolski dom 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, predvidena na postavki, namenjamo za sofinanciranje delovanja Sokolskega doma:  

- za izvedbo programa in promocijskih aktivnosti (Kristalni abonma, Otroški glasbeni abonma Umetnost 

otrokom, razstave, Bralnica Sokolskega doma),  

- za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in delovanja,  

- za pokrivanje stroškov  upravljanja dvorane in tehnične službe.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. 

Ocena temelji na podlagi izkušenj preteklih let predvidenega plana projektov in dogodkov za leto 2018. 

 

4018015 - Aleja zaslužnih Ločanov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 15. redni seji dne 7. junija 2012 sprejel Odlok o Aleji zaslužnih 

Ločanov in o postavitvi drugih umetniških del. Odlok ureja Alejo zaslužnih Ločanov ter postavitev spominskih 

obeležij osebam, ki so bile rojene ali so živele na Škofjeloškem, in so prispevale v zakladnico dosežkov na različnih 

področjih ter tudi postavitev drugih obeležij na območju Občine Škofja Loka. Sredstva namenjamo za vsa potrebna 

dela, za izdelavo in izvedbo postavitve spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov, za vzdrževalna in 

ureditvena dela in stroške otvoritvene slovesnosti. Sredstva se lahko porabijo tudi za druga spominska obeležja. V 

letu 2018 bo predvidoma izveden nov razpis za izbor in postavitev spominskih obeležij v Aleji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-11-0005 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 
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4018016 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 
Vrednost: 96.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo predvideli za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov, predvsem za 

Knjižnico Ivana Tavčarja ter kulturne domove v okviru KS: Reteče, Godešič, Log in Sveti Duh. V letu 2018 je 

posebej predvidena ureditev prostorov knjižnice Trata. 

Razporeditev sredstev znotraj postavke je po prioritetnem redu odvisna od pripravljenosti projekta in razpoložljivih 

sredstev oz. investicijskih predlogov posameznih krajevnih skupnosti za kulturni dom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0011 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih ter predlogov KS in zavodov. 

 

4018033 - Nakup prostorov za knjižnico - "Nama" 
Vrednost: 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni namen in cilj »Nakupa prostorov za knjižnico – Nama« je ureditev lastnih prostorov za knjižničarsko 

dejavnost na enem mestu. Sedanja Knjižnica Ivana Tavčarja deluje v najetih in premajhnih prostorih na Šolski ulici 

(prostori v lasti Gorenjske banke – najemna pogodba). Tako se knjižnica že dalj časa sooča s prostorsko stisko in 

vedno slabšimi pogoji za izposojo knjižničnega gradiva in delo zaposlenih. Svojim uporabnikom ne nudi ustreznih 

standardov knjižnične izposoje in delovanja. Na podlagi »Primerjalne analize možnih lokacij za umestitev prostorov 

Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki« je bilo ugotovljeno, da je od potencialnih lokacij najprimernejša lokacija 

objekta Nama. Trenutno v objektu Name deluje le mladinski oddelek knjižnice (v drugem nadstropju). Po odkupu in 

ureditvi objekta pa se bo tako preselila v »Namo« celotna knjižnica, vključno z upravnimi prostori. 

Celotni stroški odkupa prostorov bodo znašali 2 mio EUR; razdeljeni pa so na obdobje 2017 – 2019. Po 

zaključenem odkupu pa se bodo nadaljevali postopki za celovito notranjo ureditev nove knjižnice. 

Izvedena je cenitev objekta in podpisana kupoprodajna pogodba.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0007 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Cenilno poročilo za navedeno nepremičnino; kupoprodajna pogodba. 

 

4018034 - Sokolski dom - zvočna in arhitekturna ureditev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Sokolskega doma je potrebno izboljšati akustično - zvočno in vizualno podobo Kristalne dvorane, urediti 

pa tudi osvetlitev Galerije.  

Zaradi previsoke ocene stroškov za zvočno ureditev se je ta del prestavil na kasnejše obdobje, poskrbeti pa bi bilo 

nujno vsaj za minimalne standarde. Tako bo s strani strokovnjaka potrebno izvesti natančen pregled stanja strojnih 

inštalacij ter podati možne ukrepe za sanacijo, da se zagotovijo vsaj osnovni standardi (gretje/hlajenje, predvsem pa 

svež zrak) tudi med predstavami. Pregledale bi se tudi možnosti osvetlitve. Nadaljnja sanacija – izboljšanje akustike 

je sicer nujna glede na število prireditev v dvorani, ampak sredstev v ta namen ni. Prenova prezračevanja bo 

potekala skladno z vizualno prenovo predvidoma v poletnem času 2018, ko je Sokolski dom Škofja Loka manj 

obremenjen.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0043 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi ocene stroškov. 

 

4018035 - Kasarna - ureditev zahodnega dela objekta 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območje vojašnice, kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke, ima prednostno nalogo v reurbanizaciji 

območja. Opuščena zemljišča in objekti so primerni za nadaljnji razvoj mestotvornih dejavnosti. V nekdanjem 

bivalnem objektu vojašnice že delujejo Center za socialno delo, Sodišče in Zgodovinski arhiv. V zahodnem delu 

navedenega objekta smo pričeli z ureditvijo prostorov za potrebe delovanja raznih društev in klubov iz Občine 

Škofja Loka. Prenova je potrebna tudi iz razloga preprečitve nadaljnjega propadanja objekta. Dela se  izvajajo v letu 

2017 in 2018 (obnova strehe, hodnikov, stopnišča, sanitarij, inštalacij, posameznih prostorov). Po prenovi se bo 

objekt uporabljal za javne, družbene in kulturne funkcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0044 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi projektantskega predračuna. 

 

4018036 - Nakup prostora za knjižnico Trata 
Vrednost: 68.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna knjižnica Trata je pričela z delovanjem leta 1952 in od takrat zamenjala že kar nekaj lokacij. Na sedanji 

lokaciji, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka (bivši samski dom) deluje od leta 1996. Ta enota knjižnice se že dalj 

časa sooča s prostorsko stisko in vedno slabšimi pogoji za izposojo knjižničnega gradiva in dela zaposlenih. Zaradi 

prostorske stiske in neustreznih pogojev delovanja smo tako na Občini dalj časa iskali ustrezne rešitve za preselitev 

na novo lokacijo. Rešitev se je pokazala z možnostjo nakupa poslovnih prostorov na naslovu Frankovo naselje 74a 

(nekdanja restavracija), za katere je Občina z lastnikom Andrejem Goljatom že podpisala predpogodbo. Odkup 

prostorov se izvaja v letu 2017 in 2018. Po izvedenem odkupu pa bodo prostori prenovljeni skladno s potrebami 

knjižnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0038 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Cenilno poročilo za navedeno nepremičnino; predpogodba. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

4018017 - Društvo upokojencev 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društvo upokojencev Škofja Loka se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem interesnih, humanitarnih ter 

prostovoljnih dejavnosti, ki združujejo upokojene občane občine Škofja Loka. Sredstva namenjamo za 

sofinanciranje materialnih in drugih stroškov dejavnosti društva, ter tudi za kulturne dejavnosti, s katerimi se 

društvo ukvarja.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi izkušenj iz preteklih let.  

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

4018019 - Dejavnost športnih društev in klubov 
Vrednost: 330.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine Škofja Loka. 

Sredstva bodo razdeljena društvom in klubom na podlagi sprejetih meril in sprejetega letnega programa športa v 

občini Škofja Loka. Strokovna komisija za vrednotenje letnih programov pripravi osnutek predloga, ki ga posreduje 

na svet Zavoda za šport. Sklep o izbiri/financiranju programov športa na predlog Sveta zavoda za šport izda 

Občinska uprava občine Škofja Loka. Z izbranimi izvajalci LPŠ se sklene pogodba o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 

V skladu z letnim programom športa za leto 2018, ki ga potrdi občinski svet, se sredstva zagotavljajo za 

sofinanciranje:  

-športnih programov, 

-razvojnih dejavnosti v športu, 

-organiziranosti v športu, 

-športnih prireditev in promocije športa, 

-družbene in okoljske odgovornosti športa. 

 

Na tej postavki dodatno zagotavljamo sredstva tudi za Športno društvo Partizan, kateremu Občina Škofja Loka krije 

25 % najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča. Društvu sredstva v okvirni višini 4.000 EUR zagotavljamo na podlagi 

njihovega sovlagateljskega deleža (v okviru deleža Občine Škofja Loka) v izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Jela 

Janežiča in Pogodbe o medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih pri uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela 

Janežiča v Škofji Loki v izvenšolskem – popoldanskem času.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

 

4018020 - Zavod za šport 
Vrednost: 110.356 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strokovna služba za področje športa pri Zavodu za šport skrbi za namensko porabo proračunskih sredstev, spremlja 

delo izvajalcev športnih programov, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje s predstavniki športa. 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 počitnice, odraslim pa nudi redno vadbo v programu 

Ohranjajmo svojo razgibanost. Pri izvajanju programov je posvečena posebna pozornost plavalnemu 

opismenjevanju. Vsako leto poskrbi za podelitev športnih priznanj, pripravlja pa tudi smernice za občinska vlaganja 

v športno infrastrukturo.  

Na podlagi 24. člena Zakona o športu (ZSpo) Zavod za šport Škofja Loka opravlja strokovne, administrativne in 

tehnične naloge za potrebe Športne zveze Škofja Loka. 

Zavod vodi poslovanje Športne dvorane Poden, ob njej ležeča zunanja igrišča za tenis, ter občinska objekta Bazen 

Stara Loka in Športno dvorano Trata. Občina je zavodu poverila tudi upravljanje balinišča in otoka na Novem svetu 

ter igrišče na Bukovici. Slednje dva za zavod upravljata lokalna društva. 
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V Zavodu za šport Škofja Loka bo v letu 2018 zaposlenih 10,5 delavcev: direktor, višji strokovni sodelavec-sekretar 

športne zveze, ki je hkrati vodja športne dvorane Trata, vodja športnih programov, ki je hkrati vodja Bazena Stara 

Loka, vodja športe dvorane Poden, hišnik-vzdrževalec, električar, natakarica in 3,5 čistilke. Zavod zagotavlja 

delovanje nujnih služb in programov s honorarnimi in pogodbenimi sodelavci, ki poskrbijo za dnevno več kot 1.400 

obiskovalcev. 

Sredstva na postavki namenjamo za plače in prispevke 4,1 zaposlenih na zavodu in sicer direktorju, višjemu 

strokovnemu sodelavcu - sekretarju športne zveze, ki je hkrati vodja Športne dvorane Trata, vodji športnih 

programov, ki je hkrati tudi vodja Bazena Stara Loka,  ter dela plače hišnika-vzdrževalca (0,4), električarja (0,4) in 

vodje športne dvorane Poden (0,3). Plače ostalih zaposlenih se pokrivajo iz ostalega poslovanja Zavoda za šport.  

Materialne stroške namenjamo vzdrževanju informacijskega sistema, spletne strani zavoda, nakupu pisarniškega 

materiala, potrebne športne opreme za rekreacijo in druge stroške, povezane z delovanjem zavoda. Sredstva na 

postavki namenjamo tudi za pokrivanje stroškov računovodstva, prevozu in prehrani zaposlenih, servisov tehničnih 

pripomočkov, izdelave športnih priznanj, organizacije prireditev itd.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na postavki so načrtovana sredstva na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 

funkcionarjev, predloga finančnega načrta zavoda ter na podlagi izkušenj preteklih let.  

 

4018021 - Subvencija športnih dvoran 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uporabniki loških dvoran so v 60% deležu domača društva in klubi, preostali del pa srednje šole oz. Osnovna šola 

Cvetka Golarja. Plačnik stroškov športne dvorane Poden za izvajanje telesne vzgoje srednješolcev je Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, za osnovnošolce na OŠ Cvetka Golarja pa Občina Škofja Loka. 

Z najemninami se pokrivajo stroški vzdrževanja dvoran. Plačilo najema 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. S to pomočjo se društvom in 

klubom, ki pripomorejo k doseganju vrhunskih rezultatov (s tem pa širokemu delovanju teh sredin pri otrocih in 

mladih) omogoča normalno delovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so načrtovana na podlagi realizacije preteklih let in izkazanih potreb. 

 

4018022 - Pokal Loka 
Vrednost: 10.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 lahko zastopa največ 10 

tekmovalcev; 6 tekmovalcev v starejši kategoriji in 4 v mlajši kategoriji dečkov in deklic v starosti od 12. do 16. 

leta. Sredstva na tej postavki namenjamo Smučarskemu klubu Alpetour Škofja Loka za delno kritje stroškov 

namestitve udeležencev 43. Pokala Loka februarja 2018, vse ostale stroške pa krije organizacijski odbor SK 

Alpetour s sponzorji in donatorji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP. 

Ocena temelji na podlagi izkušenj preteklih let. 
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4018025 - Projekti športnih objektov 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za različne potrebe investicijskega vlaganja na področju športnih panog. Sedaj je 

tako večja pozornost namenjena projektu ureditve športnega kompleksa Gorajte Sveti Duh in ureditvi legalizacije 

balinarske dvorane. Pri ureditve športnega kompleksa Gorajte je v prvi fazi predvidena postavitev ustreznih ograj, 

ureditev odvodnjavanja, elektrifikacija in položitev umetne trave ter druga potrebna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0040 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

  

4018026 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 78.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki namenjamo vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. 

Pretežni del sredstev razdelimo glede na potrebe in prijave na občinskem javnem razpisu, predlog pripravi Zavod za 

šport v sodelovanju z občinsko upravo. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine 

same. Del sredstev pa je namenjen neposredno za vzdrževanje objektov v občinski lasti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0012 in OB122-17-0013 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4018037 - Prireditev Tek štirih mostov 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tek štirih mostov je že tradicionalna prireditev v Škofji Loki, saj  se bo v letu 2018 izvedla že sedmič. Prireditve se 

letno udeleži več kot 2.500 tekačev. Sredstva na tej postavki bomo namenili za delno kritje stroškov promocije, 

izvedbe in priprave prireditve.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj preteklih letih. 

 

4018038 – Rekreativni projekti 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za ureditev kolesarskega poligona (»pump track«) v okviru razpoložljivih površin, 

ki smo jih pridobili s strani države RS na območju nekdanje vojašnice (na vzhodnem delu). Navedeni poligon bo 

služil kot objekt za rekreacijo. Poleg tega načrtujemo še postavitev posameznih orodij, t.i. telovadnica v naravi, na 

dveh različnih lokacijah.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0052 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj iz podobnih projektov. 

 

18059002 - Programi za mladino 

4018027 - Mladinski dnevni center Blok 
Vrednost: 47.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva z javnim razpisom dodelimo izvajalcu programa v mladinskem dnevnem centru MDC BLOK v Frankovem 

naselju. Namen delovanja MDC je omogočiti mladim uporabnikom možnost kakovostnega, aktivnega in varnega 

preživljanja prostega časa, privabljati mlade z ulice ter izvajati preventivo pred osipom v šolah. Programski sklopi 

programa so druženje, zabava, aktivno preživljanje prostega časa, informiranje, svetovanje, učna pomoč, vzgoja za 

zdravo in odgovorno življenje ter šport in rekreacija. Izvajalec po potrebi izvaja tudi svetovalno delo s starši otrok.  

Sredstva namenjamo za stroške dela vodij dnevnega centra, izvajanje dejavnosti ter poravnavanje tekočih 

materialnih stroškov (najemnina, ogrevanje, električna energija, komunalne in dimnikarske storitve, nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objekta, naročnina za internet in telefonijo, čiščenje prostorov) in 

materialnih stroškov tekočega vzdrževanja prostorov in opreme (čistila, toaletni material, material za vzdrževanje, 

manjša popravila, …). Del sredstev namenjamo tudi za obnovo prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskega 

centra v Frankovem naselju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0029  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi  sklenjene pogodbe z izvajalcem, ki je za večletno obdobje izbran na javnem razpisu. 

 

4018028 - Dnevni centri za mlade pri CSD 
Vrednost: 59.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo delovanju Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki je organiziran v okviru CSD Škofja 

Loka. Dnevni center posveča posebno pozornost otrokom in mladim z različnimi potrebami in težavami, zmanjšuje 

odklonske oblike vedenja, ponuja možnost različnih aktivnosti otrokom in mladostnikom iz družin, ki zaradi svojega 

ekonomskega položaja pogosto nimajo dovolj možnosti za vključevanje v številne plačljive obšolske dejavnosti. 

Sredstva za svoje delovanje Dnevni center sicer pridobiva tudi na javnih razpisih, med katerimi je glavni razpis  

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in z njim sofinancira še enega strokovnega delavca.  

Sredstva namenjamo za stroške dela vodij dveh dnevnih centrov, izvajanje dejavnosti ter poravnavanje tekočih 

materialnih stroškov (najemnina, ogrevanje, električna energija, komunalne in dimnikarske storitve, nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objekta, naročnina za internet in telefonijo, čiščenje prostorov) in 

materialnih stroškov tekočega vzdrževanja prostorov in opreme (čistila, toaletni material, material za vzdrževanje, 

manjša popravila, …). Del sredstev namenjamo tudi za obnovo prostorov in nakup opreme za potrebe centra za 

otroke in mladostnike v Podlubniku in na Partizanski cesti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0030 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na porabi  iz preteklega leta; ob upoštevanju državnega vira sofinanciranja. 
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4018029 - Zdravstvena letovanja 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na podlagi javnega razpisa namenjamo za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in 

zdravstveno indikacijo v občini Škofja Loka. Sredstva dodelimo organizatorjem letovanj z namenom, da v 

sodelovanju s CSD Škofja Loka znižajo ceno letovanja socialno ogroženim družinam za otroke s socialno in 

zdravstveno indikacijo, s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka. S sredstvi sofinanciramo program, ustrezne 

bivalne kapacitete, vzgojno in zdravstveno varstvo ter pet obrokov hrane na dan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na interesu uporabnikov v preteklem letu. 

 

4018030 - Programi za mlade 
Vrednost: 63.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva delimo z javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov za mlade. Namenjamo jih izvajanju 

celoletnih programov mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini Škofja Loka, imajo urejen zbir članstva, letni 

program, po katerem izvajajo svoje dejavnosti, in delajo po načelu »mladi za mlade«. Sredstva namenjamo tudi 

izvajanju projektov za aktivno participacijo mladih in organizirano preživljanje prostega časa mladih, projektom za 

večje število otrok in mladih, počitniškim programom, s poudarkom na programih za mlajše šolarje (počitniške 

dejavnosti, tabori, izleti, akcije, …), preventivnim programom s področja zdravstvene vzgoje (zdravo in aktivno 

življenje, zdrava prehrana, alkohol, spolnost, droge, …) ter programom izobraževanja mladinskih voditeljev, 

mladinskih delavcev, animatorjev in prostovoljcev. Namen sofinanciranja izbranih mladinskih organizacij in 

projektov je spodbujanje razvoja dela z mladimi, vključevanje mladih v različne dejavnosti, sodelovanje mladih pri 

pripravi in izvajanju nalog in projektov, ki mladim omogočajo graditev pozitivne samopodobe, medsebojno 

druženje, medgeneracijsko sodelovanje ter izkustvo delovnih izkušenj in znanj, ki jih formalno izobraževanje ne 

zagotavlja. Celotni mladinski sektor v Škofji Loki si s podporo sredstev tega javnega razpisa razvija tudi možnosti 

za sodelovanje na nacionalnih ter evropskih razpisih in projektih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na analizi števila aktivnih mladinskih društev ter njihovih izvedenih projektih v preteklih letih. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4019001 - Vrtec Škofja Loka 
Vrednost: 2.690.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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). Cena ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje, kar se krije 

neposredno iz občinskega proračuna. 
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Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo pri 

pristojnem Centru za socialno delo. Na podlagi vloge CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred. Višina plačila 

se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na družinskega 

člana v primerjavi z neto povprečno plačo na zaposlenega v RS. 

 

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je 

določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o 

znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. 

 

Na podlagi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

26/2017) znaša ekonomska cena od 1.6.2017: 

- za dnevni program prve starostne skupine z živili: 459,95 EUR, 

- za dnevni program druge starostne skupine z živili: 334,42 EUR, 

- za dnevni program kombiniranega oddelka z živili 340,00 EUR in 

- za dnevni program razvojnega oddelka z živili: 866,58 EUR. 

 

Del sredstev na postavki namenjamo tudi za sofinanciranje projekta Kulturno povezovanje, ki ga izvaja študentsko 

izobraževalno društvo AIESEC v Vrtcu Škofja Loka. Poleg tega Vrtcu Škofja Loka zagotavljamo tudi sredstva za 

dodatno strokovno pomoč otrokom z odločbo o usmeritvi in ter sredstva za nevrofizioterapijo, govorno in delovno 

terapijo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi cene programov Vrtca Škofja Loka, števila vpisanih otrok v vrtec s stalnih 

prebivališčem v občini Škofja Loka ter stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. 

 

4019002 - Varstvo otrok v drugih občinah 
Vrednost: 285.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotavljamo za kritje stroškov varstva tistih otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Škofja Loka in so 

vključeni v vrtce zunaj občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi ocene števila otrok, čigar vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče v 

občini Škofja in so vključeni v vrtce zunaj občine ter ocene povprečnega deleža občine za plačilo cene programa.  

 

4019003 - Vrtec Sončni žarek 
Vrednost: 168.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotavljamo za kritje stroškov varstva tistih otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Škofja Loka in so 

vključeni v Vrtec Sončni žarek. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, ki je vključen v Vrtec 

sončni žarek je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši 

plačali za otroka v skladu z 32. členom Zakona o vrtcih, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu 

pripada za posameznega otroka 85 % teh sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi cene programov Vrtca Škofja Loka, števila vpisanih otrok v zasebni vrtec s 

stalnih prebivališčem v občini Škofja Loka ter oceni razlike med ceno programa in plačili staršev. 

 

4019005 - Najemnine vrtcev 
Vrednost: 365.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke namenjamo za pokrivanje stroškov najemnine za prostore vrtca. Vrtec Škofja Loka deluje na 

osmih različnih lokacijah oz. objektih na območju občine Škofja Loka. To so: Najdihojca in Biba v Podlubniku, 

Čebelica (v dijaškem domu) na Podnu, Ciciban pri Svetem Duhu, Pedenjped in Rožle na Trati (Frankovo naselje), 

Tinka Tonka v Retečah in enota na Bukovici. Od navedenih enot imamo v najemu modularni vrtec Biba v 

Podlubniku, prostore enote Čebelica v Dijaškem domu na Podnu in prostore enote Bukovica. V najemu imamo tudi 

igrišče vrtca Ciciban pri Svetem Duhu. Za navedene enote zagotavljamo potrebna sredstva za plačilo najemnine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4019006 - Investicijsko vzdrževanje - Vrtec Škofja Loka 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 predvidevamo realizirati investicijsko-vzdrževalna dela, predvsem kot nadaljevanje izvedbe nujnih del 

iz predhodnega obdobja: 

Najdihojca: menjava talnih oblog v igralnicah in garderobah, oplesk sten v igralnicah, sanacija vodovodnih cevi, 

manjša popravila in nabava opreme;  

Biba: brušenje teras, dodatna posaditev dreves za osenčenje; ureditev toplotne zaščite podna 

Pedenjped: ureditev sanitarij za otroke – 2x, ureditev kuhinje drugega starostnega obdobja, pleskanje zbornice  

Nabava in montaža novih igral po enotah ter montaža varnostnih podlog ob igralih; 

Izvedba ostalih del po enotah glede na inšpekcijske odločbe. 

Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisna od nujnosti izvedbe (inšpekcijska odločba) 

in od razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0023 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4019007 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 
Vrednost: 2.369.774 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Vrtcu Škofja Loka se zaradi ugodnih demografskih kazalcev v občini Škofja Loka povečuje število oddelkov. 

Poleg tega pa postajajo posamezne enote vedno starejše in potrebne celovite obnove. Značilen pa je tudi trend 

povečevanja deleža vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. 

Zaradi vsakoletnega povečanja vpisa otrok bomo tako zagotovili nove prostorske kapacitete na območju nekdanje 

vojašnice (Kamnitnik), kjer smo pridobili zemljišče s strani države Republike Slovenije na Občino Škofja Loka. V 
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letu 2017 smo pridobili gradbeno dovoljenje, na podlagi izdelane  projektne dokumentacije PGD za novi vrtec, ki je 

načrtovan za 15 novih oddelkov, z možnostjo razširitve do 18 oddelkov.  

Izgradnja novega vrtca bo stroškovno zahteven zalogaj, zato se trudimo pridobiti oz. uspeti tudi na razpisih za 

nepovratna državna ali evropska sredstva – v planu je pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada (za energetsko 

učinkovit objekt v lasti lokalne skupnosti). Višina investicije je skladno s PZI projektom ocenjena na 7,1 mio EUR. 

Sedaj (september 2017) je v pripravi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Pričetek del ob koncu leta 2017; 

zaključek izgradnje pa je tako predviden za konec leta 2018, oziroma začetek 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-11-0006 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov izgradnje skladno z idejnim projektom. 

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

4019004 - Subvencija otroškega varstva 
Vrednost: 280.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva za prvo 

starostno obdobje od dopolnjenega 1. leta starosti do izpolnitve 3. leta starosti. S tem pomagamo staršem, ki za 

svojega otroka ne dobijo prostega mesta v vrtcu in so uvrščeni na čakalni seznam, da si za premostitveni čas lažje 

organizirajo privatno varstvo otroka. Pravice in dolžnosti so določene s Pravilnikom o subvencioniranju varstva 

otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (Uradni list RS, št. 57/2010). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na porabi  iz preteklih let in na podlagi statistike rojstev ob upoštevanju Pravilnika o 

subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

4019009 - OŠ Cvetka Golarja 
Vrednost: 156.127 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljamo sredstva za: 

 plače in prispevke učiteljev, ki izvajajo pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur tedensko, varstva 

vozačev v obsegu 20 ur na teden,  

 materialne stroške šole, tj. 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 del sredstev namenjamo za plesno skupino Cvetke. 

V okviru materialnih stroškov sredstva v višini 38.217 EUR namenjamo za kritje materialnih stroškov dopoldanske 

obvezne športne vzgoje osnovnošolcev, ki poteka v Športni dvorani Trata. Sredstva bomo zagotovili šoli po prejemu 

in odobritvi zahtevka za povrnitev sredstev, na podlagi predloženih računov Zavoda za šport Škofja Loka, ki 

upravlja dvorano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega načrta šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva in na podlagi 

realizacije preteklega leta. 

 

4019010 - OŠ Ivana Groharja 
Vrednost: 115.846 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna šola Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na Bukovici in 

pri Sv. Lenartu.  

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljamo sredstva za:  

 plače in prispevke učiteljev, ki izvajajo program varstva vozačev v obsegu 39,5 ur na teden, 

 plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden poučujejo zdravstveno telesno 

vzgojo. Osnovna šola Ivana Groharja je, na osnovi dogovora, centralna šola za učence s posebnimi potrebami, 

s poudarkom na gibalno oviranih učencih, 

 materialne stroške šole. Sredstva namenjamo za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih 

storitev, 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, Bukovica Tadeusz Sadovski in Lenart). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega načrta šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva in na podlagi 

realizacije preteklega leta.  

 

4019011 - OŠ Škofja Loka - mesto 
Vrednost: 138.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljamo sredstva za: 

 plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden poučujejo športno vzgojo v 2. 

razredu in zdravstveno telesno vzgojo (1 uro), 

 plačilo varstva vozačev v obsegu 39 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 popoldansko varstvo, 

 delno sofinanciranje plače kuharice za pripravo malic v stavbi šole na Novem svetu 18 (v 0,270 deležu), 

 materialne stroške šole. Sredstva namenjamo za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih 

storitev, plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela in za 

varovanje objekta. V okviru materialnih stroškov del sredstev na postavki namenjamo tudi za sofinanciranje 

projekta Kulturno povezovanje, ki ga na OŠ Škofja Loka – Mesto izvaja Študentsko izobraževalno društvo 

AIESEC Kranj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega načrta šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva in na podlagi 

realizacije preteklega leta. 
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4019012 - OŠ Jela Janežiča 
Vrednost: 28.370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina Škofja Loka 

sofinancira dogovorjeni program v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje delež prihodkov OŠ Jela 

Janežiča, ki jih dobijo od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki sofinancirajo dejavnost javnega 

zavoda po deležu otrok iz njihove občine. 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v  proračun vključena sredstva za 

sofinanciranje programa šolanja za skupno 120 učencev, ki so vključeni v deset oddelkov prilagojenega programa z 

nižjim izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in osem oddelkov posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja, ter tri oddelke podaljšanega bivanja in sicer za: 

 del plače, prispevke in druge materialne stroške učiteljev, ki v okviru dodatnega programa nudijo jutranje varstvo 

v obsegu 5 ur tedensko, nevrofizioterapevta (delovni terapevt in drugi logoped po potrebi) v obsegu 9 ur na 

teden, senzorne terapije oz. terapije za učence z motnjami avtističnega spektra 2 uri tedensko, logopeda za 

govorno jezikovne težave v 0,25 deležu, računalničarja v 0,25 deležu in računovodja v 0,80 deležu, 

 del materialnih stroškov šole. Sredstva namenjamo za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih 

storitev, za kritje prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja in tekoča vzdrževalna dela. V 

okviru materialnih stroškov del sredstev namenjamo tudi za športne dejavnosti šole, ki jih šola izvaja poleg 

obveznega programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva  in na podlagi 

realizacije preteklega leta. 

 

4019013 - Stroški tekmovanj 
Vrednost: 4.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo pokrivanju materialnih stroškov (malice, potni stroški in prijavnine) učencem, ki sodelujejo na 

tekmovanjih na občinski, medobčinski, regijski in državni ravni. Učenci tekmujejo v znanju v različnih predmetnih 

skupinah: vesela šola, logika, matematika, fizika, računalništvo, informatika, slovenski jezik, tuji jeziki, kemija, 

biologija, zgodovina, tehnična vzgoja, glasba, znanje o sladkorni bolezni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

4019014 - OŠ s prilagojenim programom 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom glede na število vpisanih učencev iz 

Občine Škofja Loka. Financiranje poteka na podlagi podpisane pogodbe z OŠ Antona Janše Radovljica, ki jo v 

šolskem letu 2017/2018 obiskuje 1 učenec iz občine Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

4019017 - Računalniške učilnice 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  namenjamo sofinanciranju nakupa računalniške opreme pri opremljanju računalniških učilnic v osnovnih 

šolah in vrtcu. Zavodi pridobijo del sredstev na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, del sredstev 

pa prispeva Občina. Potrebno je tudi posodabljanje že nabavljene opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0014 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4019018 - Investicijsko vzdrževanje - Osnovne šole 
Vrednost: 115.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 načrtujemo realizirati naslednja investicijsko vzdrževalna dela in nabavo novih osnovnih sredstev, 

predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja: 

OŠ Cvetka Golarja s POŠ: menjava vrat med jedilnico in razredno stopnjo, obnova starih sanitarij, menjava ventilov 

v hidrantih 

OŠ Škofja Loka – mesto: nadaljevanje ureditve parkirišča pred šolo (skupaj s KS), priprava dokumentacije za 

ureditev nove telovadnice, obnova sanitarij, sanacija balkona nad vhodom,  

OŠ Ivana Groharja s POŠ: obnova sanitarij v telovadnici, dobava in montaža delilnega pulta v kuhinji,  izdelava 

projekta ureditve cevi ogrevanja in izračuni prihrankov,  

OŠ Jela Janežiča: dokup opreme, priprava dokumentacije glede dodatnih prostorskih potreb 

Glasbena šola: ureditev dodatnih prostorov za potrebe glasbenih dejavnosti 

Potrebne bodo tudi odmere dostopov in parkirišč za potrebe ureditve upravljanja premoženja. 

Razporeditev sredstev znotraj postavke je odvisna  od razpoložljivosti sredstev. Prednostno se bodo izvedla dela 

glede na inšpekcijske odločbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0024 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4019030 – Glasbeni instrumenti 
Vrednost: 8.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  namenjamo sofinanciranju nakupa glasbenih instrumentov za potrebe Glasbene šole Škofja Loka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0025 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

4019022 - Glasbena šola 
Vrednost: 76.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Glasbene šole Škofja Loka je sofinancirano iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

šolnin in občin ustanoviteljic. Osebne dohodke zaposlenih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Sredstva namenjamo za pokrivanje splošnih materialnih stroškov (kot npr. nadomestilo za stavbno zemljišče, 

porabljen potrošnji material, stroške ogrevanja, elektrike in komunale, za drobni inventar, zavarovanje ipd.). 

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 

najemnino za uporabo prostorov (694m², od tega 81m² skupnih prostorov) plačujemo občine ustanoviteljice v 

mesečnih zneskih glede na število učencev, ki iz posamezne občine ustanoviteljice obiskujejo pouk v Puštalskem 

gradu, z upoštevanjem določenih skupnih stroškov za prostore uprave, zbornico in sejno sobo. Za vsako naslednje 

koledarsko leto so obveznosti občin spremenjene glede na število učencev iz posamezne občine, ki bodo obiskovali 

pouk v Puštalskem gradu. 
Zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov za pouk tolkal v Gasilskem domu, za pouk baleta 

in glasbeno pripravnice v Mali športni dvorani v Železniki in v Športni dvorani Poden v Škofji Loki ter za glasbeno 

pripravnico v Osnovni šoli Škofja Loka – mesto.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega načrta šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva in na podlagi 

realizacije preteklega leta. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

4019023 - Ljudska univerza Škofja Loka 
Vrednost: 14.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ljudski univerzi Škofja Loka bomo v letu 2018, na podlagi 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih, sofinancirali 

del materialnih stroškov šole. Sredstva namenjamo za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih 

storitev, za kritje prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja in tekoča vzdrževalna dela.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi finančnega načrta Ljudske univerze Škofja Loka in na podlagi realizacije 

preteklega leta. 
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4019028 - Izobraževanje odraslih - razpis 
Vrednost: 9.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo programom nevladnih organizacij, ki zagotavljajo brezplačne izobraževalne 

programe in usposabljanja odraslih. Sredstva na postavki bomo razdelili na podlagi javnega razpisa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

4019029 - Večgeneracijski center Gorenjske 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za sofinanciranje materialnih in drugih stroškov programa medgeneracijskega centra. Glavni 

razlogi za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni 

prepad med generacijami, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela 

medgeneracijskega sodelovanja. Medgeneracijski center Gorenjska je nastal v letu 2015, kot rezultat uspešne prijave 

na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi vloge izvajalca. 

 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

4019024 - Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo nacionalnemu programu Projektno učenje mlajših odraslih - PUM-O. Gre za mlade 

osipnike brez dokončane osnovnošolske/srednješolske izobrazbe in brez zaposlitve. Zaradi prezgodnjega izstopa iz 

sistema formalnega izobraževanja, nimajo pridobljene formalne izobrazbe oz. poklicne kvalifikacije, zato so na trgu 

dela nekonkurenčni.  

Sredstva zagotavljamo lokalnemu izvajalcu za vse upravičene stroške izvajanja programa (materialne stroške, 

delo/mentorstvo, opremo idr.) oz. za uresničevanje dveh temeljnih ciljev, to sta ponovna vključitev mladih v sistem 

izobraževanja in vključitev na trg dela. Financiramo tudi stroške dela v času poletnih počitnic (v juliju in avgustu), 

ko program ni financiran s strani MDDSZ (Zavoda RS za zaposlovanje) oz. v primeru, da po končani pogodbi za 

izvajanje  izvajalec čaka na ponovno pogodbo, pri čemer mora v vmesnem obdobju zagotavljati ustrezno kadrovsko 

(3 redno zaposleni mentorji) in prostorsko (najeti, vzdrževani in opremljeni prostori) strukturo, kar je pogoj da se 

ohrani v razvidu izvajalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na porabi  iz preteklega leta; ob upoštevanju državnega vira sofinanciranja. 
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1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

4019025 - Šola v naravi 
Vrednost: 9.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za sofinanciranje šole v naravi učencem, vključenim v osnovne šole v občini 

Škofja Loka. Delež sredstev bomo dodelili posamezni osnovni šoli glede na število vseh otrok v generaciji. Šole 

bodo sredstva razdelile na podlagi meril, ki vključujejo tudi socialno komponento posamezne družine, iz katere 

prihaja otrok. Vse šole sicer že razpolagajo s posebnim skladom, iz katerega se namenjajo sredstva otrokom iz 

socialno šibkih družin, vendar so kriteriji za pridobitev sredstev iz tega sklada zelo strogi in skrajno nizki in ne 

dosežejo tistih otrok oz. tistih družin, katerim financiranje šole v naravi pomeni precejšen del obremenitve 

družinskega proračun. Naš cilj je, da omogočimo, da se vsi otroci v generaciji udeležijo šole v naravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

4019026 - Prevozi otrok 
Vrednost: 455.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni več kot tri kilometre  (zakonska 

meja znaša 4 km) in učencev, ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole v prvem razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, v ostalih razredih pa, če pristojni organ Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Prevoze učencev opravljajo prevozniki, 

izbrani na javnem razpisu, po štiriletni pogodbi, in starši šoloobveznih učencev, za katere ni mogoče smotrneje 

organizirati prevoza. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi sklenjenih pogodb. 

19069003 - Štipendije 

4019027 - Jobstov sklad 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva z javnim razpisom namenjamo sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev, 

študentov glasbe in plesa pri nas ali v tujini, nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev, ki izhajajo iz socialno 

šibkih družin ter izobraževanja njihovih mentorjev. Prosilci lahko zaprosijo za sofinanciranje šolnin, nakupa 

inštrumenta, udeležbe na tekmovanjih, poletnih glasbenih šolah ali javnih nastopih. Pogoj je stalno bivališče v 

občini Škofja Loka in aktivno članstvo v glasbenih ali plesnih skupinah, društvih, orkestrih ali klubih s sedežem na 

območju občine Škofja Loka. Sofinancirani mentorji so lahko zaposleni izključno v Glasbeni šoli Škofja Loka ali so 

njeni zunanji sodelavci. Izbor izvaja tričlanska zunanja strokovna komisija na osnovi meril, določenih v Pravilniku o 

sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene 

šole Škofja Loka – Jobstov sklad (Uradni list RS, št. 57/2015). 



 

235 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na podlagi izkušenj iz preteklega leta ter novega Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja 

nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov 

sklad. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

4020001 - Enkratni prispevek novorojencem 
Vrednost: 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za enkratni denarni prispevek staršem, ki v roku petih mesecev po rojstvu otroka oddajo vlogo 

za pridobitev prispevka. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka (Ur. l. RS, 

št. 22/2008) določa, da je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka eden od staršev novorojenca pod 

pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva otroka stalno 

prebivališče v Občini Škofja Loka. Višina enkratne denarne pomoči znaša 200,00 EUR bruto. Sredstva so 

upravičencem nakazana na podlagi odločbe, ob kateri prejmejo tudi čestitko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na podlagi statistike rojstev iz preteklih let, na podlagi pretekle porabe ter Pravilnika o dodelitvi 

enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 22/2008). 

 

4020002 - Delovanje varne hiše 
Vrednost: 10.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša 

Gorenjske, in sicer za stroške dela, poslovanja, zavarovanja objektov, itd. ter za sofinanciranje dejavnosti oziroma 

delovanja Materinskega doma Gorenjske. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj preteklih let. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

4020003 - Prevozi otrok z motnjami v razvoju 
Vrednost: 42.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za prevoze oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v oddelke vzgoje in 

izobraževanja OŠ Jela Janežiča, v VDC Kranj enota Škofja Loka ter v druge organizacije, ki izvajajo prilagojeni 

osnovnošolski program (OŠ Antona Janše, Radovljica, CIRIUS Kamnik). Prevoz izvaja Sožitje, društvo za pomoč 

osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka, v nekaterih primerih pa starši invalidnih otrok.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene realizacije v letu 2017 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2018. 

 

4020012 - Družinski pomočnik 
Vrednost: 125.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod 

pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere 

družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. 

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam, ki 

potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon te osebe imenuje invalidne osebe).  

V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika je družinski 

pomočnik oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki bi se 

lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnost ali se je z 

namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. 

Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom do polnega delovnega 

časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, 

oziroma eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v 

višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim 

časom od polnega. 

Pravice družinskega pomočnika so financirane iz naslednjih virov: 

 dodatek za tujo nego in pomoč, 

 druga sredstva upravičenca do družinskega pomočnika, 

 sredstva zavezancev upravičenca do družinskega pomočnika, 

 sredstva občine. 

Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka upravičenca in prispevek zavezancev k plačilu 

pravic družinskega pomočnika so določena v skladu z zakonom ter Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri 

plačilih socialno varstvenih storitev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031
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20049003 - Socialno varstvo starih 

4020004 - Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
Vrednost: 390.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi zagotavljamo financiranje varstva starejših občanov ter invalidov, oskrbovancev v splošnih socialnih 

zavodih za starejše in posebnih socialnih zavodih za odrasle v različnih krajih Slovenije. Občanom – oskrbovancem 

Občina Škofja Loka v večini primerov zagotavlja doplačilo k socialno varstveni storitvi, v nekaterih primerih pa 

krije vse stroške oskrbnine. Med letom se spreminja število oskrbovancev v domovih, cena socialno varstvene 

storitve (Komisija za kategorizacijo stanovalcev v skladu z 32. čl. Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 

plačilih socialno varstvenih storitev med letom lahko spremeni tip oskrbe, kar stanovalec ali druga oseba ne more 

odkloniti, ker obstaja nevarnost ogrožanja stanovalčevega zdravstvenega stanja in higienskih razmer v domu), kot 

tudi kraji njihovih namestitev. Socialni zavodi za starejše, v katerih so oskrbovanci, občani Občine Škofja Loka, so: 

Dom starejših občanov Kuzma, Dom Hmelina Radlje ob Dravi, Dom za starejše Bor – Vitadom Ljubljana, Center 

slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Dom starejših občanov Črnomelj, DEOS Center starejših Medvode, 

DOSOR Radenci, CUDV Draga, Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Dom starejših Idila Vukovski 

dol, Društvo Novi paradoks Ljubljana, Dom upokojencev Podbrdo, Dom starejših občanov Preddvor, Dom starejših 

Rakičan, Dom starejših občanov Ribnica, Center starejših Zimzelen Topolšica. 

Osebe s težjimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju so v varstvu in usposabljanju v Zavodu  Hrastovec - Trate 

v Slovenskih Goricah, v CUDV Draga na Igu, Altri in Šentu v Ljubljani, Barki v Zbiljah pri Medvodah in Mengšu 

ter v VDC – Varstvenem delovnem centru, Kranj.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4020013 - Služba pomoči na domu 
Vrednost: 113.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o socialnem varstvu je že leta 1992 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 so določeni splošni elementi za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Soglasje 

k ceni storitve Pomoči na domu, ki je oblikovana skladno z omenjenim Pravilnikom, poda pristojni upravni organ 

občine, za katero izvajalec izvaja storitev.  

V okviru sofinanciranja službe pomoči na domu Občina Škofja Loka zagotavlja: 

 sredstva za plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne stroške za zaposlene v višini razlike 

med celotnimi stroški za storitev pomoč na domu in ceno storitve pomoči na domu, 

 subvencijo uporabnikom na podlagi odločb o oprostitvah pri plačilu socialno varstvene storitve in 

 0,49 % delež vodje pomoči na domu. Preostali delež vodje v višini 51% pa krijejo ostale občine v Upravni 

enoti Škofja Loka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi cene storitev in izkušenj preteklih letih. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

4020005 - Sklad denarne pomoči 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarno pomoč iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka namenjamo državljanom Republike Slovenije, ki imajo 

stalno bivališče v občini Škofja Loka, ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Škofja Loka, in 

ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za 

preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih 

nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih 

nihče ni dolžan preživljati; se na podlagi spleta neugodnih okoliščin znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo 

poravnati najnujnejših obveznosti, … O razdelitvi sredstev odloča Komisija, imenovana s strani župana Občine 

Škofja Loka, v kateri so predstavniki zainteresirane javnosti in Centra za socialno delo Škofja Loka. Le-ta na osnovi 

odločitve Komisije o razdelitvi sredstev posameznikom izda odločbe. Statuse za dodelitev občinske denarne 

pomoči, skladno z veljavno zakonodajo, preverja CSD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena socialnega stanja in izkušnje iz preteklih let ter Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine 

Škofja Loka (Uradni list RS št. 93/2001). 

 

4020006 - Pogrebni stroški nepremožnih 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi na postavki, na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej, Ur.l. RS št. 62/2016), 

zagotavljamo kritje osnovnih stroškov pogreba za tiste občane, ki so imeli stalno prebivališče v občini Škofja Loka, 

niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati oz. ti teh stroškov niso bili 

sposobni poravnati. Stroške pogreba mora sicer poravnati naročnik pogreba, če pa naročnika pogreba ni, mora 

stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz 

zapuščine umrlega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

4020007 - Subvencije najemnin 
Vrednost: 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 

merilih in postopku za uveljavljane subvencioniranih najemnin zagotavljamo na postavki sredstva za plačilo 

subvencije neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj in sredstva za plačilo subvencije tržne 

najemnine najemnikom tržnih stanovanj. Upravičenost do subvencioniranja najemnine za neprofitna in tržna 

stanovanja ugotavlja pristojni Center za socialno delo. V predhodnih letih se je zaradi socialni razmer število 

upravičencev do subvencioniranja najemnine povišalo in predvidevamo, da se število upravičencev v letu 2017, kot 

tudi v letu 2018, ne bo bistveno zmanjšalo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

4020008 - LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo delovanju lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje kot županova 

komisija na preventivni ravni že 20 let; z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti med mladimi. Lokalna 

akcijska skupina izvaja pregled nad oblikami in obsegom različnih zasvojenosti na loškem območju ter v 

preventivne namene izvaja brezplačne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, srečanj ter sodeluje z zavodi in 

društvi na lokalnem nivoju. Kontinuirano izvaja programe Družinska rekreacija, Šola za starše, Veter v laseh in 

sodelovanje pri ETM ter posvete za strokovno javnost.  

Pod okriljem LAS deluje tudi lokalni urad MEPI Škofja Loka. Sredstva namenjamo krepitvi strukture izvajalskih 

institucij, izobraževanju izvajalcev programa, širitvi, prepoznavnosti in promociji, vzpostavitvi spletnih vsebin ter 

materialni podpori izvajalskim institucijam pri izvajanju programa MEPI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena porabe sredstev na podlagi lanskoletnih programov in projektov. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

4020009 - Socialne, invalidske in humanitarne organizacije 
Vrednost: 17.211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciramo dejavnosti socialnih, invalidskih in humanitarnih organizacij na območju občine Škofja Loka 

oziroma dejavnosti, namenjene občanom občine Škofja Loka na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, 

invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/2012). Organizacije prijavijo programe na javni razpis, gre pa 

za posebne socialne programe, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov, 

programe socializacije uporabnikov, rehabilitacijske programe, ki jih prijavitelji izvajajo za svoje uporabnike 

(terapevtske skupine), programe pomoči uporabnikom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih 

delavnic), programe samopomoči, namenjene odpravljanju stisk in težav posameznikov, preventivne programe za 

zdravje ter druge programe, s katerimi se rešuje socialne stiske ljudi. V okviru navedenega zagotavljamo sredstva 

tudi organizacijam, ki delujejo v občini, kot je delovanje društva Šent. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena, ki temelji na porabi  iz preteklega leta, ob upoštevanju Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in 

humanitarnih dejavnosti  (Uradni  list RS, št. 8/2012). 

 

4020010 - Območna organizacija Rdečega križa 
Vrednost: 15.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območno združenje RK je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu in pomaga občanom pri osnovni 

oskrbi ter nudi pomoč družinam pri naravnih nesrečah in družinskih tragedijah. Sredstva namenjamo za 

sofinanciranje stroškov plač sekretarja Območnega združenja RK Škofja Loka in za materialne stroške delovanja 
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območnega združenja. Sredstva namenjamo tudi za sofinanciranje naslednjih programov, ki jih organizira območno 

združenje: organizacija krvodajalskih akcij, program krajevnih organizacij in zdravstvenih postaj, program Rečem 

zdravju da – zdravstvena preventiva po osnovnih šolah, skupine starih za samopomoč, krožek Rdečega križa v 

osnovnih šolah »Daj naprej«, usposabljanje enot prve pomoči, humanitarna, socialna in druge pomoči prebivalcem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

4020011 - Karitas 
Vrednost: 9.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Karitas ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu. Sredstva namenjamo za sofinanciranje delovanja Karitas 

Škofja Loka, Župnijske Karitas Sveti Duh in Karitas Selca. Karitas v Škofji Loki organizira delitev materialne 

pomoči za reševanje socialnih stisk ljudi, nudi denarno pomoč za reševanje socialnih stisk in za pomoč družinam z 

več otroki ter organizira pomoč za socialno in materialno ogrožene občane. Karitas izvaja tudi svetovalno službo za 

pomoč občanom z nasveti ter usmerjanji v najrazličnejše programe ter organizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

 

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo  

Vrednost: 1.037.477 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

5002001 - Storitve UJP  
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke namenjamo plačilu storitev plačilnega prometa, ki ga za Občino Škofja Loka izvaja pooblaščena 

Uprava za javna plačila v Kranju. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu. 

Predvidevamo, da bodo stroški za plačilni promet na približno enakem nivoju kot bodo realizirani v letu 2017. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena stroškov temelji na porabi teh sredstev v preteklih letih in na osnovi veljavne tarife.  
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5002002 - Bančne storitve 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke namenjamo plačilu bančnih storitev in nadomestil, kot npr. nadomestilo iz naslova ležarine (t.i. 

negativne obresti), storitev odvajanja gotovine iz blagajne ipd. Vrednost postavke je odvisna od števila in vrednosti 

transakcij v proračunskem letu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena stroškov temelji na porabi teh sredstev v preteklih letih in na osnovi veljavne tarife.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

5006001 - Revizijski pregledi 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463,03 €, dolžni zagotoviti notranjo revizijo 

svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. V letu 2018 namenjamo sredstva 

do višine 10.000 € za izvedbo  notranjih revizij poslovanja občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic v preteklih letih in na pravni podlagi - Pravilniku o 

usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

5010001 - Javna dela v turizmu 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Interes občine je podpora izvajanju programov vključevanja brezposelnih oseb na trg dela tudi preko programa 

javnih del. Javni razpis za izbor programov javnih del vsako leto razpiše Zavod RS za zaposlovanje. Udeležencem 

programa javnih del krije del plače Zavod za zaposlovanje, del pa občina kot naročnik.  

Sredstva na programu namenjamo sofinanciranju javnih turističnih informatorjev, izvajalcem na področju turizma 

(TD Škofja Loka) na podlagi prihodnih dogovorov med Občino Škofja Loka in posameznim izvajalcem (TD Škofja 

Loka, RAS). Predvideni so trije delavci - turistični informatorji, ki bodo opravljali delo – pomoč pri informiranju in 
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turistični promociji – v pisarni koristnika del TD Škofja Loka en koristnik del in RAS – Turizem Škofja Loka dva 

koristnika del v TIC Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

5011001 - Programi s področja kmetijstva - redni program 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka. 

Podpore programa ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja bodo prednostno namenjena 

sofinanciranju vseh oblik izobraževanja v kmetijstvu, podpori določenim investicijam v kmetijstvu, podpori 

uvajanja novih tehnologij, izvajanju ukrepov za ohranjanje kmetijske proizvodnje v območjih s težjimi 

pridelovalnimi pogoji. Spodbujala bodo razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in društvene dejavnosti na 

področju kmetijstva in razvoja podeželja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0029 – Program s področja kmetijstva – redni program 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

5011002 - Razvoj podeželja 
Vrednost: 16.789 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva za stalno svetovalno - izobraževalno 

podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovnih znamk. Nadalje predstavlja tudi vzdrževanje, promocijo in 

trženje blagovnih znamk in drugih visokokakovostnih produktov (spletne strani, medijev, organizacije tržnic 

kmetijskih pridelkov in izdelkov, trženje v okviru turistične ponudbe območja, organizacijo tedna podeželja in 

povečanje samooskrbe ter nadaljevanje projekta Stara hišna imena). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

 

5011003 - Las Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD 
Vrednost: 12.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Administrativno in finančno vodenje LAS loškega pogorja: animacija območja, zagotavljanje informacij 

zainteresiranim prebivalcem na območju LAS ter spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim 
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upravičencem pri pripravi operacij; spremljanje in vrednotenje ter skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR 

(strategijo lokalnega razvoja) in zadevnimi skladi ter uresničevanje zastavljenih projektov oz. operacij na tem širšem 

škofjeloškem območju. Upravljavec Las-a Loškega pogorja je Razvojna agencija Sora. 

Poleg LEADER projektov se bodo v novi perspektivi 2014-2020 izvajali tudi ukrepi za »Lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost« (v nadaljevanju: CLLD) in so izjemnega pomena za razvoj tako podeželskih kot urbanih območij. Velja 

za območja, ki imajo posebne razvojne potrebe, probleme in priložnosti, ki zahtevajo tudi drugačen razvojni pristop. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev za administrativno in finančno vodenje LAS loškega pogorja je predvidena v skladu z oceno 

realizacije v letu 2017. 

 

5011005 - Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja 
Vrednost: 42.221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se ureja sofinanciranje projektov škofjeloškega sodelovanja štirih občin in projektov 

sodelovanja izven med regijami oz. LAS-i in CLLD sodelovanja iz Slovenije in tujine. Omenjeni projekti imajo 

širša partnerstva s podobno problematiko oz. so komplementarni. Predlagani projekti zajemajo tri vidike to je 

sodelovanje, izmenjave dobrih praks med partnerji projekta in večanje dodane vrednosti na izbranem območju. 

Omenjeni projekti so tudi sofinancirani iz Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo v višini 80 % upravičenih 

stroškov in iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podeželja v višini 85 % upravičenih 

stroškov.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Omenjeni projekti so bili v letu 2017 prijavljeni na javni razpis zgoraj navedenih ministrstev in so bili že vrednoteni 

in odobreni.  

11029003 - Zemljiške operacije 

5011004 - Urejanje kmetijskih zemljišč 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč (male aglomeracije in krčitve zaraščenih površin). Ohranjanje obstoječih 

kmetijskih gospodarstev omogoča poseljenost podeželja in krajine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 122-15-0032 – Urejanje kmetijskih zemljišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5013001 - Izgradnja novih kolesarskih poti 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sprejete Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka izhaja, da na trasi lokalne zbirne ceste LZ 402041 Stari 

Dvor - Železniška postaja- Lipica, ki je del relacije med Podlubnikom in industrijsko cono preko mestnega središča, 

in kjer poteka glavnina dnevnih migracij tako prebivalcev kot zaposlenih in šolajočih, manjkajo varne kolesarske 

poti. 

Na tem delu so že delno zgrajene kolesarske steze vendar so neustrezne (dvosmerne enostranske). Zaradi prometnih 

obremenitev morajo biti kolesarske povezave sklenjene in ločene od vozišča. Zato je nujno potrebno zgraditi 

manjkajoče dele kolesarskih stez skladno s CPS za vse kolesarje in tudi za pešce in druge ranljive udeležence v 

prometu. Omenjeni odsek smo oddali v dogovor regij za sofinanciranje iz EU sredstev Kohezijskega sklada. 

Načrtovana sredstva na postavki so namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter prijavo na 

javni poziv za nepovratna sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 122-17-0019 – Izgradnja novih kolesarskih poti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno na podobnih projektih. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

5014003 - Sklad malega gospodarstva 
Vrednost: 2.113 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva Občina zagotavlja za vodenje kreditne sheme, ki jo na podlagi večletne pogodbe vodi Razvojna 

agencija Sora. Na podlagi depozita, ki ga Razvojni agenciji Sora namenijo vlagateljice, Razvojna agencija Sora 

izvede razpis na podlagi katerega se izbere najugodnejšo banko in na podlagi katerega se potem dodeljujejo 

ugodnejši krediti upravičencem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Agencija prejme plačilo v višini 0,5% od vsote podeljenih kreditov, kar je v skladu s sprejetim pravilnikom o 

dodeljevanju kreditne sheme Razvojne agencije Sora. Sredstva se glede na preteklo realizacijo znižajo. 
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5014004 - Seminarji in izobraževanja - spodbujanje podjetništva na Loškem 
Vrednost: 20.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost, financirano preko te postavke, imenujemo Spodbujanje podjetništva na Loškem, njen cilj pa je 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji na loškem območju in tudi širše ter preko različnih oblik promocije 

podjetništvo približati različnim ciljnim skupinam (otrokom, mladim, ženskam, delujočim podjetjem,...). Projekt 

poteka že deseto leto in ima izjemen odziv, saj so vse aktivnosti zelo dobro obiskane. Delež udeležencev iz občine 

Škofja Loka se vsako leto povečuje. Vse aktivnosti izvaja Razvojna agencija Sora.  

Sredstva na postavki namenjamo:  

- 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;  

- podjetniškim krožkom za osnovnošolce, kar zajema predstavitev in izvajanje podjetniških krožkov na osnovnih 

šolah, zaključno srečanje s predstavitvijo večmesečnega dela posameznega podjetniškega krožka z izdelavo 

mini poslovnega načrta;  

- za žensko podjetništvo - ob prazniku žena se vsako leto pripravi srečanje za podjetnice v obliki vodene diskusije 

z moderatorko;  

- oblikovanju in vzdrževanju statističnih baz, oblikovanju, izkazovanju, posredovanju in razširjanju paketov 

informacij tudi preko Razvojne agencije – Facebook, ki jih podjetniki potrebujejo;  

- tednu obrti in podjetništva, ki je postala že tradicionalna prireditev, ki poteka zadnji teden v maju in vključuje 

sklop različnih promocijskih in vsebinskih aktivnosti, z namenom predstaviti podjetništvo in obrt čim širši 

javnosti na lokalnem območju ter med njimi spodbuditi podjetniško miselnost ter posredno tudi razvoj obrti in 

podjetništva na našem območju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ker gre za "in house" naročilo je bila cena za storitev določena s pogajanji na podlagi primerljivih cen v drugih 

občinah. 

 

5014005 - Socialno podjetništvo 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bo izvedena nadgradnja programa »Usposabljanje za razvoj zadružništva in socialnega podjetništva na 

škofjeloškem s poglobljenimi podjetniškimi vsebinami za socialna podjetja, zavode, društva, zadruge, samostojne 

podjetnike, mala in srednje velika podjetja«. V letu 2017 je bila uspešno izvedena že druga  »Start –up mala šola 

podjetništva z družbenim učinkom« z udeleženci podjetniki in udeleženci iz nevladnih organizacij. Cilj programa 

zadružništvo in socialno podjetništvo je zagotavljanje podpornega okolja za vzpostavitev strateških partnerstev med 

nevladnimi organizacijami in večjimi podjetji ter zavodi, ki lahko sodelujejo pri razvoju socialnega podjetništva z 

razvojem oblik poslovnega sodelovanja. Zelo pomembna je mentorska vloga izkušenih predavateljev in 

strokovnjakov iz prakse iz podjetij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ker gre za "in house" naročilo je bila cena za storitev določena s pogajanji na podlagi primerljivih cen v drugih 

občinah. 
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5014006 - Inkubator in Co-working center 
Vrednost: 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 2018 načrtujemo pripraviti in izvesti Co- working metode dela mladim, podjetnikom in kreativnim 

posameznikom. Poslovni model centra skupaj s komunikacijsko strategijo; vzpostavitev programa centra (start-up 

vikendi, ekskurzije v druge Coworking centre, izobraževanje in povezovanje v uspešne inovativne podjetniške time 

za potencialen skupen nastop na trgih); vzpostavitev mreže mentorjev in svetovalcev iz lokalno uspešnih podjetij; 

redna komunikacija s agencijo SPIRIT; identificiranje programov in projektov za sodelovanje za pridobitev EU 

nepovratnih virov sredstev.  

Za uspešno izvedbo je potrebno sodelovanje Občine Škofja Loka, Razvojne agencija Sora, upravitelja Lokomotive 

in zunanjih izvajalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ker gre za "in house" naročilo je bila cena za storitev določena s pogajanji na podlagi primerljivih cen v drugih 

občinah. 

 

5014007 - Podpora žičniški dejavnosti 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi te postavke želimo doseči dvig in ohranitev kvalitete turistične ponudbe, povečanje obiskov turistov in 

doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega ter razvoj posameznih turističnih destinacij in tako prispevati k 

dvigu konkurenčnosti in kakovosti turizma. Občina Škofja Loka želi družbi upravičenki sofinancirati izvedbe 

operacij v obratovanje žičnic preko javnega razpisa z namenom spodbujati in ohranjati turistično destinacijo na 

škofjeloškem območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0034 - Podpora žičniški dejavnosti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

 

5014008 - Spodbujanje podjetništva 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka bo v letu 2018 nadaljevala z javnim razpisom dodeljevala nepovratnih finančnih sredstev za 

uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva. Spodbude bodo namenjene za razvoj lokalnega 

gospodarstva s poudarkom na razvoju starega mestnega jedra in ustvarjanju novih delovnih mest, za zapolnitev 

praznih poslovnih prostorov in ohranjanje obstoječih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Sofinanciralo se 

bo tudi samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0003 – Spodbujanje podjetništva 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

5014009 - Promocija Škofje Loke 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki namenjamo sredstva za promocijo občine Škofja Loka v delu, ki ga ne izvaja Razvojna agencija 

Sora – PE Turizem Škofja Loka. Sredstva na postavki namenjamo sofinanciranju športnih klubov oz. moštev ter 

posameznih športnikov ter sofinanciranju društev, posameznikov in pravnih subjektih, ki delujejo na področju 

kulture ali izobraževanja iz naše občine ali v naši občini, ki se s svojimi selekcijami ali posamič, udeležujejo 

različnih odmevnih srečanj, promocij, tekmovanj ali turnirjev po vsej državi, uspešno pa nastopajo tudi v tujini ali 

pa organizirajo promocijske aktivnosti na območju naše občine. Pravnim subjektom namenjamo sredstva za plačilo 

storitev s področja promocije Škofje Loke. 

Manjši del sredstev namenjamo za pokritje letne članarine v združenju Zlati kamen in za promocijo občine preko 

Mreže postajališč za avtodome Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

5014010 - Pospeševanje razvoja turizma 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru pospeševanja razvoja turizma namenjamo sredstva za izvedbo turističnih in kulturnih vsebin oziroma 

prireditev, ki se tradicionalno odvijajo v občini Škofja Loka. Naša občina se je v svojih strateških programskih 

usmeritvah osredotočila v razvoj mestnega, historičnega in kulturnega turizma. Prireditve te vrste, združene pod 

skupnim imenom ''Pisana Loka'' namreč prispevajo k prepoznavnosti Škofje Loke kot živ(ahn)ega, dinamičnega 

kulturnega središča in zanimive izletniške oziroma turistične točke, ter obenem sodijo tudi v sklop prizadevanj za 

celovito oživljanje (revitalizacijo) starega mestnega središča Škofje Loke. Na škofjeloškem podeželju želimo še 

naprej razvijati trajnostne, zelene oblike rekreacije in preživljanja prostega časa, Škofja Loka želi tako postati 

privlačno turistično središče in izhodišče, opremljeno z vso potrebno (sodobno) turistično infrastrukturo.  

S te postavke bomo tako (so)financirali naslednje dejavnosti oziroma aktivnosti:  

- promocija turistične ponudbe in prireditev,  

- vključevanje v projekte STO (Slovenske turistične organizacije) in druge regijske projekte, ter projekte širšega 

državnega in mednarodnega pomena (prekomejne, transevropske povezave, prekomejno trženje),  

- vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodniških in drugih tematskih poti,  

- sklop poletnih prireditev na prostem – poletna »Pisana Loka 2018«. 

 

Sredstva namenjamo sofinanciranju kakovostnih ter privlačnih poletnih prireditev – predvsem glasbenih koncertov, 

gledaliških nastopov in otroških ustvarjalnih delavnic, ki bodo prispevale k prijetni oživitvi mestnega središča 

Škofje Loke v poletju 2018.  

- Prireditve v sklopu festivala ''Loka v snegu 2018'' 
Sredstva namenjamo (so)financiranju izvedbe kakovostnih božično-novoletnih prireditev – predvsem v starem 

mestnem jedru in izvedbi silvestrovanja na prostem.  

- Tradicionalno tekmovanje v smučanju po starem pod Grajskim hribom in izvedba majske prireditve 

kolesarjenje po starem 
Namenjamo del sredstev, potrebnih za organizacijo in izvedbo tradicionalnega Evropskega prvenstva v 

smučanju po starem januarja 2018 in izvedbi spomladanskega srečanja kolesarskih starodobnikov v Škofji Loki.  

- ''Škofjeloški historial'' – tradicionalni srednjeveški dnevi na Škofjeloškem 
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Namenjamo sredstva, ki so potrebna za uspešno izvedbo te zanimive srednjeveške prireditve.  

- ''Dnevi turizma na Loškem 2018'' 
V letu 2018 bomo izvedli že 18. ''Dneve turizma na Loškem''. Dnevi turizma na Loškem je vsakoletna prireditev 

povezana s svetovnim dnevom turizma, 25. septembrom, ki se tradicionalno odvija zadnji teden v mesecu 

septembru na Škofjeloškem območju. Programsko je prireditev zelo bogata in zajema celotno škofjeloško 

območje.  

- Ostale turistične in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju oz. pospeševanju 

razvoja turizma na Škofjeloškem 
Del sredstev s te postavke namenjamo vzpostavitvi in vzdrževanju potrebne turistične infrastrukture in ponudbe 

z namenom, da Škofja Loka postane tudi dobro opremljeno ter sodobno urejeno izhodišče za širše škofjeloško 

podeželje, primerno za izvajanje različnih oblik rekreacije tako poleti, kot pozimi. Celotna škofjeloška regija z 

dobro usmerjeno ciljno promocijo postaja vse bolj prepoznavno in privlačno turistično območje. Za 

pospeševanje razvoja turizma, promocijo in trženje celotne turistične destinacije je pristojna Razvojna agencija 

Sora – Turizem Škofja Loka.  

 

S te postavke bomo tako (so)financirali tudi naslednje dejavnosti oz. aktivnosti:  

- Promocija turistične ponudbe v medijih, predstavitve na sejmih, borzah, prireditvah in delavnicah 

Promocija v medijih vključuje stalno obveščanje o prireditvah, dogodkih, turističnih produktih v domačih in 

tujih medijih (radijske oddaje, tiskani mediji, izdajanje turističnih publikacij, promocijskih prospektov, 

katalogov, mesečnih turističnih koledarjev, posodobitev ključnih trženjskih orodij in urejanje spletnih strani).  

- Sodelovanje pri regionalnih in nacionalnih projektih širšega državnega in mednarodnega pomena 

Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi nacionalnega turističnega projekta ''Na lepše'' (skrbništvo spodnjega 

dela Zlatorogove poti in ponatis kataloga ''Kolesarjenje po Sloveniji'', kamor je vključeno tudi škofjeloško 

območje).  

- Vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodniških in drugih tematskih poti  

- Otroški festival na Visokem– »Dan prijateljstva«  

Celodnevni program povezan z Visoškim tekom. Potekale bodo ustvarjalne delavnice, športne igrice, aktivnosti 

v naravi. Prireditev bo potekala zadnji vikend v maju.  

- Delovanje centra DUO – Splošni stroški in projektne aktivnosti  

- Priprava in izvedba akcijskega načrta trženja kulturnega turizma na Škofjeloškem 

- Strokovni posvet na temo turizma – poudarek na sodobnem turističnem marketingu 

- Brezplačna vodenja po Škofji Loki z rokodelskimi delavnicami  

V Škofji Loki bomo tudi v letu 2018 izvajali brezplačna vodenja po mestu v povezavi z rokodelskimi 

delavnicami v Centru DUO Škofja Loka v poletnih mesecih.  

Natančnejša razporeditev sredstev postavke je naslednja (v EUR): 

Organizacija tradicionalnih srednjeveških dnevov na Loškem – prireditev 

''Škofjeloški historial'' (RAS, oddelek za turizem). 

22.000,00 

  

Program poletnih kulturno-družabnih in turističnih prireditev na prostem, ki 

potekajo v sklopu poletne ''Pisane Loke 2018'' (cikel koncertov, gledaliških 

predstav in otroških delavnic). 

20.000,00 

Program prazničnih božično-novoletnih prireditev, ki potekajo v sklopu 

prireditev ''Loka v snegu 2018'' (koncerti na prostem, praznične prireditve 

namenjene otrokom, tradicionalni Miklavžev sejem, mini cikel božičnih 

komornih koncertov in silvestrovanje na Placu). 

22.000,00  

Ostale tradicionalne turistične prireditve oz. turistični projekti in produkti na 

podlagi Strategije turizma za škofjeloško območje 2020+ ter različne 

spremljevalne aktivnosti in delavnice, ki so tekom leta namenjene spodbujanju 

razvoja turizma na Loškem in, ki prispevajo k prijetnemu turističnemu utripu 

mesta in razvoju trajnostnega turizma na našem podeželju. 

58.500,00 

 

Priprava in izdaja turističnega promocijskega materiala in opravljanje različnih 

promocijskih aktivnosti.  

27.500,00 

 

Skupaj EUR 150.000,00  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

 

5014011 - Lokalna turistična organizacija in RAS 
Vrednost: 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za sofinanciranje optimalnega poslovanja Razvojne agencije Sora – Turizem Škofja Loka in 

delovanja turistično–informacijskega centra TIC–a za Škofjeloško območje v stavbi nekdanje Petrolove bencinske 

črpalke ter za sofinanciranje delovanja TIC-a v okviru Turističnega društva Škofja Loka na Mestnem trgu. Splošni 

stroški vključujejo stroške zaposlenih (plače, nadomestila in povračila), najemnine, stroške pisarniškega poslovanja 

ter obratovalne stroške. Opredeljeni splošni stroški predstavljajo sorazmerni, pogodbeno določeni delež, ki ga za 

opravljanje turistično-informacijske dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma opravlja RAS – Turizem Škofja 

Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno realizacije v letu 2017. 

 

5014012 - Postajališče za avtodome 
Vrednost: 27.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina mora na svojem območju zagotoviti večje ustrezno postajališče za avtodome z vzpostavitvijo dodatne 

ponudbe v ožjem in širšem območju postajališča. Ustrezna dodatna ponudba in promocija bo omogočala zadržanje 

gostov za več dni, saj trend tovrstnega turizma v zadnjih letih strmo narašča.  

Kot najbolj reprezentativna lokacija za postavitev postajališča za avtodome je bila prepoznana lokacija v Puštalu. 

Predhodno je potrebno odkupiti ustrezno zemljišče, pripraviti projektno dokumentacijo in vzpostaviti novo večje 

postajališče za avtodome. Od skupne vrednosti projekta sredstva v višini 10.000 € namenjamo za nakup 

manjkajočega zemljišča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0020 – Postajališče za avtodome 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi primerljivih postajališč sodelujočih občin v Mreži postajališč za avtodome Slovenije 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

5022001 - Obresti za kredit stanovanjskega sklada 
Vrednost: 6.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni višini je ocenjeno plačilo obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki ga je občina najela v letih 1995 in 

1996 za adaptacijo stanovanjskega objekta (bivši samski dom) v Frankovem naselju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Amortizacijski načrti, ocena. 

 

5022002 - Obresti za kredite Eko sklada - plin 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni višini je ocenjeno plačilo obresti za kredit Ekološkega sklada, ki ju je najela še bivša občina v letu 1994 

za ureditev glavnega omrežja za plin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrti, ocena. 

 

5022003 - Obresti za kredit Eko sklada -OŠCG 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni višini je ocenjeno plačilo obresti dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela za okolju prijazno in 

varčno ureditev Športne dvorane Trata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrti, ocena. 

 

5022004 - Obresti kratkoročnega zadolževanja 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se bo med letom večkrat likvidnostno zadolževala za krajši čas. Načrtovana višina postavke bo zadoščala za 

plačilo obresti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Ocena gibanja likvidnosti proračuna in tržnih pogojev na bančnem trgu. 

 

5022005 - Obresti za dolgoročni kredit komunalne infrastrukture EU 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni višini je ocenjeno plačilo obresti dolgoročnih kreditov,  ki jih je občina najela v letih 2009, 2010, 2011, 

2013, 2014 in 2015. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrti, ocena. 

 

5022017 - Obresti za dolgoročni kredit za investicije 2016 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V navedeni višini je ocenjeno plačilo obresti dolgoročnega kredita,  ki ga je občina najela v letu 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Amortizacijski načrt, ocena. 

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

5022006 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke namenjamo plačilu bančnih storitev in nadomestil, ki izhajajo iz  kratkoročnega ali dolgoročnega 

zadolževanja, kot npr.  nadomestila za odobritve posojil, nadomestilo za vodenje kredita idr. 

Vrednost postavke je odvisna od števila in vrednosti transakcij v proračunskem letu.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena stroškov temelji na porabi teh sredstev v preteklih letih, veljavnih bančnih tarifah in ocene tržnih pogojev.  

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

5023001 - Posebna proračunska rezerva izločena v sklad 
Vrednost: 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč. Skladno z določilom zakona se lahko 

oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V letu 

2018 načrtujemo oblikovanje rezerve v višini 180.000 €.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
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Ocena iz preteklih let.  

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

5023002 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te proračunske postavke se lahko skladno z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2 % 

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne 

razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 

uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se 

med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. V letu 2018 načrtujemo splošno 

proračunsko rezervacijo v višini 100.000 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2018. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Ocena. 

 

 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

Vrednost: 1.208.429 € 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

6012001 - Energetska učinkovitost 
Vrednost: 22.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo nadaljevali  s procesom učinkovitega upravljanja z energijo, z  optimizacijo stroškov za rabo 

energije  ter kontinuiranim spremljanjem rabe energije in ukrepanjem.  Še naprej bodo krepili organizacijske ukrepe 

in vključevali celotno skupnost, sistem upravljanja z energijo pa bomo širili še na druge porabnike v občini. V 

sistem upravljanja energije so od leta 2016 vključeni tudi porabniki gospodarske javne infrastrukture kot so 

vodovod, kanalizacija in čistilne naprave. Posebno pozornost bomo namenili spremljanju porabe energije na javni 

razsvetljavi. Posebno pozornost bomo namenili osveščanju in izobraževanju javnosti in zaposlenih.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo. 
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6012002 - Energetska pisarna 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne, ki s svojim 

delovanjem prispeva k zmanjševanju oziroma smotrnejši rabi energije. Pisarna zagotavlja občanom brezplačno 

svetovanje energetskega strokovnjaka in deluje v prostorih Razvojne agencije Sora, na naslovu Poljanska cesta 2 v 

Škofji Loki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

6015001 - Projekti varstva okolja 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo izvedbi dogodkov imenovanih »loško je ekološko« in so namenjeni izobraževanju in 

osveščanju širše javnosti z vsebinami okoljevarstvenih politik. Vsebine dogodkov so povezane z varstvom okolja, 

učinkovite rabe energije, trajnostne mobilnosti in prilagajanje podnebnim spremembam.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo. 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

6015002 - Protipoplavno urejanje Sore 
Vrednost: 332.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za protipoplavno urejanje Sor namenjamo pripravi in izvedbi ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti 

na območju mesta in sicer za območje Poljanske Sore od območja nad jezom do sotočja Selške in Poljanske Sore ter 

Sore do Suhe. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije ter izgradnji protipoplavnih ukrepov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-11-0003  Protipoplavno urejanje Sore 
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1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

6015003 - Varstvo okolja 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke financiramo naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja: zrak,  vode,  hrup, stanje tal. 

V letu 2018 bomo nadaljevali z izdelavo registra onesnaževalcev v Občini Šk. Loka ter  vanj vključili tudi podatke o 

uporabnikih  nevarnih snovi ter virih hrupa.  Za potrebe izvajanja ukrepov na področju zmanjšanja onesnaženosti 

zraka  in vode bomo izdelali masno in koncentracijsko bilanco onesnaženja okolja v občini Šk. Loka ter nadaljevali 

z izvajanjem ukrepov, ki izhajajo iz Programa varstva zraka. Izvedli bomo tudi meritve kakovosti kopalnih voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

      OB 122-17-0005  Mreža merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka in hrupa 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

6016001 - Urbanistični dokumenti 
Vrednost: 145.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo predvsem poplačilu zadnje faze izdelave OPPN za severno obvoznico Škofje Loke in izdelavi 

že začetih sprememb in dopolnitev OPN v tekstualnem delu. Začeli bomo tudi s postopkom priprave sprememb in 

dopolnitev strateškega dela OPN in namenske rabe zemljišč, ki vključuje tudi izdelavo potrebnih strokovnih podlag 

(npr. razširitev karte razredov poplavne nevarnosti), posledično pričakujemo ponovno obravnavo pobud za 

spremembo namenske rabe zemljišč. Proračunska sredstva namenjamo tudi izdelavi drugih strokovnih podlag za 

posamezna pomembnejša območja mesta (npr. konservatorski načrt za Loški grad). Aktivnosti bodo potekale 

skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in kadrovskim potencialom.  

Na obseg dela Oddelka za okolje, prostor in občinsko redarstvo vplivajo tudi nepričakovane pobude investitorjev, ki 

financirajo izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna Občine Škofja Loka, posredno pa 

njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja  zahteva aktivno vključevanje strokovnih služb občinske 

uprave. V letu 2018 se bo tako nadaljevala priprava že začetih postopkov novih OPPN (npr. Livada Žovšče, Knauf 

Insulation) kot tudi priprava sprememb in dopolnitev že veljavnih OPPN (npr. Grenc). Prav tako bomo nadaljevali s 

postopkom sprememb in dopolnitev OPN za potrebe širitve podjetja Filc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na osnovi izkušenj preteklih let. 
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

6016002 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi okrasitve in osvetlitve mesta Škofje Loke z okolico na osnovi izdelane projektne 

dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0012 - Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

6018001 - Loški grad 
Vrednost: 502.308 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo nujnim vzdrževalnim delom na celotnem grajskem kompleksu, obnovi celotne strehe gradu ter 

ureditvi zeliščnega vrta. Za obnovo strehe  na Loškem gradu so pridobljena državna sredstva Ministrstva za kulturo 

v višini 170.000 € . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0007- Sanacija strehe na Loškem gradu 

OB122-17-0046- Sožitje na grajskem zeliščnem vrtu 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na podlagi izkušenj preteklih let. 

 

6018002 - Obnova kulturnih spomenikov 
Vrednost: 147.621 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev namenjamo obnovi  zaščitenih spomenikov kulturne dediščine v lasti fizičnih oseb na osnovi javnih 

razpisov za dodelitev sredstev.  Sredstva namenjamo tudi za načrtno  usmerjanje  razvoja prenove kulturne dediščine 

za objekte in javne površine v lasti Občine Škofja Loka in s tem povezane raziskave. Poleg tega del sredstev 

namenjamo še za vzdrževanje objektov kulturne dediščine in za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov-javni razpisi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na izkušnjah preteklih let. 
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6018003 - Spomeniško varstvene akcije 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj dejavnosti je zagotoviti sredstva za izdelavo študij, idejnih projektov, projektne dokumentacije ter 

nujno vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine. Sredstva so  namenjena  tudi za javne objave, 

strokovne razstave namenjene obveščanju in seznanjanju javnosti z dogodki  ter osveščanje in izobraževanje 

javnosti o postopkih povezanih z obnovo in varstvom kulturne dediščine v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na izkušnjah preteklih let. 

 

 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično 

premoženje 

Vrednost: 1.007.300 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

7004001 - Upravljanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Določene naloge pri upravljanju poslovnih prostorov so bile s pogodbo, ki je bila sklenjena na podlagi postopka 

javnega naročanja, prenesena na upravnika Domplan d.d. Kranj. Iz te postavke se plačujejo obveznosti iz prej 

navedene pogodbe ter stroški upravnikov stavb, v katerih ima občina poslovne prostore. Postavka pokriva tudi 

strošek zavarovanja poslovnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na porabo preteklih proračunskih obdobij. 

 

7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MORS je na Občino Škofja Loka v letu 2017 brezplačno preneslo šest stavb nekdanje vojašnice skupne površine 

4.200 m
2
. Stavbe že od izselitve vojske niso bile investicijsko vzdrževane, zato je na njih potrebno izvesti popravila, 

s katerimi se bo ustavilo njihovo propadanje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0011 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Šk. L. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

7004003 - Najemnine MORS 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večina nepremičnin nekdanje vojašnice je bila v letu 2017 prenesena v last Občine Škofja Loka, MORS pa je ostal 

lastnik dveh nepremičnin z eno stavbo. Sredstva na postavki so namenjena plačilu najemnine po veljavni najemni 

pogodbi za navedeno stavbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev je predvidena na podlagi obstoječe pogodbe. 

 

7004004 - Najemnine poslovnih objektov 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se krijejo najemnine prostorov za arhiv občine, prostore coworking centra ter najemnina za Kaščo, ki 

se plačuje solastnicama do odkupa vseh deležev stavbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev je bila predvidena na podlagi obstoječe pogodbe. 

 

7004006 - Kazni in odškodnine 
Vrednost: 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večji del sredstev na postavki je namenjen za morebitno plačilo pogodbene kazni, ki jo v sodnem postopku od 

občine zahteva družba Situs d.o.o. zaradi domnevne zamude pri gradnje komunalne infrastrukture v IC Trata in 

posledično izgubljenega prihodka -najemnine. Okrožno sodišče v Kranju je odškodninski zahtevek in zahtevek za 

plačilo pogodbene kazni tožnika na prvi stopnji v celoti zavrnilo, po vloženi pritožbi tožnika pa je višje sodišče del 

zahtevka, ki se nanaša na plačilo pogodbene kazni vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo.  Pričakujemo, da bo 

odločitev sodišča znana v letu 2018. Sredstva na postavki so namenjena tudi za odvetniške stroške v tej zadevi ter 

eventualno tudi v zadevi Era d.o.o., katera pa še ni na sodišču, vendar je potrebno odvetniško svetovanje pri 

izvensodnem reševanju zadeve oz. za zastopanje pred sodiščem, če izvensodne poravnave ne bo mogoče doseči. 

Sredstva so namenjena tudi za odvetniške storitve tudi v morebitnih drugih odškodninskih zadevah, ki se bodo 

začele v letu 2018 in jih trenutno še ni mogoče predvideti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 
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7004007 - Stroški denacionalizacije 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odvetniške stroške v odprtih odškodninskih zadevah Bergant in Deisinger, ki izvirajo iz 

predhodnih postopkov denacionalizacije. Denacionalizacijski upravičenci so, po zaključenem denacionalizacijskem 

postopku pred upravnim organom, zoper Občino Škofja Loka vložili še odškodninske zahtevke na sodišče. 

Sredstva so namenjena tudi za morebitno plačilo odškodnine namesto vračila v naravi, geodetske storitve in cenitve 

v denacionalizacijskih postopkih, ki še potekajo pred upravnim organom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena.  

 

7004008 - Počitniški objekti 
Vrednost: 22.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se sredstva namenjajo investicijskemu vzdrževanju počitniških objektov, plačevanju stroškov 

električnih energije, vodarine, tekoča popravila ogrevalnih naprav, manjša krovska popravila, popravila stavbnega 

pohištva, popravila ometov in pleskarska dela ter druga manjša nepredvidena popravila.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0040 Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov, 

OB122-17-0041 Nakup druge opreme in napeljav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi pridobljenih predračunov. 

 

7004009 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se sredstva namenjajo plačevanju stroškov servisa gasilnih aparatov, tekoča popravila ogrevalnih 

naprav, elektro in vodovodnih instalacij, manjša krovska popravila, čiščenje žlebov, popravila stavbnega pohištva in 

popravila ometov in pleskarska dela, čistilni material, druga manjša nepredvidena popravila. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je bila ocenjena glede na popis najnujnejših popravil.   

 

7004010 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov 
Vrednost: 19.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva za plačilo morebitnih stroškov objave oglasov za oddajo prostih 

poslovnih prostorov v najem, plačilo odvetniških, sodnih, notarskih in podobnih stroškov, izdelavo energetskih 

izkaznic, izvedbo geodetskih postopkov, intervencijskih popravil, ki jih izvede upravnik, postavka pa pokriva tudi 
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stroške porabe električne energije in vode na širšem območju vojašnice (razsvetljava parkirišča, občasne potrebe 

sejma, nekaterih poslovnih prostorov ipd.) ter nakup opreme in napeljav za potrebe poslovnih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je predvidena glede na porabo preteklih proračunskih obdobij. 

 

7004011 - Nakup poslovnih prostorov 
Vrednost: 120.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena odkupu solastniških deležev na stavbi Kašča od Občine Železniki in Občine Žiri, 

s čimer bo Občina Škofja Loka postala edini lastnik celotne nepremičnine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0013 - Nakup solastniških deležev Kašče 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kupnina je bila določena na podlagi cenitve. 

 

7004012 - Stroški sodnih postopkov 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to postavko so predvideni stroški, ki jih ima občinska uprava v zvezi s sodnimi postopki (stroški sodnih 

postopkov, sodnih izvedencev in cenilcev, sodnih izvršiteljev,...) in odvetniškimi storitvami (pravno svetovanje, 

priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi,…), za katere sredstva niso predvidena na drugih 

postavkah oz. pri posameznih projektih pri katerih ob planiranju postavke ni bilo možno predvideti  sredstev za te 

namene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi analize trenutno odprtih sodnih postopkov in realizacije navedene postavke v preteklih letih.   

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

7016001 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Vrednost: 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena obnovi in rekonstrukciji občinskih stanovanj, za izdelavo načrtov in 

druge projektne dokumentacije (razpisna, tehnična, projekti, soglasja ipd) ter za stroške nadzora nad izvajalci 

investicijskega vzdrževanja stanovanj.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0042 Rekonstrukcije in adaptacije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na pripravljenih ocenah prenov stanovanj. 

 

7016002 - Vzdrževanje občinskih stanovanj 
Vrednost: 95.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam, večjim obnovitvenim in vzdrževalnim 

delom stanovanjskega fonda Občine in stroškom nadzora nad izvajalci investicijskega vzdrževanja. S sredstvi te 

postavke bomo plačali tudi obnove skupnih delov, ki jih določa 41. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1) in jih 

prispevamo v sorazmerju s svojim solastniškim deležem na posamezni stavbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0043 Investicijsko vzdrževanje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2017, oceni potreb po izvedbi vzdrževalnih del in načrta 

investicijskih vzdrževalnih del, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj. 

 

7016003 - Nakup oz. ureditev bivalnih enot 
Vrednost: 170.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so planirana za nakup in ureditev hiše, v kateri se bo uredilo bivalne enote.  Glede na 

namen in način uporabe bodo posamezne bivalne enote razvrščene na bivalne enote s souporabo kuhinje in sanitarij 

(za eno do štiri osebe na bivalno enoto) ter na bivalne enote s svojo kopalnico in mini kuhinjo (za večje družine). 

Bivalne enote se bodo dodeljevale skladno z 88. členom Stanovanjskega zakona za začasno reševanje stanovanjskih 

potreb socialno ogroženih oseb ter v primerih izredne socialne ogroženosti pred napovedano deložacijo na podlagi 

sodne odločbe o izpraznitvi in izročitvi stanovanja lastniku, ko posamezniku ali družini zaradi tega grozi 

brezdomstvo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0044 Nakup in ureditev hiše za bivalne enote 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

7016005 - Upravljanje stanovanj 
Vrednost: 46.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva za plačilo stroškov upravljanja, za plačilo električne energije v skupnih 

prostorih in zavarovalne premije za stanovanja. Višina stroškov upravljanja občinskih stanovanj je soodvisna od 

obsega opravljanja in od števila stanovanj, ki jih ima občina v lasti. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju, 

vrši storitve upravljanja občinskih stanovanj Domplan d.d. Kranj. V večini večstanovanjskih stavbah, v katerih se 

nahajajo občinska stanovanja, je upravnik SPO d.o.o. Škofja Loka. Ostali upravniki večstanovanjskih stavb, v 

katerih so občinska stanovanja so še: Domplan, d.d. Kranj, Stanex d.o.o. Zgornje Bitnje, Domsistemi d.o.o., Kranj in 

Metalka d.o.o. Ljubljana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2017 in sklenjenih pogodbah o upravljanju storitev upravljanja 

stanovanj. 

 

7016012 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 57.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke namenjamo, v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter 

standardih, za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš, za manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah 

in sicer v višini solastniškega deleža občine na skupnih delih stavbe. Ti stroški zajemajo stroške servisiranja 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 dvorišč, obnove tlakov v 

kleteh, obnove stopniščne ograje, popravila in menjave tlakov v skupnih hodnikih, ter menjave stopnic, beljenja 

skupnih prostorov, obnove domofonov, obnove hidroizolacije pohodnih teras. S te postavke krijemo tudi stroške za 

redne preglede dvigal, gasilske opreme in manjša nujna vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela skupnih delov 

večstanovanjskih stavb so povezana in delno odvisna od odločitev ostalih solastnikov večstanovanjskih stavb. Iz 

postavke se plačajo tudi stroški tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj, ki jih mora plačati lastnik stanovanja in 

ki se izvajajo glede na potrebe po rednem vzdrževanju. Zaradi staranja stavb, so potrebe vedno večje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2017. 

 

7016013 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju 
Vrednost: 36.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva za stroške čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, v 

katerih ima občina stanovanja, za pokrivanje  stroškov geodetskih storitev, parcelacij, cenitev in drugih podobnih 

storitev, za plačilo fiksnih stroškov električne energije in komunalnih storitev praznih stanovanjih, za stroške porabe 

kuriv in stroškov ogrevanja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, za plačilo stroškov zavarovanja skupnih 

delov večstanovanjskih stavb, za stroške odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči, notarske stroške, stroške 

povezane z ureditvijo zemljiškoknjižnih stanj in drugih nepredvidenih stroškov. Sredstva na postavki so namenjena 

tudi plačilu stroškov, povezanih z izvedbo javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, stroške razpisov 

za investicijska in redna vzdrževalna dela za občinska stanovanja, ter stroške razpisov za prodajo stanovanj, plačilu 

davkov od prodanih stanovanj, stroškov izvršb in deložacij. Letni strošek je težko predvidljiv, ker se obveznosti 

pokažejo šele med letom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v letu 2017. 

 

7016014 - Plačilo obratovalnih stroškov - subsidiarnost 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena plačilu neporavnanih obratovalnih stroškov najemnika, ki jih je na podlagi 5. 

odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona dolžan plačati lastnik stanovanja. To pomeni, da je v primeru, da 

najemnik ne poravna stroškov obratovanja in jih upravnik od njega ni mogel izterjati, dolžan lastnik te stroške 

poravnati v celoti. 



 

262 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

7016006 - Stroški prodaje zemljišč 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vodenje predhodnih premoženjsko pravnih postopkov pri 

prodaji občinskih zemljišč, (geodetske odmere in parcelacije, cenitve, notarske storitve, davščine, stroški 

zemljiškoknjižne realizacije, drugi stroški premoženjsko-pravnih postopkov,...), in sicer za premoženjsko pravne 

zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Iz te postavke se krijejo tudi morebitni stroški objave 

oglasov za prodajo občinskih nepremičnin. Vsa zemljišča, ki bodo predmet prodaje, morajo biti predhodno uvrščena 

v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka (Načrt razpolaganja), ki ga vsako leto sprejme 

Občinski svet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na realizacijo v letu 2017. 

 

7016011 - Opremljanje stavbnih zemljišč 
Vrednost: 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč nastajajo stroški z izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za 

potrebe opremljanja posameznih con, ki se urejajo na podlagi sprejetih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN-jev). 

Gre za stroške povezane z izdelavo programov opremljanja in projektne dokumentacije ter stroške v zvezi z izvedbo 

prenosov zgrajene komunalne infrastrukture na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju v last in upravljanje občini. 

Sem se uvrščajo tudi stroški objav Odlokov o programu opremljanja in drugih dokumentov v uradnih glasilih ter 

drugi operativni stroški za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč. V letu 2018 je predvidena priprava programov 

opremljanja predvsem za tista območja, za katera so bili že sprejeti OPPN-ji (Vojašnica V in Z, Reteče,..) ter prenos 

zgrajene komunalne infrastrukture na podlagi pogodb o opremljanju za območja Kamnitnik I. in II., Pod Matičkom, 

Reteče (BK 300)). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

7016008 - Stroški nakupa zemljišč 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vodenje predhodnih premoženjsko pravnih postopkov pri 

nakupu zemljišč, (geodetske odmere in parcelacije, cenitve, notarske storitve, odvetniške storitve, davščine, stroški 

zemljiškoknjižne realizacije, drugi stroški premoženjsko-pravnih postopkov,..), in sicer za premoženjsko pravne 

zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

7016010 - Stroški menjave zemljišč 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki planiramo sredstva, potrebna za vodenje predhodnih premoženjsko pravnih postopkov pri 

menjavi zemljišč, (geodetske odmere in parcelacije, cenitve, notarske storitve, odvetniške storitve, davščine, stroški 

zemljiškoknjižne realizacije, drugi stroški premoženjsko-pravnih postopkov,...), in sicer za premoženjsko pravne 

zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Vsa občinska zemljišča, ki bodo predmet menjave, 

morajo biti predhodno uvrščena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka, ki ga vsako 

leto sprejme občinski svet. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki jih 

občina pridobi na podlagi menjalne pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

7016015 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve 

infrastrukturnih objektov v preteklosti ter za vse tiste premoženjsko pravne zadeve, ki ne sodijo v okvir posameznih 

investicij. Odhodki so planirani v zvezi s pridobitvijo zemljišč, ki so v zasebni lasti in v naravi predstavljajo 

kategorizirano občinsko cesto ali javno pot oziroma so namenjena ureditvi ali razširitvi takih cest ali pa na njih 

obstajajo infrastrukturni objekti, ki jih je potrebno pridobiti v last. Prednost imajo odkupi za ceste, po katerih bodo 

potekala gradbena dela. Odkupi zemljišč bodo izvedeni do višine planiranih proračunskih sredstev, za ostala 

zemljišča pa bodo odkupi izvedeni v naslednjih letih. 

Poleg odkupov, so sredstva na postavki namenjena tudi za plačilo morebitnih odškodnin za pridobitev stvarnih 

pravic (služnosti, stavbne pravice) na zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je predvidena izgradnja ali je že zgrajena 

javna infrastruktura. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0045 - Investicije v nakup zemljišč za ceste 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 
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80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

Vrednost: 3.246.481 € 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

8011002 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest na podlagi Zakona o gozdovih in 

Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Na območju 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 po 49. člena Zakona o gozdovih ter Republika Slovenija. Pri pripravi 

programa upoštevamo prostorsko porazdelitev sredstev in vključevanje lokalnega prebivalstva pri ročnem 

vzdrževanju gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se izvede na podlagi plana Zavoda za gozdove, ki ga 

pripravijo na začetku vsakoletnega proračunskega leta v okviru predlaganih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije in izkušenj preteklih let. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

8013001 - Redno vzdrževanje cest 
Vrednost: 750.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za redno vzdrževanje občinskih cest. Redno vzdrževanje zajema področje rednega 

letnega vzdrževanja javnih cest in zimskega vzdrževanja oziroma zimske službe in spomladanske sanacije poškodb 

na cestah. Pod redno vzdrževanje spada tudi obnova in zamenjava dotrajane prometne signalizacije in prometne 

opreme, talnih označb in zamenjava varovalnih ograj. Stroški zajemajo še naročila izrednih zunanjih nadzorov 

kvalitete izvedbe vzdrževanih del in prekopov oziroma posegov v varovalni pas ceste in druge stroške. 

I. Skupen strošek letno/zimskega vzdrževanja je razviden iz spodnje tabele: 

Letno vzdrževanje občinskih cest 260.000,00 € 

Vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest  100.000,00 € 

Zimska služba  300.000,00 € 

Talne označbe 45.000,00 € 

Ograje 30.000,00 € 
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Nadzor, popisi in programi 15.000,00 € 

SKUPAJ  750.000,00 € 

 

II. Vrednost rednega letnega vzdrževanja občinskih cest glede na kategorijo in zgornji ustroj ceste po 

krajevnih skupnostih je razvidna iz spodnje tabele:  

Krajevna skupnost 

LZ  

asfalt 

LK+LC  

asfalt 

LK+LC  

mak. JP asfalt JP mak. 

KJ 

asfalt KJ mak. SKUPAJ Vzdrževanje 

  km km km km km km km km 

Vrednost 

(EUR) 

BUKOVICA-

BUKOVŠČICA   12,062 0,928 14,161 4,479     31,63 24.338,40 

GODEŠIČ   0,408   5,036     0,709 6,153 4.734,56 

SV. LENART-

LUŠA   10,067 1,286 14,932 4,086     30,371 23.369,64 

LOG   12,986 1,432 17,502 14,815     46,735 35.961,28 

RETEČE – 

GORENJA VAS   2,437   6,283 2,576   0,406 11,702 9.004,36 

SV. DUH   3,823 0,19 11,848 5,669   1,037 22,567 17.364,68 

ZMINEC   15,662 7,865 13,367 20,642     57,536 44.272,35 

KAMNITNIK 1,58 3,102   4,713 1,296   0,532 11,223 8.635,79 

STARA LOKA-

PODLUBNIK   4,43 2,383 13,947 5,792 1,072 1,617 29,241 22.500,13 

ŠKOFJA LOKA-

MESTO   7,778 4,65 15,839 31,249     59,516 45.795,90 

TRATA 2,24 11,823 1,109 10,505 2,453 0,322 2,768 31,22 24.022,92 

SKUPAJ 3,82 84,578 19,843 128,133 93,057 1,394 7,069 337,894 260.000,00 

 

III. Vrednost kompletnega letno/zimskega vzdrževanja po krajevnih skupnostih, pomembnejših cestah in 

drugih stroških je razvidna iz spodnje tabele: 

Krajevna skupnost 

LZ  

asfalt 

LK+LC  

asfalt 

LK+LC  

mak. 

JP  

asfalt 

JP 

mak. 

KJ 

asf. 

KJ  

mak. SKUPAJ Vzdrževanje 

  km km km km km km km km 
Vrednost 

(EUR) 

BUKOVICA-

BUKOVŠČICA   12,062 0,928 14,161 4,479     31,63 52.421,17 

GODEŠIČ   0,408   5,036     0,709 6,153 10.197,52 

SV. LENART-LUŠA   10,067 1,286 14,932 4,086     30,371 50.334,60 

LOG   12,986 1,432 17,502 14,815     46,735 77.455,06 

RETEČE – GORENJA 

VAS   2,437   6,283 2,576   0,406 11,702 19.394,01 

SV. DUH   3,823 0,19 11,848 5,669   1,037 22,567 37.400,84 

ZMINEC   15,662 7,865 13,367 20,642     57,536 95.355,82 

KAMNITNIK 1,58 3,102   4,713 1,296   0,532 11,223 18.600,15 

STARA LOKA-

PODLUBNIK   4,43 2,383 13,947 5,792 1,072 1,617 29,241 48.461,83 
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ŠKOFJA LOKA-

MESTO   7,778 4,65 15,839 31,249     59,516 98.637,32 

TRATA 2,24 11,823 1,109 10,505 2,453 0,322 2,768 31,22 51.741,67 

POMEMBNEJŠE 

CESTE   25,431           25,431 100.000,00 

TALNE OZNAČBE                 45.000,00 

OGRAJE                 30.000,00 

NADZOR, POPISI, 

PROGRAMI                 15.000,00 

SKUPAJ 3,82 110,009 19,843 128,133 93,057 1,394 7,069 363,325 750.000,00 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let in sklenjenih koncesijskih pogodb. 

 

8013002 - Študije na lokalnih cestah in kolesarskih povezavah 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 sredstva postavke namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov 

projektov obnov občinskih cest. Pri upravljanju 363,325 km občinskih cest nastanejo med letom tudi različni stroški 

(storitve notarja, odvetnika, soglasja, razpisi, stroški računalniških aplikacij, vodenje katastra in podobno), ki jih 

krijemo s sredstvi te postavke. Na kolesarskih poteh sredstva namenjamo za preveritev in določitev poteka tras 

kolesarskih stez in poti v mestu in okolici, z navezavo na državno kolesarsko mrežo v Občini Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

8013005 - Program obnov občinskih cest 
Vrednost:1.032.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena po programu obnov občinskih cest. Pri sestavi programa obnov občinskih cest 

smo upoštevali naslednje kriterije:  

- obseg razpoložljivih sredstev, ki jih lahko zagotovi integralni proračun,  

- prednost imajo glavne občinske prometnice (LC, LK, in LZ) in prometnice, kjer potekajo šolski prevozi,  

- terminska usklajenost z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture, 

- stanje voziščne konstrukcije, 

- prednost imajo objekti, ki so začeti v preteklem letu ter pobude uporabnikov za sofinanciranje. 

 

Pri vseh prioritetah smo se predhodno v okviru materialnih možnosti posvetovali z odgovornimi predstavniki 

krajevnih skupnosti oziroma upoštevamo njihove prioritetne pismene predloge.  
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Program obnov občinskih cest je razviden iz tabele: 

 

  
KRAJEVNA 

SKUPNOST 

OZNAKA 

CESTE 
NAZIV ODSEKA CESTE 

PRORAČUN 

2018  

          

1. BUKOVICA   LC 183011 Strmica - Bukovščica - Ševlje 10.000 

  BUKOVŠČICA RAZNE Razne preplastitve  25.000 

2. SV. LENART LC 401021 Na Luši - Lenart - Rovt - Zapreval 100.000 

  ZG. LUŠA JP 901221 Zg. Luša - Mlaka 10.000 

    RAZNE Razne preplastitve - KS Luša 23.000 

3. GODEŠIČ KJ 990131 Trata-Obrtna cona-Godešič 20.000 

  PODLUBNIK LC 401081 Papirnica - Virmaše 30.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 42.000 

5. ŠKOFJA LOKA JP 903922 Pot na Hribc 40.000 

  MESTO JP 901872 Loški g. - Grebenar - Vincarje 45.000 

    LC 401101 Bodovlje - Frane - Kopač 38.000 

    LK 401341 Fužinska - Kopališka 43 25.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 26.000 

6. TRATA JP 902281 Frankovo nas. 146 - 70 63.000 

    LZ 402041 Kidričeva cesta - Lipica 199.500 

    RAZNE Razne preplastitev 48.000 

    Razne JP ob Kidričevi kanalizacija 30.000 

7. SVETI DUH LC 401071 Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica 100.000 

8. RETEČE RAZNE PREPLASTITVE 7.000 

9. KAMNITNIK RAZNE PREPLASTITVE 25.000 

10. ZMINEC LC 401101 Bodovlje - Frane - Kopač 40.000 

    LC 401111 Zminec - Sopotnica - Rupar 20.000 

    JP 901601 Gabrk - Okršlan -Zadobnik 7.000 

    LC 401011 Podpulfrca - Breznica -Pred. 10.000 

      PREPLASTITVE 18.380 

11. LOG JP 901423 Brv Brode 15.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 1.000 

12. RAZNO RAZNE nadzor, popisi 14.120 

S K U P A J 1.032.000 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0015 Program obnov občinskih cest. 

OB122-17-0030 Obnova vodovoda v Podlubnik II 

OB122-17-0051 Rekonstrukcija ceste z obnovo vodovoda na JP 208281 »Frankovo nas. 146 -70« 

OB122-16-0036 Odsek vodovoda v Papirnici 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi popisov in izkušenj iz preteklih let. 
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8013010 - Urejanje pločnikov 
Vrednost: 120.081 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za izboljšavo prometne varnosti najšibkejših udeležencev (pešcev) v prometu ob 

občinskih in ob državnih cestah. 

 
Zap.št. KRAJEVNA 

SKUPNOST 

ŠTEVILKA 

 CESTE 

Naziv objekta – vrsta dela Vrednost (€) 

1. SV. DUH R1-210/1109 Pločnik Sv. Duh – AP Forme 52.019,43 

2. TRATA LC - 401319 Ureditev pločnika v dolžini 172 m od 

cerkve na Suhi do župnišča 

68.061,26 

 S K U P A J   120.080,69 

 

Podrobneje sta projekta predstavljena v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0046 – Dograditev pločnika Sv. Duh 

OB122-16-0047 – Dograditev pločnika Suha – 2. Faza 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

8013013 - Urejanje prometa 
Vrednost: 72.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju stroškov postavitev nove prometne signalizacije, sprememb in elaboratov, zavarovanj 

in intervencijskih ukrepov za varovanje udeležencev v prometu, opreme za kontrolo pristopa in za nadzor prometa, 

evidenco posegov v javne površine, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički), zagotavljanje 

neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra ter administrativne stroške vezane na redne upravne 

naloge za urejanje cestnega prometa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0037 Urejanje prometa 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stanja na trgu, izkušnje iz preteklih proračunskih obdobij. 

 

8013015 - Parkirišča - izvajalci 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za urejanje parkirišča v Puštalu pri nogometnem igrišču. Podrobneje je projekt predstavljen 

v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena izkušnje iz preteklih let. 
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8013025 - Javni mestni promet 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa z več odhodi avtobusov in nižjo ceno 

vozovnic na relaciji Podlubnik – Lipica. Sredstva na postavki namenjamo tudi za sofinanciranje javnih avtobusnih 

linij znotraj območja občine Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0039 Subvencioniranje stroškov javnih avtobus. linij 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

8013016 - Vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za zamenjavo žarnic in 

poškodovanih elementov, zamenjavo drogov javne razsvetljave (prometne nesreče in podobno), zamenjavo 

poškodovanih kablov, vzdrževanje ali obnova prižigališč in druge stroške povezane z vzdrževanjem javne 

razsvetljave.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena in izkušnje iz preteklih let. 

 

8013026 - Investicije v javno razsvetljavo 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za prestavitev zračnih vodov v zemljo, skladno z deli elektrooperaterja, prestavitev prižigališč 

zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja, morebitno menjavo dotrajanih kablov ter ostalih nujnih stroškov 

(priključnina, projektna dokumentacija, ...) in manjše projekte novogradenj na osnovi predlogov krajevnih skupnosti 

ali občine, kar je razvidno iz tabele:  

INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 

  KS Kamnitnik 10.000,00 plan KS 

KS Stara Loka - Podlubnik 9.000,00 plan KS 

KS Godešič 6.000,00 plan KS 

Zamenjava potratnih luči 40.000,00 OBČINA 

Manjše investicije in prestavitve 35.000,00 OBČINA 

Nadzor in popisi in druga dokumentacija 10.000,00 OBČINA 

SKUPAJ 110.000,00 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0016 Investicije v javno razsvetljavo 
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8013027 - Električna energija in omrežnina 
Vrednost: 180.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti stroški porabe električne energije, ki jih občina namenja delovanju javne razsvetljave, 

semaforjev in drugih svetlobnih teles in naprav pri urejanju prometa. V letu 2018 namenjamo 180.000 € za plačilo 

el. energije in trošarin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocene stroškov iz predhodnih let. 

 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

8013018 - Študije na regionalnih cestah 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za elaborate, študije in izdelavo tehnične dokumentacije na državnih cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

8013020 - Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za izboljšanje prometne varnosti na vpadnicah – regionalnih cestah v sodelovanju z 

upravljavcem Direkcijo RS za infrastrukturo, predvsem na nevralgičnih točkah na vpadnicah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0038 Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocene in izkušnje preteklih let. 

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

8013023 - Urejanje širokopasovne infrastrukture 
Vrednost: 8.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo posodobitev obstoječega načrta razvoja širokopasovnega omrežja z namenom izgradnje odprtih 

širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni 

tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa. Že v letu 2016 je izvajalec izdelal nov načrt razvoja, vendar del po 

pogodbi še ni dokončal, to je mapiranja t.i. belih lis. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Preostanek pogodbene vrednosti in ocena. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

8015001 - Okoljski sanacijski projekti 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o varstvu okolja in Uredba o ravnanju z odpadki nalagata občinam in državi izdelavo programa sanacije in 

izvedbo sanacije za območja, ki so zaradi odlaganja odpadkov degradirana oziroma za območja, kjer obstaja 

nevarnost pojava nepravilnega odlaganja zaradi nevestnega ravnanja občanov pri ravnanju z odpadki. Sredstva te 

postavke bomo porabili za izvršitev teh obveznosti. V prednostnem programu je sanacija nepravilno odloženih 

odpadkov v naravnem okolju. Nalogo pregledovanja svojega območja in obveščanja o stanju so prevzele Lovske 

družine, zato jim bomo s te postavke poplačali stroške, ki jim ob tem nastajajo. 

S te postavke bomo poravnali tudi stroške čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih lastnik ni 

poznan. Sredstva te postavke namenjamo tudi za pokrivanje stroškov spomladanskega čiščenja. 

Del sredstev te postavke namenjamo za nadaljevanje projekta namestitve "pasjih stranišč" in sicer za nabavo novih 

potrebnih posod in obvestilnih ter opozorilnih tabel na ogroženih mestih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije in izkušenj preteklih let. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

8016003 - Javne površine in parkirišča 
Vrednost: 390.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke namenjamo tekočemu letnemu in zimskemu vzdrževanju evidentiranih komunalnih objektov 

kot so: avtobusne postaje in postajališča, mestne ulice, trgi, poti, parkirišča, zelenice, posode za cvetje in drevoredi, 
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javne klopi, otroška igrišča, stopnišča, koši za smeti, varovalne ograje na nevarnih mestih in količki za 

preprečevanje nepravilnih prehodov motornih vozil in parkiranja. Vzdrževanje komunalnih objektov poteka po 

sprejetem letnem planu z izbranimi izvajalci po določbah predpisov o javnem naročanju. 

Poleg zgoraj navedenega tekočega vzdrževanja evidentiranih komunalnih objektov pa so sredstva te postavke 

namenjena tudi za druga dela, to so: nabava in izobešanje zastav, plačilo električne energije za ogrevanje brvi in 

javnih omar za prireditve, čiščenje in pranje Mestnega trga in drugih površin po prireditvah v organizaciji občine, 

barvanje podhodov, vzdrževanje mostov, nabava lesenih delov za popravilo klopi in ograj, prometna signalizacija na 

javnih površinah, popravilo jaškov meteorne vode na javnih površinah ter dodatna manjša dela, ki jih je občasno 

potrebno opraviti na javnih površinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi realizacije in izkušenj preteklih let. 

 

8016004 - Vzdrževanje javnih površin - zasaditve 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke so namenjena za sezonsko ocvetličenje in zasaditev s trajnicami določenih gredic na ožjem in 

širšem delu mesta Škofja Loka v spomladanskem in jesenskem času ter redno vzdrževanje: okopavanje, pletje, 

gnojenje, zalivanje le-teh in košnja otokov.  

Hkrati so sredstva te postavke namenjena tudi delovanju skupine za lepšo Loko: organiziranje predavanj, cvetlični 

sejem, jesenska prireditev - podelitev priznanj. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

8016005 - Javne sanitarije 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveza lokalne skupnosti je tudi skrb za javne sanitarije. Sredstva te postavke namenjamo za pokrivanje stroškov 

sofinanciranja obratovanja javnih stranišč v sklopu Kavarne Homan, Avtobusne postaje Škofja Loka in krčme 

Mihol. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena in izkušnje preteklih let. 

 

8016009 - Študije na komunalnem področju 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za študije in izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in parkirišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

 

8016010 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 
Vrednost: 99.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so sredstva planirana za obnovo in izgradnjo komunalnih objektov, katera posamezna krajevna 

skupnost predlaga in razdeli v svojem programu na področju komunalnih objektov: 

Št. Krajevna skupnost Načrtovana investicija 2018 Znesek 

1.  Podlubnik - Igrala v Podlubniku 

- Ureditev parkirišča in eko otoka Groharjevo naselje 

9.000,00 

5.000,00 

2. Trata - Ureditev otroškega igrišča vas Trata 

- Ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje na parc.št.108/2 

k.o. Stari dvor (garaže pred PP) 

28.500,00 

15.100,00 

 

3. Kamnitnik Vzdrževanje zelenic, parkirišč, stopnic, obnova igral in 

sofinanciranje igrišč 

15.000,00 

4. Sv. Lenart-Luša Manjša investicijska dela na javnih površinah (potka in 

ureditev parkirišča) 

10.000,00 

5. Reteče Ureditev razgledne točke v Vigredih (klopca, igrala, košek) 3.200,00 

 SKUPAJ  85.800,00 

 

Poleg predlogov krajevnih skupnosti v letu načrtujemo še: 

Zap. št. Naziv objekta- vrsta dela Proračun 2018 

1.  Postavitev avtobusnih čakalnic 10.000 

2. Zasaditev novih dreves 4.100 

 SKUPAJ 14.100 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0036 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

8016007 - Odmera cest 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za izdelavo geodetskih elaboratov in odmer dejanskega stanja javnih površin in občinskih cest. 

Program odmer za leto 2018 bo izveden na osnovi sprejetih projektov rekonstrukcij oziroma gradenj cest ter ostale 

občinske infrastrukture v skladu s proračunskimi zmožnostmi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocene stroškov iz predhodnih let. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

8023001 - Sanacija usadov in poplav 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sanacij usadov in posledic poplav prilagajamo predvidenim nepovratnim državnim sredstvom in potrebam 

za zagotovitev prevoznosti cest po ujmah. Glede na razpoložljiva občinska sredstva in načrtovane pridobitve 

sredstev s kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za sanacijo usadov in poškodovanih cest 

bomo dali prednost izbranim in potrjenim projektom s strani pristojnega ministrstva (MOP) ter cestam, skladno s 

prioritetami ogroženosti cestne in ostale javne infrastrukture. 

V proračunskem letu 2018 namenjamo za sprotne manjše sanaciji, ter izdelavo dokumentacije 16.000 EUR, ter 

34.000 EUR za sanacijo ceste v Sovpatu z obnovo vodovoda v KS Log po neurju 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0017 - Sanacija usadov in poplav 

OB122-17-0018 - Obnova vodovoda v naselju Log 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena in projektni predračuni. 
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85 - Režijski obrat 

Vrednost: 60.000 € 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

8513001 - Upravljanje s parkirišči 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru režijskega obrata namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč, regulacijo uporabe 

javnih parkirnih površin, za kritje stroškov postavitve in vzdrževanja parkirnih avtomatov, kritje stroškov mobilnega 

plačevanja parkirnine ter za plačilo najemnine za parkirišče pri Tehniku ter druge stroške povezane z upravljanjem 

parkirišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

Vrednost: 1.691.519 € 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

12049001 - Oskrba s plinom 

9012003 - Projekti, razvoj 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo plačali stroške, ki bi Občini kot koncedentu nastali v postopku reorganizacije javne službe. 

Koncesijska pogodba je bila podpisana dne 18.03.2015, vendar je postopek prenosa infrastrukture na koncesionarja 

postopen in kontinuiran. Na območju občine je še ostala infrastruktura, ki jo je treba prenesti na koncesionarja, saj v 

času razpisa vsa infrastruktura še ni mogla biti predmet »ponudbe« in zato ne koncesijske pogodbe. To je 

plinovodna infrastruktura, ki je bila ob objavi razpisa še v gradnji ter infrastruktura, ki jo zasebni investitor – 

podpisnik pogodbe o opremljanju – zgradil, pa pogodba še ni bila realizirana in infrastruktura še ne predana občini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov in potrebnih sredstev. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

9015020 - Lokalni energetski koncept 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Energetski zakon – EZ-1 določa, da mora lokalna skupnost sprejeti lokalni energetski koncept (LEK) kot program 

ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe 

energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, 

soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. S te postavke bomo plačali stroške, ki bodo nastali na projektu 

oblikovanja in sprejemanja LEK-a. Občina Škofja Loka je veljavni LEK sprejela februarja 2012, ki je temeljil na 

starem Energetskem zakonu iz leta 1999, zato je potrebno na podlagi novega EZ-1 iz 2014 oblikovati nov LEK. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov in potrebnih sredstev. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

9015001 - Ravnaje z odpadki 
Vrednost: 14.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke bomo plačali stroške, ki bodo Občini, kot lastnici objekta, nastali na objektu zbirnega centra in na 

sortirnici (prekladalna rampa) v Dragi. To so predvsem stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja javne 

infrastrukture. Zakonodaja Občini in izvajalcem javnih služb nalaga zadolžitve v zvezi z zbiranjem frakcij odpadkov 

in predpisuje količino in volumen opreme in potrebno površino. Zbiranje teh frakcij zahteva ograjen prostor in nove 

utrjene površine, kar bomo uredili z nadgraditvijo in dograditvijo centra.  

S te postavke bomo poplačali tudi stroške obratovanja objekta, ki odpadejo na koncedenta, stroške promocije 

varovanja okolja (brošure, članki, material ipd.) in strošek zavarovalne premije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0058 - Ravnanje z odpadki 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov in potrebnih sredstev. 
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9015002 - Sanacija zaprtega odlagališča Draga – OVD 
Vrednost: 78.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Agencija RS za okolje je septembra 2016 Loški komunali d.d., Škofja Loka - zavezancu, ki je v času aktivnega 

odlaganja upravljal z odlagališčem, izdala Okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov v 

Dragi (OVD). OVD je postalo pravnomočno februarja 2017. V dokumentu so podane zadolžitve in obveze, ki jih je 

treba opraviti in naslednjih trideset let opravljati. Nanašajo se na upravljanje (pregledovanje izvajanje monitoringov, 

vzdrževanje in varovanje, redni odvoz izcednih vod odlagališča na čiščenje, redni pregled terena, redno poročanje, 

priprava dokumentacije ipd.) in na investicije (izdelava plinjakov in izvedba prekrivnega sloja v debelini še 1,5 m. 

Sredstva za izvršitev OVD občina zagotavlja na tej postavki.  

Z namenom zniževanja stroškov, za del OVD, kjer je odrejen odvoz izcednih voda na čiščenja na komunalno 

čistilno napravo, so se občine solastnice odlagališča odločile, da pričnejo postopek za spremembo OVD in pričnejo z 

gradnjo rastlinske čistilne naprave, kjer se bodo izcedne vode odlagališča čistile na kraju nastanke in očiščene 

ponikale. Tudi ta sredstva, tako za postopek kot izgradnjo občina zagotavlja na tej postavki. Občine solastnice so 

aprila 2017 sklenile sporazum, po katerem stroške, ki nastanejo v zvezi z zaprtim odlagališče Draga, krijejo v 

deležu, ki je enak odstotku odloženih odpadkov na odlagališču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0059 - Sanacija zaprtega odlagališča Draga - OVD 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov potrebnih del in storitev. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

9015003 - Obratovanje - javna kanalizacija 
Vrednost: 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo zavarovanju javne infrastrukture namenjene odvajanju odpadnih voda, prav tako bomo s te 

postavke krili stroške tekočega vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov, ki po zaključku gradnje še niso 

predani upravljavcu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

9015004 - Obratovanje - MKČN 
Vrednost: 10.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo pokrivanju stroškov zavarovanja, obratovanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav 

v lasti Občine Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 
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9015005 - Sofinanciranje izgradnje MKČN 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in bodo dodeljena v 

skladu s Pravilnikom o subvencioniranju nakupa in gradnje MKČN na območju Občine Škofja Loka (Uradni list 

RS, št. 36/2012) ter na podlagi javnega razpisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0022 Sofinanciranje izgradnje MKČN 

 

9015007 - Študije in drugi izdatki - javna kanalizacija 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo pokrivanju stroškov povezanih s študijami, analizami, pripravo projektne in 

investicijske dokumentacije (idejna zasnova, DIIP, …), poročanjem po zaključkih operacij, ki so sofinancirane iz 

EU in/ali RS, morebitnimi odškodninami upravičencem, notarskimi stroški overitev ter drugimi izdatki potrebnimi 

za izvajanje javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

9015008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 
Vrednost: 867.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo krili stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov. 

Sredstva te postavke namenjamo tudi obnovi kanalizacije, ki bo potekala hkrati z obnovo ceste in ostale občinske 

infrastrukture v cestnem telesu in poteh na mestnem in primestnem območju oziroma v vplivnem in prispevnem 

območju kanalizacije. 

Predvidena je izdelava projektne in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo sekundarnega fekalnega 

kanalizacijskega omrežja v delu naselja Sv. Duh. 

V letu 2018 je predviden začetek gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode po Ljubljanski cesti. 

S sredstvi, ki jih namenjamo na tej postavki za Komunalno ureditev Partizanske in Šolske ulice, bomo zagotovili 

odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz območja vzhodnega dela bivše vojašnice z izvedbo ločenega 

meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema.  

Sredstva bomo namenili dokončanju izgradnje odseka meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh. 

V severnem delu naselja Kamnitnik je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja in sočasno obnova 

primarnega in sekundarnega vodovoda. 

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja na delu Ceste talcev. S tem bodo objekti na prispevnem območju 

MKČN »Za Kamnitnikom« prevezani na javno kanalizacijsko omrežje in na Centralno čistilno napravo Škofja 

Loka. 

Predvidena je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja od Grenca do Ljubljanske ceste. Namen posega je 

izvedba sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost priključitve na javno kanalizacijo. Objekti 

na prispevnem območju MKČN pri trgovskem objektu Lidl v trgovsko poslovni coni na Grencu in MKČN pri 

objektu Avto Markovič bodo prevezani na javno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Škofja Loka. 

V okviru Protipoplavne ureditve Poljanske in Selške Sore ter Sore do Suhe namenjamo sredstva sočasni obnovi 

obstoječe kanalizacije.  
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S te postavke bodo plačani tudi vsi ostali stroški v zvezi z investicijami, npr. izdelava projektne dokumentacije, 

pridobivanje gradbenega dovoljenja, cenitve, odškodnine, notarski stroški, izvedba javnih razpisov, gradbeni nadzor, 

izdelava varnostnega načrta, koordinator za varstvo pri delu, pridobitev uporabnega dovoljenja. 

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov 

izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov.  

Podrobneje so projekti predstavljeni v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0032 Investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 

OB122-17-0033 Sv. Duh - fekalna kanalizacija 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-16-0005 Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

OB122-16-0025 Sv. Duh - meteorna kanalizacija 

OB122-16-0027 Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 

OB122-16-0032 Cesta talcev - kanalizacija 

OB122-16-0033 TPC Grenc-Suha – kanalizacija 

OB122-11-0003 Protipoplavno urejanje Sore 

 

9015011 - Obratovanje - čistilne naprave 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo zavarovanju javne infrastrukture s področja čiščenja odpadnih 

voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

9015013 - Študije in drugi izdatki - čistilne naprave 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada 

med investicije (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter študije in analize, 

povezane z izvajanjem javne službe), za poročanje po zaključkih operacij, ki so sofinancirane iz EU in/ali RS ter 

drugih izdatkov potrebnih za izvajanje javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

9015016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - čistilne naprave 
Vrednost: 38.478 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo izvedbi investicij in investicijskemu vzdrževanju čistilnih 

naprav (Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče). V letu 2018 sredstva namenjamo 

projektu CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3. Sredstva bodo namenjena za izvedbo in nadzor. Podrobneje je projekt 

predstavljen v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0001 – CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

9016002 - Študije in drugi izdatki 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo pokrivanju stroškov povezanih s študijami, analizami, pripravo projektne in 

investicijske dokumentacije (idejna zasnova, DIIP, …), priprava odlokov in drugih aktov, poročanjem po zaključkih 

operacij, ki so sofinancirane iz EU in/ali RS, morebitnimi odškodninami upravičencem, notarskimi stroški overitev, 

stroški povezani s pridobivanjem vodnih dovoljenj, stroški v zvezi z Uredbo o vodovarstvenih območjih ter drugimi 

izdatki potrebnimi za izvajanje javne službe. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 14.08.2013 občinama Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane 

izdalo Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. V Odločbi je navedeno, da sta 

upravičenki dolžni izbrati skupnega izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za 

celotno infrastrukturo, ki je predmet vloge. Postopek izbire izvajalca še poteka, nastale stroške pa bomo krili s te 

postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

9016004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni vodovod 
Vrednost: 450.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V delu naselja Log, v dolini Sovpat, je bila ob poplavah oktobra 2014 poškodovana cesta. V sklopu gradbenih del 

obnove ceste bo izvedena tudi obnova vodovoda v dolžini približno 213 m. 

Prav tako so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela primarnega vodovoda v naselju 

Pod Plevno ter za obnovo primarnega vodovoda v dolini Hotoveljščice, izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 

2021. 

S te postavke bo plačana dograditev vodovoda v delu naselja Zminec, s čimer bo omogočena priključitev sedmih 

stanovanjskih hiš na javni loški vodovod. 

Plačana bo obnova vodovoda v naselju Podlubnik od h.št. 244 do 260 v dolžini 200 m, na katerem so zelo pogoste 

okvare, zato je obnova nujna.  

V naselju Podlubnik je v naslednjih letih predvidena celovita obnova treh ulic (h.št. 164-182, h.št. 291-283 in h.št. 

190-222), to je obnova vodovoda in kompletna ureditev cestišča. V letu 2018 so sredstva planirana za izdelavo 

projektne dokumentacije, izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 2021. 

Sredstva na postavki namenjamo tudi za investicijsko vzdrževanje cevovodov in objektov na javnem vodovodnem 

omrežju ter obnovo vodovoda na območjih, kjer prihaja do pogostih okvar oziroma se bo obnavljala ostala 

komunalna infrastruktura ali občinske ceste. 

Prav tako bo vodovod obnovljen ob rekonstrukciji ceste Frankovo naselje 70 – 118, s čimer se bo izboljšalo stanje 

javne infrastrukture in uredilo problematično odvodnjavanje ceste. 
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V drugi polovici leta je predviden pričetek gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ljubljanske ceste, v sklopu projekta pa bo obnovljen tudi del 

obstoječega javnega vodovoda.  

V sklopu izvedbe ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz 

območja vzhodnega dela bivše vojašnice bo izvedena tudi obnova primarnega in sekundarnega vodovoda v Šolski 

ulici in na Partizanski cesti v skupni dolžini približno 300 m. 

V severnem delu naselja Kamnitnik bo hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije obnovljeno tudi primarno in sekundarno 

vodovodno omrežje. 

S postavke bo poplačana gradnja vodovoda v naselju Papirnica v dolžini 230 m, ki se je pričela v jeseni 2017. 

Za dokončno ureditev črpališča Visoko bo izveden postopek izbire izvajalca del, sama izvedba del pa je predvidena 

v letu 2019. 

Ob izvedbi protipoplavnega urejanja Sor bo na območju gradnje obnovljen tudi del vodovodnega omrežja. 

S te postavke bodo plačani tudi vsi ostali stroški v zvezi z investicijami, npr. izdelava projektne dokumentacije, 

pridobivanje gradbenega dovoljenja, cenitve, odškodnine, izvedba javnih razpisov, gradbeni nadzor, izdelava 

varnostnega načrta, koordinator za varstvo pri delu, pridobitev uporabnega dovoljenja. 

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov 

izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov. 

Podrobneje so projekti predstavljeni v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0018 Obnova vodovoda v naselju Log 

OB122-17-0026 Obnova vodovoda Hotovlja 

OB122-17-0027 Obnova vodovoda v naselju Pod Plevno 

OB122-17-0028 Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

OB122-17-0029 Obnova vodovoda v naselju Podlubnik (244-260) 

OB122-17-0030 Obnova vodovoda v naselju Podlubnik II 

OB122-17-0031 Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni vodovod 

OB122-17-0051 Rek. ceste z obn. vodov. na JP208281 Frankovo naselje 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-16-0005 Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

OB122-16-0027 Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 

OB122-16-0036 Odsek vodovoda v naselju Papirnica 

OB122-15-0062 Črpališče Visoko 

OB122-11-0003 Protipoplavno urejanje Sore 

 

9016005 - Vaški vodovodi 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo sofinanciranju gradnje in obnove zasebnih vodovodov na območju občine Škofja 

Loka, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod. Dodeljena bodo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 

investicij v zasebne vodovode in na podlagi javnega razpisa. 

S te postavke bo plačana tudi akontacija vodnega povračila za leto 2018 in morebitna razlika med plačano 

akontacijo vodnega povračila za leto 2017 in dejansko odmerjenim vodnim povračilom, za zasebne vodovode v 

Občini Škofja Loka, ki s pitno vodo oskrbujejo več kot 50 prebivalcev. Vodno povračilo odmeri z odločbo 

Ministrstvo za okolje in prostor. Zavezanec za plačilo vodnega povračila je imetnik vodne pravice, to je Občina 

Škofja Loka. 

Sredstva na postavki namenjamo tudi za izvajanje del in ukrepov na zasebnih vodovodih, v primeru, da jih Občini z 

odločbo odredi inšpektor. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0060 Vaški vodovodi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 
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9016012 - Obratovanje - javni vodovod 
Vrednost: 26.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za plačilo premije za zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda. 

Plačani bodo tudi stroški za izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, skladno s 

Pravilnikom o pitni vodi, za analize izvedene v letu 2017, za katere bo plačilo zapadlo v leto 2018. Od 1.1.2018 bo 

analize pitne vode iz javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte–Lenart–Luša naročal in plačeval 

izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Loška komunala d.d. Škofja loka. 

Sredstva na postavki so namenjena še za plačilo popravila okvar na javnem loškem vodovodu in javnem vodovodu 

Rovte-Lenart-Luša ter za izvedbo prevezav štirih stanovanjskih objektov na javni vodovod, ki je bil zgrajen hkrati s 

kanalizacijo v naselju Gorenja vas-Reteče ob meji z Občino Medvode (objekti so bili do sedaj priključeni na 

medvoški javni vodovod).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Okvirni sporazum o izvedbi vzorčenja in analiziranja pitne vode za javni loški vodovod in javni vodovod Rovte-

Lenart-Luša; višina stroškov v prejšnjih letih, ocene. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

9016008 - Upravljanje pokopališč 
Vrednost: 35.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo pokrili stroške tekočega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav na pokopališču Lipica 

(centralni poslovilni objekt, inštalacije, ozemljitev, navček, ozvočenje, dostopne poti) in tudi stroške postopka in 

študij, ki bodo potrebne za ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti ter upravljanja in urejanja pokopališča po 

novem Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po novem zakonu in podzakonskih aktih, ki jih mora Vlada RS 

in ministrstvo še sprejeti, bo treba javno službo urediti po novih predpisih. Predvidevamo, da bo leta 2017 sprejet 

občinski odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Nato sledi še odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne 

službe in ureditev upravljanja pokopališč in ureditev »upravljanja pokopališč«. Oblikovati in sprejeti (Občinski svet) 

bo treba tudi sklep o cenah storitev za izvajanje javne službe in dajatev v zvezi s to službo. Ob tem bo treba z 

lastniki zemljišč, kjer lastnik zemljišč pokopališča ni občina, skleniti pogodbo o najemu. Na tej postavki je zato že 

predviden ocenjeni strošek letne najemnine. 

Sredstva postavke namenjamo tudi za požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena potrebnih sredstev. 

 

9016009 - Pokopališča 
Vrednost: 56.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za kritje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z investicijami za vzdrževanje (obnova in 

izboljšave) in gradnjo infrastrukture na pokopališčih. Vodilni projekt je širitev Centralnega pokopališča Lipica na 

levi breg potoka Žabnica. V letu 2018 predvidevamo za pokopališče Lipica izdelati projekte (IDZ in PGD) in 

pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo širitve. Sledi izdelava projekta za izvedbo ter postopek izbire izvajalca.  

V tem letu predvidevamo pričetek postopka na pokopališču Reteče, kjer je prvenstveno treba umestiti mrliško 

vežico v prostor, urediti mirujoči promet in se opredeliti o načinu širitve pokopališča. Za nameravano širitev 

pokopališča na vzhodne parcele, bomo leta 2018 pričeli s postopki pridobivanja zemljišč. 
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Predvidevamo, da bi v proračunskem letu 2018 pričeli s postopkom za vzdrževalna dela na mrliški vežici Mestnega 

pokopališča Škofja Loka. Poseg bo zahteven tudi zaradi tega, ker je objekt v sklopu pokopališča zavarovan kot 

kulturna dediščina, območje pa tudi ureja Občinski lokacijski načrt. Poseg je težaven tudi gradbeno (statika, ostrešje, 

infrastruktura), zato bo za nameravan poseg izdelana projektna dokumentacija in za izvedbo pridobljeno 

okoljevarstveno soglasje. 

Vlaganja zaradi izpolnitve zakonskih določb bodo potrebna tudi na ostalih pokopališčih v občini. Postopke glede 

razpolagalne pravice bomo morali izpeljati za vsa pokopališča (razen za pokopališče Lipica). Tudi na teh 

pokopališčih je treba določene objekte vzdrževati in jih obnoviti in prilagoditi namenu ali le urediti katastrsko stanje 

in zemljiškoknjižno stanje zemljišč. V vseh postopkih bodo sodelovale krajevno pristojne krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0056 - Pokopališča 

OB122-16-0019 - Pokopališče Lipica 

OB122-17-0034 - Nakup zemljišč za širitev pokopališča Reteče  

OB122-17-0035 - Invest. vzdrž. in izbol. Pokopališče Stara Loka 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena potrebnih sredstev. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

9018001 - Urejanje vojnih grobišč 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu vzdrževanja in urejanja vojnih grobišč na območju občine, ki so: 

Spominski park borcev NOB in Kostnica na centralnem pokopališču Lipica ter vojno grobišče prve svetovne vojne 

na Šolski ulici. Za vzdrževanje vojnih grobišč je preko ministrstva pristojna država in ga tudi financira. Da so vojna 

grobišča primerno urejena in sledijo standardu vzdrževanja civilnega dela pokopališča, bo izvajalca/e izbrala občina 

in z njim/i sklenila pogodbo. Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo občina 

sklenila poseben dogovor o urejanju in vzdrževanju grobišč, po katerem bo sredstva, porabljena za plačilo izvajalcev 

urejanja in vzdrževanja prejela kot refundacijo, kar se prikaže na prihodkovnem delu proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov. 
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901 - KS Bukovica - Bukovščica 

Vrednost: 8.795 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90106001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 6.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, stroški elektrike, odvoza 

smeti, stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov, zavarovalne premije ter drugi operativni odhodki (obdaritev 

otrok). Višina sredstev za reprezentanco je določena glede na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede 

na svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

90106002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 1.505 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški elektrike, najemnine za poslovni prostor ter stroški plačilnega 

prometa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90113001 - Avtobusna postajališča - zahtevki 
Vrednost: 1.050 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 

 

 

902 - KS Godešič 

Vrednost: 10.102€ 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

90204001 - Proslave in prireditve krajevnih skupnosti 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov organizacije prireditve »Večer na vasi«.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90206001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 2.869 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, stroški elektrike, ogrevanja, zavarovalne premije in 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina sredstev za reprezentanco je določena glede na število članov 

Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega 

same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

90206002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 5.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroški elektrike, 

vodarine, stroški tekočega vzdrževanja Doma krajanov, vzdrževanja spletne strani KS, plačila po podjemni pogodbi, 

sklenjeni za čiščenje in tekoče vzdrževanje Doma krajanov in okolice, stroški plačilnega prometa ter drugi 

operativni odhodki (novoletna prireditev za otroke, cvetje za umrle iz krajevne skupnosti).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90213001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90218001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. Krajevna skupnost pripravi glasilo Dobrave. Dodatna sredstva je zagotovila iz 

fonda sredstev, za katerega KS same dajo predlog porabe. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let ter število prebivalcev oz. gospodinjstev. 

 

90218002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila v primeru, da sredstva 

na postavki Lokalni časopis – zahtevki, ne zadoščajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

 

903 - KS Log 

Vrednost: 7.780 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90306001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 3.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, električne energije, stroški tekočega vzdrževanja 

doma v Gabrku, zavarovalne premije in drugi operativni odhodki (srečanje starejših, obdaritev otrok). Višina 

sredstev za reprezentanco je določena glede na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na svoje 

potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

90306002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 3.850 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja doma v Gabrku, 



 

288 

 

stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila po podjemni 

pogodbi, sklenjeni za čiščenje in tekoče vzdrževanje doma in okolice, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni 

odhodki (srečanje starejših, obdaritev otrok).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90313001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 

 

 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

Vrednost: 15.364 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90406001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 9.282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, odvoza smeti, tekočega 

vzdrževanja drugih objektov, najemnine za poslovni prostor in parkirišče, nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, ter drugi operativni odhodki(darila za otroke, prireditve). Višina sredstev za stroške reprezentance je 

določena glede na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na svoje potrebe določijo krajevne 

skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

 

90406002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 217 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški plačilnega prometa in drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90413001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. Za vzdrževanje je sklenjena podjemna pogodbo. Dodatna sredstva so zagotovljena iz 

fonda sredstev, za katerega KS same dajo predlog porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

90416001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 4.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena komunalnemu vzdrževanju pokopališča. Sem sodijo stroški vodarine 

in odvoza smeti, stroški manjših vzdrževalnih del, ki so potrebna na pokopališču ter izdatki podjemne pogodbe 

sklenjene za zagotovitev urejenosti pokopališča. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo v preteklih letih. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90418001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. Krajevna skupnost pripravi glasilo Vigred. Dodatna sredstva je zagotovila iz 

fonda sredstev, za katerega KS same dajo predlog porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let ter število prebivalcev oz. gospodinjstev. 

 

90418002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost 
Vrednost: 383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila v primeru, da sredstva 

na postavki Lokalni časopis – zahtevki ne zadoščajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

 

905 - KS Sv. Duh 

Vrednost: 12.140 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90506001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 5.220 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, stroški elektrike, ogrevanja, vodarine, 

telekomunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje KD Ivana Cankarja ter zavarovalne premije za objekt. Višina 

sredstev za strošek reprezentance je določena glede na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na 

svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

90506002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 6.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, reprezentance, stroški 

tekočega vzdrževanja KD Ivana Cankarja, vzdrževanja spletne strani KS, nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroški podjemne pogodbe, sklenjene za čiščenje in tekoče vzdrževanje doma in okolice, stroški 

plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

 

906 - KS Trata 

Vrednost: 14.476 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90606001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance. Višina sredstev je določena glede na število članov 

Sveta KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na število članov sveta. 
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90606002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroški elektrike, 

ogrevanja, vodarine, telekomunikacijske storitve, poštne storitve, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih in drugih 

objektov, stroški zavarovanja, vzdrževanja komunikacijske in druge opreme, nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

90616001 - Objekti za rekreacijo - tenis, igrišče na mivki 
Vrednost: 4.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu stroškov elektrike, vodarine, telekomunikacijskih storitev ter 

stroškov tekoče vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

90616002 - Objekti za rekreacijo - vrtovi 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu stroškov vodarine ter manjših stroškov tekočega vzdrževanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90618001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 786 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število prebivalcev oz. gospodinjstev. 

 

 

907 - KS Škofja Loka - Mesto 

Vrednost: 2.540 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90706001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance. Višina sredstev je določena glede na število članov 

Sveta KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na število članov sveta. 

 

90706002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, telekomunikacijske storitve, stroški tekočega 

vzdrževanja drugih objektov, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90713001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 

 

 

908 - KS Kamnitnik 

Vrednost: 114.686 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90806001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance. Višina sredstev je določena glede na število članov 

Sveta KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na število članov sveta. 
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90806002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 1.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, telekomunikacijske storitve, 

stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

90813001 - Tekoče vzdrževanje cest 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za manjša vzdrževalna dela na določenih odsekih na območju KS, in 

sicer popravilu cest po zimskih poškodbah, manjšim preplastitve z asfaltom, ureditvi odvodnjavanja, odvodnjavanja 

na območju nove tržnice in sejma, ureditvi meteornih vod po predlogu krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90813002 - Tekoče vzdrževanje parkirišč 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za ureditev parkirišča sejma po izgradnji otroškega vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

90813003 - Javna razsvetljava KS 
Vrednost: 7.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za menjavo svetil z varčnimi sijalkami in obnovi drogov javne 

razsvetljave po predlogu krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

90816001 - Objekti za rekreacijo - zelenice KS 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v KS, košnjo trave, zasaditev zelenic, dreves, ureditev 

sprehajalnih poti in klopi, ter izdelavi manjšega otroškega igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

90816002 - Druge komunalne dejavnosti - sejem 
Vrednost: 38.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost organizira mesečni sejem v prostorih bivše Vojašnice. Ta postavka zajema sredstva za 

financiranje stroškov, ki nastanejo kot posledica organizacije sejma. Sem sodijo stroški službene obleke, stroški 

elektrike, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja prostora na katerem se organizira sejem, stroški obnove stojnic, 

stroški podjemne pogodbe sklenjene za pomoč pri postavitvi stojnic ter drugi operativni odhodki (plačilo 80% plače 

zaposlenemu na Občini, ki pa opravlja delo za KS), ter stroški načrtovanega nakupa opreme za organizacijo 

sejem(transportni voziček, prikolica, puhalnik za listje, ročni pometalni stroj, novi sejemski kompleti). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0021-KS Kamnitnik-Nakup opreme za sejem, tržnico in plakatiranje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

 

90816003 - Druge komunalne dejavnosti - stara tržnica 
Vrednost: 5.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost trikrat tedensko organizira tržnico. Ta postavka zajema sredstva za financiranje stroškov, ki 

nastanejo kot posledica organizacije tržnice. Sem sodijo stroški čistilnega materiala, električne energije, vodarine, 
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odvoza smeti, telekomunikacijskih storitev, stroški tekočega vzdrževanja prostora na katerem se organizira tržnica,  

stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter  drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

 

90816004 - Druge komunalne dejavnosti - nova tržnica 
Vrednost: 34.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za obnovo objekta v stari vojašnici za potrebe nove tržnice, selitev je 

predvidena v prvi polovici leta 2018. Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje kot je ureditev prostora za 

shranjevanje odpadkov in prostora za shranjevanje stojnic, za plačilo zavarovalne premije ter druge operativne 

odhodke. 

Večji del sredstev bo porabljen za investicijsko vzdrževanje, in sicer za: 

- Ureditev razglasne postaje 

- Ureditev toplotne postaje – kurilnice 

- Ureditev nadstreška z vetrolovom pred vhodom 

- Izdelava protivetrnih zaves  na vhodih 

- Ureditev prodajnih mest 

- Zarisovanje poti in prodajnih mest v notranjosti 

- Izdelava petih prodajnih boksov 

- Montaža protivlomnih stekel na oknih – stekla z jekleno žico 

- Ureditev ekološkega otoka za odpadke 

- Izdelava zavese med dvema prostoroma tržnice 

- Urejanje dokumentacije za gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0035 - Nova tržnica – vojašnica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

 

90816005 - Druge komunalne dejavnosti - plakatiranje 
Vrednost: 3.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za nakup materiala za lepljenje plakatov (lepilo,…), za obnovo 

plakatnih mest ter nakup dveh oglasnih tabel.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0021-KS Kamnitnik-Nakup opreme za sejem, tržnico in plakatiranje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90818001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število prebivalcev oz. gospodinjstev. 

 

90818002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila v primeru, da sredstva 

na postavki Lokalni časopis – zahtevki, ne zadoščajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi ocene stroškov. 

 

 

909 - KS Stara Loka - Podlubnik 

Vrednost: 26.783 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90906001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, stroški ogrevanja in telekomunikacijskih storitev. 

Višina sredstev za strošek reprezentance je določena glede na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede 

na svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

90906002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 6.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroški reprezentance, 

stroški elektrike, vodarine, poštne storitve, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, vzdrževanja druge 

opreme, nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča, stroški najema poslovnega prostora, plačila po podjemni 

pogodbi, sklenjeni za čiščenje poslovnega prostora, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

90916001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 17.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice. Sem sodijo stroški 

čistilnega materiala, stroški elektrike, vodarine in odvoza smeti, ter  stroški tekočega vzdrževanja pokopališča in 

vežice, plačilo najemnine Župniji Stara Loka in stroški podjemne pogodbe, ki je sklenjena  za zagotovitev urejenosti 

pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90918001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število prebivalcev oz. gospodinjstev. 

 

 

910 - KS Zminec 

Vrednost: 6.758 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

91006001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 3.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, reprezentance, stroški elektrike,  stroški 

tekočega vzdrževanja poslovnih in drugih objektov, vzdrževanja spletnih strani, nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča ter drugi operativni odhodki. Višina sredstev za strošek reprezentance je določena glede na število članov 

Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda sredstev, za katerega 

same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 
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91006002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 1.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in 

drugih objektov, stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

91013001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

91018001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje stroškov izdaje lokalnega glasila. Višina je odvisna od 

števila prebivalcev oz. gospodinjstev. Krajevna skupnost pripravi glasilo »Naš kraj«. Dodatna sredstva je zagotovila 

iz fonda sredstev, za katerega KS same dajo predlog porabe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let ter število prebivalcev oz. gospodinjstev. 
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911 - KS Sv. Lenart - Luša 

Vrednost: 6.230 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

91106001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 2.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 

delovanja krajevne skupnosti. Sem sodijo stroški reprezentance, stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov, 

stroški plačilnega prometa ter drugi operativni odhodki. Višina sredstev za strošek reprezentance je določena glede 

na število članov Sveta KS, dodatna sredstva pa si glede na svoje potrebe določijo krajevne skupnosti (iz fonda 

sredstev, za katerega same dajo predlog porabe). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

91113001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za financiranje vzdrževanja avtobusnih postaj na območju KS, in sicer 

150 € na avtobusno postajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število vzdrževanih avtobusnih postaj. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

91116001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena komunalnemu vzdrževanju pokopališča. Sem sodijo stroški elektrike, 

vodarine in odvoza smeti ter stroški manjših vzdrževalnih del, ki so potrebna na pokopališču.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena glede na porabo preteklih let. 

 

 

 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo  

Vrednost: 40.000 € 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

5014001 - Dani depoziti Ras za kreditni potencial za malo gospodarstvo 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo depozitu Razvojne agencije Sora s ciljem oblikovanja kreditnega potenciala za razvoj malega 

gospodarstva. Razvojna agencija Sora, ki vodi kreditno shemo, plasira zbrane depozite občin kot depozit banki, ki 

služi kot multiplikator za kreditni potencial, ki ga banka nameni regionalnemu malemu gospodarstvu. Hkrati depozit 

služi banki kot osnova za ponudbo subvencionirane obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje 

regionalnega malega gospodarstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana izkustveno na podlagi pretekle realizacije. 
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C - Račun financiranja  

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo  

Vrednost: 1.263.896 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

5022007 - Odplačilo kredita Eko sklada - športna dvorana 
Vrednost: 142.858 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali kredit Ekološkega sklada RS, ki ga je občina 

najela v letih 2008 in 2009 za okolju prijazno in varčno ureditev nove športne dvorane na Trati. Kredit je najet za 

dobo 15 let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Amortizacijski načrt. 

 

5022008 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 
Vrednost: 124.336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni bančni kredit, najet v letu 2010 za 

dobo 15 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna leta 2010. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022009 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 
Vrednost: 216.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni bančni kredit, najet v letu 2011 za 

dobo 15 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna leta 2011. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 
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5022010 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2013 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni bančni kredit, najet v letu 2013 za 

dobo 20 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna in načrta razvojnih programov leta 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022011 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 
Vrednost: 173.925 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskimi načrti odplačevali dolgoročne bančne kredite, najete v letu 2014 in v 

letu 2015 črpanega preostanka kredita, najetega v letu 2014, za dobo 20 let za financiranje investicij iz sprejetega 

proračuna in načrta razvojnih programov leta 2014 in delno leta 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022012 - Odplačilo kredita stanovanjskega sklada 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo odplačali dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno stanovanjskega 

objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom). Dokončno bo odplačan v letu 2025. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022013 - Odplačilo kredita Eko sklada - plinovod 
Vrednost: 9.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letih 1995 in 1996 sta bila pri Ekološkem skladu najeta 2 dolgoročna kredita za glavno plinovodno omrežje, ki ju 

je do leta 2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture. Konec leta 2014 je 

bil dokončno odplačan kredit, najet leta 1995. V letu 2018 so sredstva postavke namenjena odplačevanju glavnice 

kredita, najetega v letu 1996, ki bo dokončno odplačan v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 
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5022014 - Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo 
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo odplačali prikazano višino kredita, najetega v letu 2009 za dobo 15 let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022015 - Odplačilo kredita za investicije 2016 
Vrednost: 104.286 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni kredit, najet v letu 2016 za dobo 15 let 

za financiranje investicij iz sprejetega proračuna in načrta razvojnih programov leta 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 

 

5022016 - Odplačilo kredita MGRT 2016-trg pred UE 
Vrednost: 3.923 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali brezobrestni kredit, najet pri državnem proračunu 

v letu 2016 za dobo 9 let za financiranje investicije »Trg pred Upravno enoto«. Kredit smo najeli zaradi enostranske 

transformacije nepovratnih v povratna sredstva, kar je država izvedla s sprejemom Zakona o izvrševanju proračunov 

za leti 2016 in 2017 ob hkratnem neupoštevanju sistemskega zakona oz. dodelitve nepovratnih sredstev za 

financiranje investicij, kot jih predvideva Zakon o financiranju občin v 21. členu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Amortizacijski načrt. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

30 - Oddelek za splošne zadeve 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB122-17-0008 - Računalniška oprema in programi 
 

Namen in cilj 

Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih in tehnološko zastarelih delovnih postaj in druge računalniške opreme 

uporabnikov v občinski upravi in krajevnih skupnostih. V okviru licenciranja programske opreme v skladu s 

potrebami sledimo potrebam uporabnikov in spremembam informacijske tehnologije. Z nakupom dodatnega 

omrežnega diska za arhiviranje bomo povečali varnost podatkov uporabnikov. 

 

Stanje projekta 

Proces investicijskega vzdrževanja in posodobitve računalniške opreme poteka kontinuirano. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB122-17-0009 - Nakup osnovnih sredstev za delovanje OU 
 

Namen in cilj 

Za nemoteno delovanje občinske uprave so potrebna določena osnovna sredstva. V letu 2018 se tako nabavi novo 

službeno vozilo za potrebe službenih poti. V skladu s potrebami se del sredstev nameni za novo pisarniško pohištvo 

in drugo opremo. 

 

Stanje projekta 

Proces posodobitve osnovnih sredstev poteka kontinuirano. 

 

OB122-17-0010 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb 
 

Namen in cilj 

Redno investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb zajema ukrepe, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z 

namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, 

nenosilne stene, vgrajena oprema,…) in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo, po poteku 

življenjske dobe posameznega elementa ali ob potrebi po zamenjavi zaradi drugih vzrokov. Potrebe po 

investicijskem vzdrževanju se pokažejo sproti, med opravljanjem preventivnih pregledov stavbe, med tekočim 

vzdrževanjem ali po predlogih uporabnikov stavbe. 

 

Stanje projekta 

Proces investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb poteka kontinuirano. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB122-10-0007 - Oprema za zaščito in reševanje 
 

Namen in cilj 

Opremiti štab Civilne zaščite občine, enote in službe Civilne zaščite in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje 

in pomoč občine Škofja Loka, skladno s potrebami in veljavno zakonodajo. 

 

Stanje projekta 
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Opremljanje štaba, enot in služb Civilne zaščite in drugih enot v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine 

Škofja Loka poteka skladno s potrebami in veljavno zakonodajo po veljavnem planu Civilne zaščite občine Škofja 

Loka. 

 

OB122-17-0050 - Nakup in ureditev zaklonišč 
 

Namen in cilj 

Zagotovitev potrebnega števila zaklonilnih mest v zakloniščih za varovance in zaposlene v novem vrtcu Kamnitnik. 

 

Stanje projekta 

Občina načrtuje izgradnjo novega vrtca Kamnitnik. Skladno z veljavno zakonodajo je za vrtec na tej lokaciji 

potrebno zagotoviti tudi predpisano število zaklonilnih mest v zakloniščih, zato bo potrebno zagotoviti dodatni dve 

zaklonišči v okolici novega vrtca. Planirana je usposobitev in souporaba zaklonišča v Domu obrtnikov OOZ Škofja 

Loka na Spodnjem trgu ter nakup in usposobitev zaklonišča v betonarni SGP Tehnik na Grencu. 

Nakup, usposobitev in pridobitev veljavnih potrdil o primernosti teh zaklonišč je nujno za zagotovitev predpisanega 

števila zaklonilnih mest za nov vrtec Kamnitnik. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB122-17-0047 - Nakup gasilskega vozila GVM-1 
 

Namen in cilj 

Opremiti gasilske enote občine, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo s potrebnimi vozili, ki so nujno potrebna 

za njihovo normalno delovanje in opravljanje dejavnosti. Skladno s tem je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 

Trata na vrsti za zamenjavo obstoječega z novim gasilskim vozilom za prevoz moštva GVM-1. 

 

Stanje projekta 

Opremljanje operativnih gasilskih enot temelji na programu Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka, v skladu s 

kategorizacijo gasilskih enot v občini in v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Proces opremljanja poteka 

skladno z veljavnim planom. Za izvedbo projekta je zadolženo PGD Trata. 

 

OB122-17-0048 - Nakup manjšega gasilnega vozila GV-1 
 

Namen in cilj 

Opremiti gasilske enote občine, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo s potrebnimi vozili, ki so nujno potrebna 

za njihovo normalno delovanje in opravljanje dejavnosti. Skladno s tem je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 

Gosteče na vrsti za zamenjavo obstoječega z novim manjšim gasilnim vozilom GV-1. 

 

Stanje projekta 

Opremljanje operativnih gasilskih enot temelji na programu Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka, v skladu s 

kategorizacijo gasilskih enot v občini in v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Proces opremljanja poteka 

skladno z veljavnim planom. Za izvedbo projekta je zadolženo PGD Gosteče. 

 

OB122-17-0049 - Nakup gasilske zaščitno reševalne opreme 
 

Namen in cilj 

Opremiti gasilske enote občine, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo s potrebno zaščitno reševalno opremo, ki 

je nujno potrebna za njihovo normalno delovanje in opravljanje dejavnosti. Skladno s tem bo Gasilsko poveljstvo 

občine Škofja Loka (Gasilska zveza Škofja Loka) za operativne enote prostovoljnih gasilskih društev kupila 

potrebno zaščitno reševalno opremo. 

 

Stanje projekta 

Opremljanje operativnih gasilskih enot temelji na programu Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka, v skladu s 

kategorizacijo gasilskih enot v občini in v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Proces opremljanja poteka 

skladno z veljavnim planom. Za izvedbo projekta je zadolženo Gasilsko poveljstvo občine Škofja Loka (Gasilska 

zveza Škofja Loka). 
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40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB122-17-0022 - Nakup gradiva za KIT Škofja Loka 

Namen in cilj 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka nabavlja gradivo s sredstvi proračuna Občine Škofja Loka (delno), s sredstvi 

Ministrstva za kulturo in lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

zagotavljamo skladno z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.  

Financiranje s strani lokalne skupnosti je, poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev, eden izmed osnovnih pogojev 

za pridobitev državnih sredstev pri javnem razpisu za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva. 

Stanje projekta 

V teku. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-11-0005 - Aleja zaslužnih Ločanov 

Namen in cilj 

Bistveni namen in cilj ureditve »Aleje« je postavitev spominskih obeležij osebam, ki so bile rojene ali so živele na 

Škofjeloškem, in so prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ter tudi postavitev drugih obeležij na 

območju Občine Škofja Loka. 

Stanje projekta 

Širitev območja Aleje na Šolski ulici. 

 

OB122-16-0007 - Nakup prostorov za knjižnico - "Nama" 
Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj »Nakupa prostorov za knjižnico – Nama« je ureditev lastnih prostorov za knjižničarsko 

dejavnost na enem mestu. Sedanja Knjižnica Ivana Tavčarja deluje v najetih in premajhnih prostorih na Šolski ulici 

(prostori v lasti Gorenjske banke – najemna pogodba). Trenutno v objektu Name deluje le mladinski oddelek 

knjižnice (v drugem nadstropju). Po odkupu in ureditvi objekta pa se bo tako preselila v »Namo« celotna knjižnica, 

vključno z upravnimi prostori. 

Stanje projekta 

V teku je postopek za nadaljevanje odkupa objekta.  

 

OB122-16-0038 - Nakup prostorov za knjižnico "Trata" 
Namen in cilj 

Namen in cilj »Nakupa prostorov za knjižnico – Trata« je ureditev ustreznih prostorov za knjižničarsko dejavnost 

tudi za enoto knjižnice na Trati. Sedanja enota Knjižnice Ivana Tavčarja »na Trati« deluje v  premajhnih prostorih v 

stanovanjskem bloku (bivši samski dom). Po odkupu prostorov v Frankovem naselju 74a je predvidena prenova 

skladno s potrebami za enoto knjižnice. 

Stanje projekta 

Izvaja se odkup objekta.  

 

OB122-16-0043 - Sokolski dom - zvočna in arhitekturna ureditev 
Namen in cilj  
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Zvočna in arhitekturna ureditev Kristalne dvorane Sokolskega doma spada v sklop investicijskega vzdrževanja. To 

so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega 

elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in predstavljajo večja popravila elementov in 

njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik Občina Škofja Loka, ob upoštevanju 

predlogov uporabnikov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB122-16-0044 - Kasarna - ureditev zah. dela objekta 
Namen in cilj 

Območje vojašnice, kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke, ima prednostno nalogo za uresničevanje 

urbanistične zasnove v reurbanizaciji območja. Opuščena zemljišča in objekti so primerni za nadaljnji razvoj 

mestotvornih dejavnosti. V nekdanjem bivalnem objektu vojašnice že delujejo Center za socialno delo, Sodišče in 

Zgodovinski arhiv. V zahodnem delu navedenega objekta pa načrtujemo ureditev prostorov za potrebe delovanja 

raznih društev in klubov iz Občine Škofja Loka. Prenova je potrebna tudi iz razloga preprečitve nadaljnjega 

propadanja objekta. Dela se izvajajo v letih 2017 do 2019 (obnova strehe, hodnikov, stopnišča, sanitarij, inštalacij, 

posameznih prostorov). Po prenovi se bo objekt uporabljal za javne, družbene in kulturne funkcije. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB122-17-0011 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 

Namen in cilj 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v kulturi so predvidena za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih 

kulturnih objektov, predvsem za Loški muzej in Knjižnico Ivana Tavčarja ter kulturne domove v okviru KS: Reteče, 

Godešič, Log in Sveti Duh.  

Razporeditev sredstev je po prioritetnem redu odvisna od pripravljenosti projekta in razpoložljivih sredstev oz. 

investicijskih predlogov posameznih krajevnih skupnosti za kulturne domove. 

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

18059001 - Programi športa 

OB122-16-0040 - Projekti športnih objektov - igrišče Gorajte 

Namen in cilj 

V športu so na področju investicijskega vlaganja potrebe za različne športne panoge in tako tudi  zagotavljamo 

sredstva za navedene namene. V prihodnjih letih je tako večja pozornost namenjena projektu ureditve športnega 

kompleksa Gorajte Sveti Duh. Pri ureditvi športnega kompleksa Gorajte je v prvi fazi predvidena izvedba potrebnih 

gradbenih del, postavitev ustreznih ograj, ureditev odvodnjavanja, elektrifikacija in položitev umetne trave ter druga 

spremljajoča dela. 

Stanje projekta 

Glede na to, da se zaključuje odkup zemljišč, tako pričenjamo z ureditvijo igrišča, v sodelovanju s ŠD Polet. 

 

OB122-17-0012 - Inv. vzdr. športnih objektov - občinski objekti 
Namen in cilj  

Navedena sredstva so predvidena za športne objekte, ki so v lastništvu Občine Škofja Loka: 
športna dvorana Poden, športna dvorana Trata, plavalni bazen, balinarska dvorana. Ta dela investicijskega 

vzdrževanja se izvajajo po planu, ki je odobren s strani Občine Škofja Loka, v sodelovanju z Zavodom za šport. 
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Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del – sodelovanje z Zavodom za šport. 

 

OB122-17-0013 - Inv. vzdr. športnih objektov - društva 
Namen in cilj 

Sredstva namenjamo vzdrževalcem športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. Ta sredstva razdelimo 

glede na potrebe in prijave na občinskem javnem razpisu, predlog pripravi Zavod za šport v sodelovanju z občinsko 

upravo. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same.  

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del – po razpisu za športne objekte. 

 

OB122-17-0052 – Rekreativni projekti 
Namen in cilj  

Sredstva namenjamo za ureditev kolesarskega poligona (»pump track«) v okviru razpoložljivih površin, ki smo jih 

pridobili s strani države RS na območju nekdanje vojašnice (na vzhodnem delu). Navedeni poligon bo služil kot 

objekt za rekreacijo. Poleg tega načrtujemo še postavitev posameznih orodij, t.i. telovadnica v naravi, na dveh 

različnih lokacijah.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

18059002 - Programi za mladino 

OB122-16-0029 - MDC BLOK - investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

»Mladinski dnevni center Blok« je mladinski center na Trati, v Frankovem naselju. Tu je potrebno izvajati inv. vzd. 

dela. Investicijsko vzdrževanje so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve 

uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in 

predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik 

Občina Škofja Loka, ob upoštevanju predlogov uporabnikov.  

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

OB122-16-0030 - DCM Podlubnik - investicijsko vzdrževanje 
Namen in cilj 

Dnevni center za mlade deluje kot mladinski center pod okriljem CSD, v Podlubniku. Tu je potrebno izvajati inv. 

vzd. dela. Investicijsko vzdrževanje so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom 

ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in 

predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik 

Občina Škofja Loka, ob upoštevanju predlogov uporabnikov.  

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 
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19029001 - Vrtci 

OB122-11-0006 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj na področju vzgoje in varstva otrok je zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih 

kapacitet na območju lokalne skupnosti Občine Škofja Loka. Glede na ugodno demografsko stanje in deloma tudi 

zmanjšanje normativov je tako potrebno zagotoviti dodatne vrtčevske oddelke. V Vrtec Kamnitnih se bodo selili 

tudi oddelki iz najetega objekta Dijaškega doma. 

Stanje projekta 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje. V pripravi je razpis za izvajalca gradbenih del. 

 

OB122-17-0023 - Investicijsko vzdrževanje - vrtec 

Namen in cilj 

V letu 2018 predvidevamo realizirati investicijsko-vzdrževalna dela v enotah Vrtca, predvsem kot nadaljevanje 

izvedbe iz predhodnega obdobja. Vrtec Škofja Loka ima naslednje enote: Najdihojca, Biba, Pedenjped, Ciciban, 

Čebelica, Reteče, Bukovica, Rožle. Investicijsko vzdrževalna dela izvajamo z namenom ohranitve uporabne 

vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in predstavljajo večja 

popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik Občina Škofja Loka, 

ob upoštevanju predlogov uporabnikov. Prednost pri izvedbi imajo dela na podlagi inšpekcijskih odločb.  

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB122-17-0014 - OŠ - Računalniške učilnice 

Namen in cilj 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je v sklopu pedagoškega procesa pomembno tudi računalniško 

opismenjevanje. V ta namen Občina, kot ustanoviteljica zavodov zagotavlja sredstva za ustrezno opremo na tem 

področju. 

Stanje projekta 

Tekoče sofinanciranje nabave nove opreme oz. posodabljanje stare opreme. 

 

OB122-17-0024 - Investicijsko vzdrževanje - osnovne šole 

Namen in cilj 

V letu 2018 predvidevamo realizirati investicijsko-vzdrževalna dela v posamezni osnovni šoli, predvsem kot 

nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja. Vključeni so naslednji objekti: OŠ Ivana Groharja s podružnicami na 

Bukovici, v Bukovščici in na Sv. Lenartu; OŠ Cvetka Golarja s podružnico v Retečah; OŠ Škofja Loka- mesto z 

enoto na Novem svetu; OŠPP Jela Janežiča in Glasbena šola. Investicijsko vzdrževalna dela izvajamo z namenom 

ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in 

predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik 

Občina Škofja Loka, ob upoštevanju predlogov uporabnikov. Prednost pri izvedbi imajo dela na podlagi 

inšpekcijskih odločb.  

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 
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OB122-17-0025 - Glasbeni instrumenti 

Namen in cilj 

Nakup glasbenih inštrumentov je namenjen za potrebe Glasbene šole Škofja Loka, pri njihovem izvajanju 

pedagoškega procesa. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

 

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB122-15-0029 - Programi s področja kmetijstva - redni program 

Namen in cilj  

Ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 

Škofja Loka in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. Projekt se kontinuirano izvaja vsako leto. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB122-15-0032 - Urejanje kmetijskih zemljišč 

Namen in cilj  

Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč (male aglomeracije in krčitve zaraščenih površin). Preprečevanje 

zaraščanja podeželja, ohranjanje naravne krajine, večja obdelanost kmetijskih zemljišč in ohranjanje kmetij na 

gorskem območju.  

 

Stanje projekta  

Sredstva na postavki so namenjena pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini 

Škofja Loka in bodo dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. Projekt se kontinuirano izvaja vsako leto. 

Namen in cilj 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-17-0019 - Izgradnja novih kolesarskih poti 
Namen in cilj 

Iz sprejete Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka izhaja, da trasi lokalne zbirne ceste LZ 402041 Stari 

Dvora - Železniška postaja - Lipica, ki je del relacije med Podlubnikom in industrijsko cono preko mestnega 

središča, manjkajo varne kolesarske poti. 

Zaradi prometnih obremenitev morajo biti kolesarske povezave sklenjene in ločene od vozišča. Zato je nujno 

potrebno zgraditi manjkajoče dele kolesarskih stez skladno s CPS za vse kolesarje in tudi za pešce in druge ranljive 

udeležence v prometu. Načrtovana sredstva so za namene projektne in investicijske dokumentacije ter prijave na 

javni poziv za nepovratna sredstva. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB122-15-0034 - Podpora žičniški dejavnosti 

Namen in cilj 

Dvig in ohranitev kvalitete turistične ponudbe, povečanje obiskov turistov in doseganje višje dodane vrednosti na 

zaposlenega ter razvoj posameznih turističnih destinacij in tako prispevek k dvigu konkurenčnosti in kakovosti 

turizma. 

Stanje projekta 

Občina Škofja Loka želi družbi upravičenki sofinancirati izvedbe operacij v obratovanje žičnic preko javnega 

razpisa z namenom spodbujati in ohranjati turistično destinacijo na škofjeloškem območju. Projekt je v teku. 

OB122-17-0003 - Spodbujanje podjetništva 

Namen in cilj 

Spodbude bodo namenjene za razvoj lokalnega gospodarstva s poudarkom na razvoju starega mestnega jedra in na 

ustvarjanju novih delovnih mest ter na zapolnitvi praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. 

Sofinanciralo se bo tudi samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, ter najemnine novih in obstoječih 

poslovnih prostorov.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB122-17-0020 - Postajališče za avtodome 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka želi urediti postajališče za avtodome, kjer bi bilo možno prenočiti ter tudi nuditi celostno oskrbo 

uporabnikom avtodomov v neposredni bližini starega mestnega jedra. 

Stanje projekta 

Proračunska sredstva se namenjajo za nakup zemljišča, pripravo dokumentov in vzpostavitev novega postajališča za 

avtodome. Projekt je v pripravi. 

 

 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB122-11-0003 - Protipoplavno urejanje Sore 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotoviti poplavno varnost ljudi in objektov na območju mesta Škofje Loke in sicer za 

območje Poljanske Sore od območja nad jezom do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Poplavljenih 

je 0,1 km urbanih površin in ogroženih 307 prebivalcev. Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije 

ter izgradnji protipoplavnih ukrepov. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave PGD projektov. 
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15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

OB122-17-0005 - Mreža merilnih postaj za nad. kak. zraka in hrupa 

Namen in cilj 

Z namenom preprečevanja negativnih posledic onesnaževanja okolja na zdravje ljudi, predvsem otrok in starejših 

občanov, je potrebno poznati  dejansko onesnaženost, vzroke zanj in glavne onesnaževalce.  V ta namen želimo 

vzpostaviti mrežo merilnih postaj  za spremljanje kakovosti zraka in hrupa na območju občine Škofja Loka.  

Stanje projekta 

Projekt v fazi izvajanja. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB122-16-0012 - Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Namen in cilji 

Cilj projekta je izvedba celotne okrasitve in osvetlitve mesta Škofja Loka z okolico za čas novoletnega praznovanja  

na osnovi izdelane projektne dokumentacije.  

 Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov-javni razpisi 

Namen in cilj 

Cilj je obnova več spomenikov kulturne dediščine ter s tem ohranjanja stavbnega izročila, ki so v lasti fizičnih oseb 

preko javnih razpisov. 

Stanje projekta 

Zaključevanje posameznih investicij obnove spomenikov. 

 

OB122-17-0007 - Sanacija strehe na Loškem gradu 

Namen in cilji 

Cilj projekta je obnova celotne strehe Loškem gradu. Za obnovo strehe na Loškem gradu so pridobljena državna 

sredstva Ministrstva za kulturo v višini 170.000 € . 

Stanje projekta 

V pripravi izbira izvajalca del. 

 

OB122-17-0046 - Sožitje na grajskem zeliščnem vrtu 

Namen in cilji 

Cilj projekta je vzpostavitev zeliščnega vrta znotraj grajskega kompleksa.  

Stanje projekta 

V pripravi dokumentacija. 
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70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično 

premoženje 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB122-16-0011 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Šk. L. 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka je v letu 2017 pridobila v last s strani MORS večji del stavb na območju nekdanje vojašnice, ki 

jih je predhodno imela v najemu. Ker so stavbe v slabem stanju, se bo izvedlo najnujnejše investicijsko vzdrževanje, 

s katerim se bo preprečilo njihovo nadaljnje poslabševanje. Predvsem je potrebno izvesti sanacijo ostrešij ter drugih 

osnovnih gradbenih elementov stavb. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB122-16-0013 - Nakup solastniških deležev Kašče 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka je na podlagi Delitvene bilance premoženja nekdanje Občine Škofja Loka postala solastnica 

stavbe Kašča v deležu 5709/10000. Obstoječa solastniška situacija ni omogočala optimalnega funkcioniranja objekta 

- spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino najvišjega pomena. S pridobitvijo lastništva na celotni stavbi bo 

omogočena normalna uporaba stavbe kot celote, z vključitvijo v širše območje Spodnjega trga, vzpostavitvijo 

galerijske dejavnosti v okviru delovanja zavoda Loški muzej Škofja Loka ter zagotovitvijo gostinske in druge 

ponudbe občanom, turistom ter drugim obiskovalcem starega mestnega jedra. S predvidenim nakupom solastniških 

deležev v letu 2018 bo Občina Škofja Loka postala lastnik stavbe Kašča v celoti.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB122-17-0040 - Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka je lastnica počitniških kapacitet in sicer dveh apartmajev v Strunjanu, apartmaja v Maredi in 

počitniške hiše v Čatežu, ki so že precej dotrajane.  Namen projekta je ustrezno vzdrževanje počitniških objektov, da 

jih lahko koristniki nemoteno  uporabljajo. V letu 2018 je predvidena adaptacija apartmajev v Strunjanu, zlasti 

zamenjava oken in vrat, prenova dotrajane strehe, zapiranje odprtin na dimniku zaradi zamakanja ob deževju. 

Projekt prispeva k izboljšanju kvalitete bivanja koristnikov počitniških kapacitet ter preprečevanju nastanka 

nadaljnje škode na objektu. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

OB122-17-0041 - Nakup druge opreme in napeljav 

Namen in cilj 

Vsako leto se pojavi potreba po nakupu opreme v počitniških objektih. Potrebe po nakupu opreme in napeljav se 

pokažejo sproti, med generalnim čiščenjem objektov in med koriščenjem počitniških kapacitet. Namen projekta je 

zagotoviti vsaj osnovni standard za bivanje v počitniških kapacitetah. V letu 2018 je predviden nakup štedilnikov v 

apartmajih v Strunjanu.  

Stanje projekta 
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V pripravi. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB122-17-0042 - Rekonstrukcije in adaptacije 

Namen in cilj 

Namen projekta je strokovna in temeljita obnova stanovanj, v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ki bo 

omogočila ponovno oddajo stanovanj v neprofitni najem. Glede na Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih 

stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11) gre za večje posege – rekonstrukcije in adaptacije, ki 

bremenijo lastnika stanovanja. Sredstva bodo namenjena za celovito prenovo stanovanja št. 31, Partizanska cesta 46, 

stanovanj št. 27 in 28, obe Frankovo naselje 74a in stanovanj, ki jih bo občina pridobila nazaj v svojo posest v letu 

2018 na podlagi deložacij, odpovedi najemnih pogodb ipd. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB122-17-0043 - Investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje: so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve 

uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, nenosilne stene, 

vgrajena oprema,…) in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo, po poteku življenjske dobe 

posameznega elementa. Upravnik občinskih stanovanj  je na podlagi ugotovitev v okviru rednega letnega pregleda 

stanovanj in glede na Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 

in 18/11) pripravil plan nujnih vzdrževalnih del. Z izvedbo nujnih vzdrževalnih del v stanovanjih bo najemnikom 

omogočena normalna uporaba stanovanja.  

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB122-17-0044 - Nakup in ureditev hiše za bivalne enote 

Namen in cilj 

Bivalna enota je grajen ali premičen prostor ali skupina prostorov, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih 

potreb socialno ogroženih oseb. Namen projekta je nakup in ureditev hiše za bivalne enote, ki bodo glede na namen 

in način uporabe razvrščene na bivalne enote s souporabo sanitarij in s souporabo kuhinje in na bivalne enote s 

sanitarijami in mini kuhinjo. Bivalne enote se bodo dodeljevale skladno z 88. členom Stanovanjskega zakona v 

primerih izredne socialne ogroženosti za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.  

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB122-17-0045 - Investicije v nakup zemljišč za ceste 

Namen in cilj 

Nakup zemljišč je  namenjen pridobivanju zemljišč po katerih v naravi že poteka kategorizirana občinska cesta ali 

javna pot. Odkup se izvaja v skladu s proračunskimi možnostmi. Prednost ima nakup zemljišča za ceste na katerih 

trenutno potekajo gradbena dela.    

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju - permanentna izvedba. 
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80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-16-0046 - Dograditev pločnika Sv. Duh 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu (pešci) ob državni cesti (R1-210/1109 Kranj - 

Škofja Loka) z izgradnjo pločnika v dolžini 355 m, od Avtobusne postaje Forme do približno 70 m pred križiščem z 

lokalno cesto za Gorajte, po predlogu KS Sv Duh. 

Stanje projekta  

V letu 2018 bomo skušali pridobiti posamezna zemljišča in zgraditi del predvidenega pločnika na podlagi že 

recenzirane PZI dokumentacije (avgust 2014) s strani Direkcije RS za infrastrukturo. 

 

OB122-16-0047 - Dograditev pločnika Suha - 2. faza 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu (pešci) ob občinski cesti (LC401391) z izgradnjo 

pločnika v dolžini 172 m, na odseku od konca pozidave v vasi Suha do cerkve Sv. Janeza Krstnika (gre za 

dograditev pločnika ob levi strani lokalne ceste Hosta-Suha-Stari Dvor), po predlogu KS Trata. 

Stanje projekta  

V letu 2018 bomo skušali pridobiti posamezna zemljišča in zgraditi načrtovani del pločnika na podlagi PZI 

dokumentacije (februar 2013). 

 

OB122-17-0015 - Program obnov občinskih cest 

Namen in cilj  

Razne obnove in rekonstrukcije dotrajanih odsekov kategoriziranih občinskih cest in preplastitve makadamskih poti 

za namen boljše prevoznosti in prometne varnost. Seznam investicij je opisan v sklopu proračunske postavke 

8013005 - Program obnov občinskih cest.  

Stanje projekta  

V pripravi za izvedbo v letu 2018. 

 

OB122-17-0051 - Rek. ceste z obn. vodov. Na JP208281 Frankovo nas. 

Namen in cilj  

Obstoječa cesta je v slabem stanju, zato je potrebna rekonstrukcija, obnova vodovoda ter ureditev odvodnjavanja. Z 

rekonstrukcijo odseka se bo izboljšalo stanje javne infrastrukture in uredilo problematično odvodnjavanje ceste. 

Stanje projekta  

V pripravi PZI projekt za izvedbo v letu 2018. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

Namen in cilj 

Ureditev sedaj neurejenega makadamskega parkirišča s hortikulturno ureditvijo, urejenim odvodnjavanjem, javno 

razsvetljavo in ustrezno utrjeno oz. asfaltirano površino za boljšo podobo mesta in zagotovitev uporabnikom boljšo 

dostopnost do storitev - začasno v makadamski izvedbi. 

Stanje projekta 

V letu 2018 bomo pripravili projektno dokumentacijo in pričeli z urejanjem. 

 

OB122-17-0037 - Urejanje prometa 

Namen in cilj 

Postavitev nove prometne signalizacije, izvedba ukrepov za varovanje udeležencev v prometu, opreme za kontrolo 

pristopa in za nadzor prometa z namenom izboljšanje stanja prometne infrastrukture v Občini Škofja Loka. 

Stanje projekta 

Permanentne aktivnosti. 

 

OB122-17-0039 - Subvencioniranje stroškov javnih avtobus. linij 

Namen in cilj 

Zagotoviti učinkovit javni prevoz potnikov na avtobusnih linijah znotraj območja občine in ohranitev oziroma 

povečanje števila potnikov, ki uporabljajo avtobusni prevoz. 

Stanje projekta 

Permanentne aktivnosti. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB122-17-0016 - Investicije v javno razsvetljavo 

Namen in cilj 

Obnova dotrajane javne razsvetljav ter dograditev javne razsvetljave na lokacijah, kjer je javna razsvetljava potrebna 

zaradi zagotovitve varnosti v prometu. Seznam investicij je opisan v sklopu proračunske postavke 8013026 - 

Investicije v javno razsvetljavo.  

Stanje projekta 

Izvedba v letu 2018. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB122-17-0038 - Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 

Namen in cilj 

Boljša prometna varnost na vpadnicah (regionalnih cestah) z izboljšavami v sodelovanju z upravljavcem regionalnih 

cest Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB122-17-0036 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 

Namen in cilj 

S tem projektom načrtujemo obnovo in izgradnjo komunalnih objektov, katere posamezna krajevna skupnost 

predlaga in razdeli v svojem programu. Zajete so tudi ostale investicije na področju komunalnih objektov. Pri vseh 

investicijah, ki so opisane v obrazložitvi proračunske postavke 8016010 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih 

objektov, se izpolnjujejo želje ciljne skupine, to so prebivalci in obiskovalci Škofje Loke skozi celo leto. 

Stanje projekta 

Projekti po posameznih KS so v pripravi in bodo realizirani tekom celotnega leta.  

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB122-17-0017 - Sanacija usadov in poplav 

Namen in cilj 

Saniranje usadov in plazov na oz. ob občinskih cestah za zagotovitev prevoznosti in varnosti v prometu. 

Stanje projekta 

V pripravi za izvedbo v letu 2018. 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-17-0030 - Obnova vodovoda v naselju Podlubnik II 

Namen in cilj 

Na območju naselja Podlubnik II na nekaterih odsekih prihaja do zelo pogostih okvar vodovoda, kar povzroča škodo 

na cestišču in stanovanjskih objektih. V naslednjih letih je predvidena obnova vodovodnega omrežja in hkrati 

kompletna obnova treh ulic (h.št. 164-182, h.št. 291-283 in h.št. 190-222). Cilji projekta so izboljšanje stanja oskrbe 

s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub in zmanjšanje števila okvar ter hkrati kompletna ureditev cestišča. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, 

izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 2021. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB122-15-0058 - Ravnanje z odpadki 

Namen in cilj 

Zmanjšanje onesnaženosti okolja zaradi odlaganja odpadkov. V zbirni center povzročitelji oddajamo, izvajalec javne 

službe pa tam sprejema in ureja prevzet odpadni material ter izvaja ravnanje s tako ločeno zbranimi frakcijami. 

Zbrane količine odpadnega materiala se zaradi obdelave in ponovne uporabe kot surovine odpeljejo z območja 

občine. Z izvedbo projekta bomo zagotovili infrastrukturno podlago in pogoje za uspešen razvoj javne službe in z 

rekonstrukcijo in adaptacijo (posodobitvijo in nadgradnjo) obstoječe infrastrukture zagotovili potrebno osnovo za 

izvajanje javne službe. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Pričetek izvedbe bo v letu 2018, zaključek pa predvidevamo leta 2021. 
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OB122-15-0059 - Sanacija zaprtega odlagališča Draga - OVD 

Namen in cilj 

Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Agencija RS za okolje izdala upravljavcu odlagališča, je februarja 2017 postalo 

pravnomočno. Namen in cilj programa je izvršiti OVD v delu, ki se nanaša na investicije in investicijsko 

vzdrževanje objekta. Sem spada dograditev in vzdrževanje objekta in naprav ter naprav za zniževanje stroškov 

obratovanja zaprtega odlagališča, kamor štejemo izvedbo rastlinske čistilne naprave, kjer se bodo čistile izcedne 

vode odlagališča. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Pričetek bo v letu 2018, program pa bo predvidoma zaključen leta 2021. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB122-16-0004 - Kanalizacija Ljubljanska cesta 

Namen in cilj  

Osnovni namen projekta je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode v dolžini približno 340 m. S tem bo dosežen cilj projekta, da mešana odpadna voda ne bo 

več nekontrolirano odtekala po javnih površinah. V sklopu projekta se bo obnovil tudi del obstoječega javnega 

vodovoda. Hkrati pa bo zagotovljena možnost priključitve 3 objektov na fekalno kanalizacijo. 

Stanje projekta  

Projekt je v fazi načrtovanja. Izvajajo se aktivnosti na področju projektiranja in investicijske dokumentacije. Nato bo 

sledila pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje. Gradnja je 

predvidena za drugo polovico leta 2018 in prvo polovico leta 2019. 

 

OB122-16-0005 - Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

Namen in cilj  

Namen projekta je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v dolžini približno 290 m, za potrebe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode iz območja vzhodnega dela bivše vojašnice. Izkazalo se je, da je na trasi 

kanalizacijskega sistema obstoječi vodovod dotrajan. Zato se bo v sklopu navedene investicije izvedla tudi obnova 

primarnega in sekundarnega vodovoda na Šolski ulici in Partizanski cesti v skupni dolžini približno 300 m. Na novo 

zgrajeno kanalizacijskega omrežja bo med drugim priključen bodoči Vrtec »Kamnitnik«. 

Stanje projekta  

Projekt je v fazi gradnje in bo zaključen v prvi polovici leta 2018. Nato bodo sledile aktivnosti na področju 

pridobitve uporabnega dovoljenja in prenosa izvedene infrastrukture v upravljanje. 

 

OB122-16-0022 - Sofinanciranje izgradnje MKČN 

Namen in cilj  

Sredstva namenjamo sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in bodo dodeljena v 

skladu s Pravilnikom o subvencioniranju nakupa in gradnje MKČN na območju Občine Škofja Loka (Uradni list 

RS, št. 36/2012) in na podlagi javnega razpisa. Cilj sofinanciranja je zmanjševanje onesnaženosti okolja na 

območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo. 

Stanje projekta  

Javni razpis bo objavljen v letu 2018. 
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OB122-16-0025 - Sv. Duh - meteorna kanalizacija 

Namen in cilj  

Za zagotovitev odvajanja padavinske odpadne vode in preprečevanja zamakanja objektov v delu naselja Sv. Duh 

namenjamo sredstva za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v dolžini 608 m v naselju Sv. Duh. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi gradnje in bo zaključen v letu 2018. Nato bodo sledile aktivnosti na področju pridobitve uporabnega 

dovoljenja in prenosa izvedene infrastrukture v upravljanje. 

 

OB122-16-0027 - Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 

Namen in cilj  

V severnem delu naselja Kamnitnik je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 

240 m in sočasno obnova primarnega v dolžini približno 230 m in sekundarnega vodovoda v dolžini 226 m. Cilj 

izgradnje je priključitev tamkajšnjih objektov (predvideno število objektov 8) na javni kanalizacijski sistem in s tem 

zmanjšati onesnaženost okolja. 

Stanje projekta  

Pridobili smo gradbeno dovoljenje. Gradnja je predvidena v letu 2018. Nato bodo sledile aktivnosti na področju 

pridobitve uporabnega dovoljenja in prenosa izvedene infrastrukture v upravljanje. 

 

OB122-16-0032 - Cesta talcev - kanalizacija 

Namen in cilj 

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja na delu Ceste talcev v skupni dolžini 353 m. S tem bodo objekti 

(št. objektov 24) na prispevnem območju male komunalne čistilne naprave »Za Kamnitnikom« prevezani na javno 

kanalizacijsko omrežje in na Centralno čistilno napravo Škofja Loka. 

Stanje projekta  

Izvajajo se aktivnosti na področju projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Gradnja je predvidena v letu 

2018. 

 

OB122-16-0033 - TPC Grenc-Suha - kanalizacija 

Namen in cilj  

Predvidena je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini približno 1.135 m (od tega fekalne 

kanalizacije v dolžini 993 m in meteorne kanalizacije v dolžini 142 m) od Grenca do Ljubljanske ceste. Namen 

posega je izvedba sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost priključitve na javno 

kanalizacijo. Objekti na prispevnem območju male komunalne čistilne naprave pri trgovskem objektu Lidl v 

Trgovsko poslovni coni na Grencu in male komunalne čistilne naprave pri objektu Avto Markovič bodo prevezani 

na javno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Škofja Loka. 

Stanje projekta  

Izvajajo se aktivnosti na področju projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Gradnja je predvidena v letu 

2018. 

 

OB122-17-0001 - CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3 

Namen in cilj  

Obstoječa cisterna za FeCl3 na CČN Škofja Loka je velikosti 5 m
3
. Zaradi neenakomerne porabe FeCl3, ki je 

posledica neenakomernih obremenitev s celotnim fosforjem, ki na CČN Škofja Loka vteka iz javne kanalizacije, 

izvajalec javne službe težko zagotavlja varnost v obratovanju, kar se tiče obarjanja fosforja. Poleg tega je pri 

minimalnih vsebinah FeCl3 vedno prisotno tveganje, da bo zaradi prekomerne obremenitve s celotnim fosforjem iz 

javne kanalizacije in premajhne razpoložljivosti FeCl3, možno prekomerno onesnaževanje Sore s celotnim 

fosforjem. Občasno so potrebne interventne dobave FeCl3, kar pa se odraža v višji ceni dobave, kar pa ni 
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ekonomično. Namen in cilj projekta je, z zamenjavo 5 m
3
 cisterne za 25 m

3
, zagotoviti večjo varnost v obratovanju 

CČN, kar se tiče obarjanja fosforja. Zato interventnih dobav FeCl3, po višjih cenah, ne predvidevamo, obenem 

pričakujemo tudi, da bo, po poteku obstoječe pogodbe, cena za 1 tono FeCl3, zaradi večjih količin dobave nižja, kar 

bo pomenilo tudi nižje stroške obratovanja. 

Stanje projekta  

Zaradi zamenjave cisterne bo potrebno prestaviti obstoječe omare s črpalkami, predelati sesalne in tlačne cevovode 

in električne inštalacije ter dobaviti nov merilnik nivoja in nova nivojska stikala. Vsi stroški bodo nastali v letu 

2018. Dela in izvršitev bo nadzoroval pooblaščeni nadzornik. 

 

OB122-17-0032 - Investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 

Namen in cilj  

Z investicijskim vzdrževanjem dotrajane obstoječe kanalizacije, pripadajočih objektov in opreme hkrati z obnovo 

cest in ostale infrastrukture bomo sledili cilju zmanjševanja onesnaženosti okolja. Izvajalec gospodarska javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Loška komunala d.d. Škofja Loka, letno 

pripravi predlog plana investicij in investicijskega vzdrževanja za obdobje štirih let, na podlagi katerega se določijo 

odseki, ki so potrebni obnove, glede na prioritete in višino zagotovljenih sredstev. 

Stanje projekta 

Izvedba v letu 2018. 

OB122-17-0033 - Sv. Duh - fekalna kanalizacija 

Namen in cilj  

V delu naselja Sv. Duh je predvidena izgradnja sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 

675 m. Cilj izgradnje je priključitev tamkajšnjih objektov (predvideno število objektov 23) na javni kanalizacijski 

sistem in s tem zmanjšati onesnaženost okolja. 

Stanje projekta  

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izvedba pa je 

predvidena v letu 2019. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB122-15-0060 - Vaški vodovodi 

Namen in cilj 

Cilj projekta je zagotoviti oskrbo z zdravo pitno vodo tistim prebivalcem na območju občine Škofja Loka, ki nimajo 

možnosti priključitve na javni vodovod. Uporabniki zasebnih vodovodov se bodo lahko prijavili na Javni razpis za 

sofinanciranje gradnje in obnove zasebnih vodovodov za leto 2018, ki bo izveden v skladu s Pravilnikom o 

sofinanciranju investicij v zasebne vodovode. 

Stanje projekta 

Javni razpis bo objavljen v letu 2018. 

 

OB122-15-0062 - Črpališče Visoko 

Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, to je zagotovitev stalne in varne oskrbe s pitno vodo. Z 

realizacijo projekta bo zagotovljen nov vodni vir za potrebe javnega loškega vodovoda. Vrtine Visoko bodo 

nadomestni vodni vir za zajetja v Hotovlji, ki ob deževju kalijo oz. bodo zagotavljale zadostno količino pitne vode v 

sušnih obdobjih, ko se izdatnost vodnih virov v Hotovlji zmanjša.  

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelana je PZI projektna dokumentacija. V letu 2018 bo izveden razpis za 

izvajalca del, izvedba pa je predvidena v letu 2019. 
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OB122-16-0036 - Odsek vodovoda v naselju Papirnica 

Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja omrežja javnega vodovoda ter s tem zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe 

prebivalcev zahodnega dela naselja Papirnica s pitno vodo in požarnim omrežjem. Predvidena je dograditev javnega 

vodovoda ϕ 100 mm v dolžini 230 m. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izgradnje. Nato bodo sledile aktivnosti na področju pridobitve uporabnega dovoljenja in prenosa 

izvedene infrastrukture v upravljanje. 

 

OB122-17-0018 - Obnova vodovoda v naselju Log 

Namen in cilj 

V delu naselja Log, v dolini Sovpat, je bila ob poplavah oktobra 2014 poškodovana cesta. V sklopu gradbenih del 

obnove ceste bo izvedena tudi obnova vodovoda v dolžini 213 m iz cevi nodularne litine NL DN 100. 

Stanje projekta 

Izdelan je PZI projekt, izvedba del je predvidena v letu 2018. 

 

OB122-17-0026 - Obnova vodovoda Hotovlja 

Namen in cilj 

Primarni vodovod po dolini Hotoveljščice dovaja vodo iz vodnih virov Hotovlja do Poljan, tam pa se združi s 

cevovodom iz smeri Trebije proti Škofji Loki. Vodni viri Hotovlja so za preskrbo Škofje Loke zelo pomembni. 

Cevovod po dolini Hotoveljščice je bil zgrajen leta 1969 iz salonitnih cevi ϕ 400 mm. Na cevovodu prihaja do 

okvar, ki povzročajo škodo na stanovanjskih hišah in dvoriščih. Zaradi prostorskih omejitev velik del vodovoda 

poteka v bližini hiš. Z obnovo bi dosegli izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub in 

zmanjšanje števila okvar.  

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, 

izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 2021. 

 

OB122-17-0027 - Obnova vodovoda v naselju Pod Plevno 

Namen in cilj 

Cilji projekta so izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub in zmanjšanje števila okvar. Na 

območju naselja Pod Plevno poteka javni vodovod PVC ϕ 250 mm, na katerem prihaja do pogostih okvar. Te 

povzročajo škodo na stanovanjskih objektih in dvoriščih ter izgubo pitne vode. Zato je predvidena obnova vodovoda 

v dolžini 300 metrov. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba pa bo sledila v letu 2019. 

 

OB122-17-0028 - Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

Namen in cilj 

Namen projekta je dograditev vodovodnega omrežja v delu naselja Zminec, v dolžini 300 metrov, z navezavo na 

nov primarni vodovod po Poljanski dolini. Cilj projekta je priključitev sedmih hiš na javni vodovod. 

Stanje projekta 

Izdelana je idejna zasnova, v letu 2018 bodo potekale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljena, čemur bo 

sledila gradnja in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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OB122-17-0029 - Obnova vodovoda v naselju Podlubnik (244-260) 

Namen in cilj 

Cilji projekta so izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub in zmanjšanje števila okvar. Od 

h.št. Podlubnik 244 do 260 poteka vodovod PE ϕ 80 mm, na katerem so zelo pogoste okvare, zato je obnova nujna. 

Obnovljen bo vodovod v dolžini približno 200 m. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja, izvedba je v celoti načrtovana za leto 2018. 

 

OB122-17-0031 - Investicijsko vzdrževanje in obnove-javni vodovod 

Namen in cilj 

Cilj projekta je z obnavljanjem vodovodnega omrežja izboljšati stanje na področju oskrbe s pitno vodo in požarne 

varnosti ter zmanjšanje vodnih izgub in števila okvar. Predvidena je zamenjava posameznih krajših odsekov 

vodovoda hkrati z obnovo cest oziroma odprave večjih okvar na vodovodnem omrežju. Izvajalec gospodarska javne 

službe oskrbe s pitno vodo, Loška komunala d.d. Škofja Loka, letno pripravi predlog plana investicij in 

investicijskega vzdrževanja za obdobje štirih let, na podlagi katerega se določijo odseki, ki so potrebni obnove, 

glede na prioritete in višino zagotovljenih sredstev. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja, izvedba pa bo sledila v letu 2018. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB122-15-0056 - Pokopališča 

Namen in cilj 

Namen programa je izvesti vzdrževalna dela na mrliški vežici Mestnega pokopališča Škofja Loka, na objektu, ki 

stoji znotraj Mestnega pokopališča. Območje je varovano kot kulturna dediščina. V sklopu programa bo obnovljena 

fasada, stavbno pohištvo, ostrešje, kritina, notranjost, inštalacije in v sklopu priključevanja objekta na javno 

infrastrukturo tudi okolica (tlakovanje in nadstrešek). Cilj projekta je uporabnikom javnih storitev s področja 

pogrebne in pokopališke dejavnosti predati obnovljen, bolj uporaben in funkcionalen objekt, z urejenimi servisnimi 

in spremljajočimi prostori (sanitarije, čajna kuhinja, priročno skladišče) z novo opremo. Postopek bomo izvedli v 

sodelovanju z lastnikom zemljišča in objekta in krajevno pristojno krajevno skupnostjo. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Leta 2018 bo izdelana potrebna dokumentacija, izvedba sledi v letu 2019. 

 

OB122-16-0019 - Pokopališče Lipica 

Namen in cilj 

Po zaključenem postopku pridobitve zemljišč za nameravano širitev pokopališča, je namen programa izdelati 

projektno dokumentacijo za gradnjo objekta. Cilj je pridobiti gradbeno dovoljenje za poseg in izdelava projekta za 

izvedbo. V sklop priprav na izvedbo projekta sodi tudi izvedba študije o izvedljivosti projekta za širitev. Vzporedno 

s to fazo bo del sredstev porabljen tudi za potrebno investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječih objektov na 

pokopališču. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Zaključek projekta v letu 2018. 
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OB122-17-0034 - Nakup zemljišč za širitev pokopališča Reteče 

Namen in cilj 

Da se tudi na pokopališču Reteče zagotovijo pogoji za izvajanje javne službe, je treba pripraviti pogoje za širitev 

pokopališča – za umestitev mrliške vežice v prostor in za nova grobna polja. Za to so potrebna zemljišča. S tem 

programom bomo leta 2018 pričeli postopek za pridobitve lastninske pravice na 1.144 m
2
 zemljiščih, ki ležijo 

vzhodno od obstoječega pokopališča. Cilje programa je pridobitev lastninske pravice na zemljiščih, potrebnih za 

prvo fazo širitve in zagotoviti prostor za obratovanje objekta za naslednjih 40 let. Program se izvaja v sodelovanju z 

lastniki zemljišč in s krajevno pristojno krajevno skupnostjo. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Pričetek projekta je v letu 2018, program pa bo predvidoma zaključen leta 2020. 

 

OB122-17-0035 - Invest. vzdrž. in izbol. Pokopališče Stara Loka 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki namenjamo za kritje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z investicijskim vzdrževanjem 

pokopališč – pokopališče Stara Loka. Potrebno je investicijsko vzdrževanje objekta in posodobitev opreme. V 

postopku bo sodelovala krajevno pristojna krajevna skupnost. 

Stanje projekta 

Izvedba v letu 2018. 

 

 

908 - KS Kamnitnik 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB122-16-0035 - Nova tržnica – vojašnica 

Namen in cilj  

Obnovitev objekta v stari vojašnici za potrebe nove tržnice. 

Stanje projekta 

Pričetek v letu 2017 in zaključek projekta v letu 2018. 

 

OB122-17-0021 - Nakup opreme za sejem, tržnico in plakatiranje 

Namen in cilj  

Nakup opreme za organizacijo sejma in tržnice ter postavitev dveh novih plakatnih mest. 

Stanje projekta 

Projekt se bo pričel v letu 2018. 


