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2. POSEBNI DEL 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na 

nivoju PPP (področja proračunske porabe) , 

GPR (glavnih programov) in PPR 

(podprogramov) 
 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 199.734 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupani) in zakonodajnih organov (občinski svet, 

odbori občinskega sveta, komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine. To 

področje zajema en glavni program 0101 Politični sistem in dva podprograma 01019001 Dejavnost 

občinskega sveta in 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. V letu 2016 je bilo za ta program 

porabljenih 199.734 €, kar je 1 % vseh odhodkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Škofja Loka, Statut Občine Škofja Loka, Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Škofja Loka, Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka, Proračun Občine Škofja Loka. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zakonodajni organ je kakovostno in pravočasno izvajal naloge, ki jih ima v okviru političnega sistema kot 

npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov 

potrebnih za delovanje občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Sprejeti so bili vsi prostorski akti, ki so 

bili pripravljeni za obravnavo na občinskem svetu, sprejet je bil proračun občine. 

 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 199.734 € 

Opis glavnega programa 

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

sistema: 

- občinskega sveta in 

- 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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Menimo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Statut Občine Škofja Loka je bil 

pripravljen in sprejet. Pripravljen in sprejet je bil tudi proračun občine. Vsi sprejeti akti, ki so bili 

potrebni, so bili posredovani v objavo v Uradno glasilo slovenskih občin. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da so bila vsa gradiva za obravnavo na občinskem svetu kvalitetno pripravljena, ker so bila 

tudi sprejeta. Vsa, katera so bila potrebna, so bila tudi objavljena v uradnem glasilu občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:  

- 01019001 dejavnost občinskega sveta,  

- 01019003 dejavnost župana in podžupanov.  

Proračunski uporabniki:  

- 10 - Občinski svet,  

- 20 - Župan.  

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 107.476 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bili planirani stroški svetnikov (plačilo za 

nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta in stroški odborov in komisij. 

Proračunski porabnik je bil 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, 

- sprejme 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, 
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- 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 statutu in so naslednja: 

- 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 2016 je bila prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom 

in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog. 
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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 bilo tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri 

delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Občinski svet je imel v letu 2016 8 sej, tako kot je bilo planirano. Pred sejami so se sestajali odbori in 

komisije. 

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

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

doseganje zastavljenih ciljev, so bile realizirane seje občinskega sveta in  njegovih delovnih teles, sprejem 

aktov in njihova objava v uradnih glasilih. 

V letu 2016 je bila prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom 

in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili letni cilji podprograma dejavnost občinskega sveta doseženi, kar se kaže v 

sprejetih aktih občinskega sveta v letu 2016, kot tudi v aktih v teku, ki se nadaljujejo v letu 2017. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 92.258 € 

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, 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 podlage 

- 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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih  ciljev uspešni. Proračun občine Škofja Loka za leto 

2016 je bil pripravljen in sprejet na 11. redni seji občinskega sveta Občine Škofja Loka, dne 21.1.2016. 

Pripravljen in sprejet je bil tudi rebalans proračuna za leto 2016 in sicer na 16. redni seji občinskega 

sveta, dne 8.9.2016. Poleg proračuna in rebalansa proračuna je  župan v sprejem občinskemu svetu 

predlagal tudi spremembe Statuta Občine Škofja Loka ter več odlokov in pravilnikov. Vse sprejete akte, 

za katere je bilo to potrebno, je župan posredoval v objavo v uradno glasilo občine, to je Uradno glasilo 

slovenskih občin.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili letni cilji podprograma dejavnost župana in podžupanov doseženi, kar se kaže v 

izvedenih in zaključnih projektih v letu 2016, kot tudi projektih v teku, ki se nadaljujejo v letu 2017. 

Posamezni projekti so obrazloženi v posebnem delu proračuna po posameznih področjih dela in 

obrazložitvi načrta razvojnih programov. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 33.824 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

 0201 makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor, ki zajema sredstva za pripravo strategije 

razvoja občine in se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, ekonomski, kulturni 

in drugi). V okviru programa izvaja kabinet župana nalogo priprave Celostne prometne strategije. 

 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 in finance naloge upravljanja s proračunom, s 

finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.  

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj področja je zagotoviti strokovne podlage za dolgoročni razvoj občine, 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev delno uspešni. Celostna prometna strategija se 

pripravlja skladno s planom. Na programu  fiskalnega nadzora so bili cilji delno doseženi; nadzorni 

odbor je sicer opravljal svoje delo skladno s programom, je pa prišlo do zamude pri pregledu 

zaključnega računa občine za leto 2015, ki je bil posledično sprejet na občinskem svetu šele v 1. kvartalu 

leta 2017. Na programu  urejanja na področju fiskalne politike pa smo cilje dosegli z zagotavljanjem 

potrebnih storitev in nadzorom nad njimi ter obvladovanjem stroškov, med drugim tudi s pogajanji, kjer 

je to možno (bančne storitve) upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor, 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike,  

0203 - Fiskalni nadzor. 
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0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

Vrednost: 20.781 € 

Opis glavnega programa 

Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo strategije razvoja 

občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter  se 

nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, ekonomski, kulturni in drugi). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti celostno strategijo razvoja občine in skladno z njo področne strategije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Strategija razvoja občine 2025+ je bila 

sprejeta v prejšnjem obdobju, področne strategije pa se tudi v letu 2016 pripravljajo naprej,  skladno s 

planom. 

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

Delna izdelava področne prometne strategije – Celostna ureditev prometa občine Škofja Loka (dvoletni 

projekt). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih  ciljev uspešni. Celostna prometna strategija se pripravlja 

skladno s planom.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02019001- Podlage ekonomske in razvojne politike  

20- Župan 

 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

Vrednost: 20.781 € 

Opis podprograma 

Občina je v letu 2015 kandidirala na Javni poziv za sofinanciranje operacij »Celostne prometne 

strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta iz EU Kohezijskega sklada bomo z javnim razpisom  

izbrali izvajalca –pripravljalca področne strategije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Proračun občine,   

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os 

št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: 

Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 

spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 

prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v 

mestih (Ur.l. RS št. 78/2015, z dne 16.10.2015). 

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

Dolgoročni cilj Celostne ureditve prometa občine Škofja Loka je strateška obravnava prometa, ki  prinaša 

merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanja možnosti občine za uspešen razvoj.  

Kazalniki bodo opredeljeni v sami strategiji. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Celostna prometna strategija se 

pripravlja skladno s planom.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je pričetek izdelave področne strategije v letu 2016. Kazalnik je izdelan dokument oz. 

osnutek dokumenta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni. Celostna prometna strategija se pripravlja 

skladno s planom. Realizacija podprograma pa je nižja od prvotno planirane, ker smo z javnim naročilom 

uspeli izbrati izvajalca z veliko nižjo ceno od ocenjene. 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 4.902 € 

Opis glavnega programa  

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

Oddelek za proračun in finance 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Dosegli smo nizke stroške 

(dolžniškega) financiranja (več o tem v obrazložitvah splošnega dela zaključnega računa), izvedli 

notranjo revizijo, zagotavljali optimalno likvidnost proračuna, zakonito in upravičeno porabo javnih 

sredstev, gospodarno in transparentno ravnali z javnimi sredstvi itd.  

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

- izdelava zaključnega računa za leto 2015,  

- izdelava letnega poročila za leto 2015 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,  

- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2015,  

- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2015,  

- 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 ravnanje z likvidnostnimi presežki,  

- 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 2016 (po potrebi),  

- priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2017 in 2018,  

- priprava proračuna za leto 2017 in 2018,  

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

predpisanih rokih.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev v veliki meri uspešni. Izdelali smo zaključni račun in 

letno poročilo za leto 2015, pripravili in vodili postopke v zvezi s kratkoročno in dolgoročno zadolžitvijo 
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občine, pripravili rebalans proračuna za leto 2016 in proračun za leto 2017,  idr. Nismo pa pripravili 

proračuna za leto 2018, saj  je bila sprejeta odločitev, da zaradi veliko neznank občina pripravi le enoletni 

proračun.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

- 02029001 urejanje na področju fiskalne politike  

 

Proračunski uporabnik:  

- 50 Oddelek za proračun in finance  

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 4.902 € 

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. odvajanje 

gotovine iz blagajne idr. V ta namen je bilo prvotno na obeh postavkah skupaj  planiramo 4.000 €, z 

rebalansom pa 8.000 €.  

 

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Doseženi stroški so nizki (pri bančnih 

storitvah doseženi s pogajanji, na stroške plačilnega prometa preko UJP pa občina nima vpliva; so se pa 

zaradi  evropskih direktiv v zadnjih letih močno znižali). 

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

Jih ne predvidevamo. 

0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 8.142 € 

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, ocenah 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.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa  

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,  

- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da je bil Nadzorni odbor  pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. V letu 2016 nam je v 

okviru opravljenih pregledov podal nekatera priporočila za izboljšanje poslovanje proračunskih 

uporabnikov ter preveril pravilnost in namenskost porabe javnih sredstev. 

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

-  priprava poročil o nadzoru skladno z letnim programom dela nadzornega odbora  

-  letno poročilo o svojem delu in porabi sredstev.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da je bil Nadzorni odbor  pri doseganju letnih ciljev v veliki meri uspešen.  Pripravil je 

poročilo o svojem delu in porabi sredstev in pripravil poročila o nadzoru skladno z letnim programom 

dela nadzornega odbora. Do zamude je prišlo le pri nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2015, 

ki ga je občinski svet posledično sprejel šele v 1. kvartalu leta 2017.   

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

02039001 Dejavnost nadzornega odbora  

Proračunski uporabnik: 

15 - Nadzorni odbor 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 8.142 € 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet Občine Škofja Loka z 

izvedenimi nadzori. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 

materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora 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 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 povračilih stroškov v Občini Škofja Loka. 

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kakovostno 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da je bil Nadzorni odbor  pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen (že navedeno pri 

glavnem programu 0203).  

 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da je bil Nadzorni odbor  pri doseganju letnih ciljev v veliki meri uspešen (že navedeno pri 

glavnem programu 0203).  

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost: 26.878 € 

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 2016 je bilo 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zastavljeni dolgoročni cilji, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti, 

izmenjave dobrih praks ter večanja prepoznavnosti Občine v  mednarodnem okolju, so doseženi.  
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  
- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba  

 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost: 26.878 € 

Opis glavnega programa 

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

povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Uspešno mednarodno sodelovanje.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zastavljeni dolgoročni cilji, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti, 

izmenjave dobrih praks ter večanja prepoznavnosti Občine v  mednarodnem okolju, so bili celo preseženi.  
 

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 in jesenskega obiska vojaških atašejev, akreditiranih v 

Republiki Sloveniji, udeležba na letni konferenci Združenja Douselage.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

S pobratenim mestom Tabor smo leta 2016 obeležili 10 let pobratenja, dogovorili smo se za sodelovanje 

tudi na gospodarskem področju, na področju izobraževanja, kulture in umetnosti pa letno prihaja do 

izmenjave dobrih praks.  Program mednarodne  izmenjave je vključen tudi že v šolski program na 

Gimnaziji Škofja Loka, neprofitna kulturna društva  pa so se povezala s podobnimi organizacijami v 

pobratenih mestih, in tako postajajo pomemben gradnik v prepoznavnosti  promociji in turizma ter s 
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podporo Občine veliko pripomorejo k graditvi mednarodne prepoznavnosti, kulturnega, zgodovinskega 

mesta Škofja Loka.  

Od 12. do 15. maja 2016 je štiričlanska Škofjeloška delegacija, pod vodstvom župana mag. Miha Ješeta 

sodelovala na letni generalni skupščini združenja evropskih mest Douzelage v bolgarski Tryavni. 

Članice združenja so na lanskoletni generalni skupščini predstavile načrte za nadaljnje sodelovanje, 

škofjeloška delegacija je predstavila osnutek nove spletne platforme za sodelovanje med občinami 

''eMunicipalities Without Borders'', ki je bila med članicami zelo lepo sprejeta. Dijaki so imeli svoje 

tematske delavnice, dogovorili so se, da bodo pripravili svojo spletno stran, pri postavitvi katere zelo 

kreativno sodelujejo predvsem škofjeloški dijaki. Lanskoletna skupščina je bila volilna, za novo 

predsednico je bila izvoljena Annigje Kruytbosch iz nizozemskega Meerssena. Za podpredsednika 

združenja pa so bili izvoljeni Mette Grith Sørensen iz danskega Holstebroja, Tibi Rotaru iz romunskega 

Sireta in župan Občine Škofja Loka Miha Ješe. Miha Ješe je na svoji predstavitvi poudaril potrebo po 

konkretnem, projektnem sodelovanju in večji prepoznavnosti združenja. Občina Škofja Loka se bo v 

prihodnje orientirala predvsem na sodelovanje z nam bližjimi douzelaškimi mesti.  

V juniju smo organizirali sprejem za veleposlanike, ki se ga je udeležilo deset veleposlanikov, ki so si 

ogledali znamenitosti Škofje Loke. V naslednjem letu si želimo, da bi se dogodka udeležilo še več 

veleposlanikov. Jesenskega srečanja vojaških atašejev nam zaradi višje sile žal ni uspelo organizirati. 

Skoraj vsak mesec je na obisku kakšen od veleposlanikov, akreditiranih v Republiki Sloveniji. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

03029002- Mednarodno sodelovanje občin 

20- Župan 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 26.878 € 

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 Douselage. 

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zastavljeni dolgoročni cilji, ki so usmerjeni v ohranjanje in  krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti, 

izmenjave dobrih praks ter večanja prepoznavnosti Občine v  mednarodnem okolju, so bili celo preseženi.  

 

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

Zagotavljanje sredstev za mednarodno sodelovanje ter izvedba letnega srečanja s pobratenimi mesti, 

organizacija junijskega obiska veleposlanikov v Škofji Loki in jesenskega obiska vojaških atašejev, 

akreditiranih v Republiki Sloveniji, udeležba na letni konferenci Združenja Douselage.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2016 so bile izvedene, učinki so vidni predvsem 

v povezavi kulturnih in športnih institucij z vsemi partnerskimi občinami. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Vrednost: 291.340 € 

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 so se sredstva namenila tudi za praznovanje krajevnega praznika. 

V letu 2016 je bilo za ta program porabljenih 291.340 € oziroma 1,5% odhodkov 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 (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih 

dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilju uspešno izvršujejo. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 291.340 € 

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 na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji glavnega programa uspešno dosegajo:  

- predvideni protokolarni dogodki se izvajajo.  

- obveščanje javnosti se je zagotavljalo preko lokalnega radia in predvsem v tiskanih medijih 

(Loški glas). Ob pomembnejših dogodkih so bile izvedene tiskovne konference. 

- Vzdrževanje poslovnih prostorov je potekalo po programu, v okviru razpoložljivih sredstev. 

Večina poslovnih prostorov je oddanih v najem. Prazni so ostali predvsem poslovni prostori, ki so 

slabše opremljeni ali pa se nahajajo na manj zanimivih lokacijah.  

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

- ažurirana spletna stran,  

- izvedeni protokolarni in drugi dogodki,  

- redna objava predpisov, 
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- zasedenost poslovnih prostorov na osnovi ponudbe in povpraševanja. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Glavni letni cilji se večinoma uspešno izvajajo.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

40- Oddelek za družbene dejavnosti  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

70- Oddelek za stavbna zemljišča  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 63.258 € 

Opis podprograma 

V sklopu tega podprograma je občina izvajala aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih 

prireditev, ki so bile 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.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina Škofja Loka organizira številne raznovrstne prireditve in kot soorganizatorka podpira zavode, 

društva, neprofitne organizacije in posameznike pri organizaciji njihovih dogodkov. Vodstvo uprave je 

deležno številnih javnih pohval s strani ambasadorjev, direktorjev, predsednikov in ostalih organizatorjev 

ter občank in občanov, ki prepoznavajo Občino in njene predstavnike za izvrstne gostitelje in tudi člene 

povezovanja. Večinoma dogodki postajajo tradicionalni, se pa njihovo število in obseg še večata. Občina 

je tako prepoznavna po številnih kakovostnih prireditvah z velikim številom obiskovalcev in sodelujočih 

iz regije in širše. 

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.  
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Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Zastavljene cilje smo uspešno izvedli, in sicer smo realizirali vse predvidene in tudi nekaj nepredvidenih 

kulturnih dogodkov, ob tem pa upoštevali višino zagotovljenih sredstev na postavki. V letu 2016 smo 

tako skupaj izvedli že preko 260 različnih kulturnih prireditev  ter sofinancirali uporabo kulturnih 

objektov 40-im izvajalcem najrazličnejših dogodkov s številnih področij. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 228.082 € 

Opis podprograma 

V navedenem podprogramu je bilo predvideno upravljanje in tekoče vzdrževanje praznih poslovnih 

prostorov občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,  

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,  

- Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov,  

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,  

- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,  

- Pogodbe o upravljanju storitev upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka.  

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

- 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 na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uspešno izvršujejo. Število poslovnih prostorov se ne zmanjšuje. Prav tako vsaj na isti 

ravni ostaja število poslovnih prostorov, oddanih v najem.  

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

- priprava razpisov za oddajo praznih prostorov,  

- izvedba planiranih investicijskih vlaganj,  

- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem,  

- pobiranje najemnin (obračun, izterjava).  

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev delno uspešni. Vzdrževanje 

poslovnih prostorov je potekalo po programu, v okviru razpoložljivih sredstev. Večina poslovnih 

prostorov je oddanih v najem. V prihodnje si bo potrebno prizadevati, da se odda v najem tudi poslovne 

prostore, za katere je manjši interes za najem. Najemniki svoje obveznosti v večini plačujejo tekoče, v 

primeru zamud s plačili pa je bil preko upravnika vložen predlog za izvršbo in sicer izvršba na denarna 

sredstva na bančnih računih. Nekaj izvršilnih postopkov ni bilo uspešnih, saj dolžnik na računu ni imel 

sredstev. V prihodnje bo potrebno, v kolikor bodo izvršbe na denarna sredstva neuspešne, poseči tudi po 

drugih izvršilnih sredstvih (rubež na gotovino v blagajni, rubež premičnin).   
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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 2017 je za to 

področje namenjenih in tudi porabljenih 3.400 €. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročne cilje dosegamo s kvalitetno in inovativno izvedenimi programi in projekti s področja tehnične 

kulture, na osnovi vsakoletnega javnega razpisa. 

 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročne cilje dosegamo s kvalitetno in inovativno izvedenimi programi in projekti s področja tehnične 

kulture, na osnovi vsakoletnega javnega razpisa. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Na letni ravni smo skupaj s izvajalci tehnične kulture izvedli predvidene akcije, ki promovirajo dejavnost 

in prinašajo tudi konkretne rezultate v povečanju članov v posamezne društvu. 
 

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. 
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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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročne cilje dosegamo s številom kvalitetno, inovativno izvedenih projektov s področja tehnične 

kulture, na osnovi meril vsakoletnega javnega razpisa. 
 

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 ter razdelitev proračunskih sredstev. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili doseženi na področju števila programov, ki smo jih izbrali za 

izvajanje s strani predlagateljev (3). Člani posameznih društev, ki izvajajo dejavnosti na različnih 

področjih tehnične kulture, so z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi in odmevnimi udeležbami na 

tekmovanjih promovirali posamezno področje tehnične kulture med mladimi in odraslimi in izvajali 

raziskovalno dejavnost. 

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 1.948.822 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava zajema dejavnosti, ki se nanašajo na sodelovanje in združevanje lokalne 

skupnosti z drugimi organizacijami, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, dejavnosti 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 v okviru tega področja proračunske porabe zagotavljamo 

tudi sredstva za plače javnih uslužbencev, za pokrivanje materialnih stroškov, 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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim dolgoročnim ciljem v okviru tega področja proračunske 

porabe. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer 

tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 37.594 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 in ZOS-u, 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom. 

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

Letni cilji so: 

- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Občina Škofja Loka je aktivna članica združenj SOS in ZOS, preko katerih uresničuje tudi svoje interese. 

Preko svojih javnih uslužbencev aktivno sodeluje v nekaterih odborih in komisijah znotraj združenj. V 

letu 2016 smo bili uspešni pri črpanju evropskih sredstev iz kohezijske politike za celostno prometno 

strategijo in drugih sredstev, kar vse je podrobneje opredeljeno pri posameznih proračunskih postavkah. 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Zaradi zamika prehoda na novo 

finančno perspektivo v letu 2016 ni bilo novih razpisov ministrstev.  

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 
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06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 

strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 6.043 € 

Opis podprograma 

Skladno s 6. in 86. a členom ZLS se občine se 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.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Evropska listina o lokalni samoupravi, 

- Statut Skupnosti občin 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Občina Škofja Loka je aktivna članica združenj SOS in ZOS, preko katerih uresničuje tudi svoje interese. 

Preko svojih javnih uslužbencev aktivno sodeluje v nekaterih odborih in komisijah znotraj združenj. 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.     

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 31.551 € 

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. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
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Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom.  

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

Spremljanje operativnega izvajanja Regionalnega programa Gorenjske 2014-2020, udeležba na srečanjih 

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. Število pripravljenih, prijavljenih ter izvedenih 

lokalnih, regionalnih ter drugih projektov sofinanciranih iz EU skladov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Občina Škofja Loka aktivno sodeluje znotraj Sveta Gorenjske regije ter drugih regionalnih povezav na 

področju gospodarstva, Las Loškega pogorja, Združenja zgodovinskih mest. Občina sodeluje v štirih  

regijskih projektih, treh Interregovih, dveh transnacionalnih in štirih projektih iz naslova Leader in CLLD 

LAS Loškega pogorja. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.      
 

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

Vrednost: 67.364 € 

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. S 

potrjenim finančnim načrtom posamezna krajevna skupnost avtonomno razpolaga.   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti, 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 

- zadovoljstvo krajanov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.     

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, skladno z dejanskimi potrebami.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin. 
 

Proračunski uporabniki: 

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 
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06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 67.364 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva iz proračuna za plačilo sejnin svetnikom KS in nagrad 

predsednikom in tajnikom, ki opravljajo delo neprofesionalno 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). 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.      

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. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega podprograma uspešni. V okviru tega podprograma smo 

zagotovili sredstva za pokrivanje sejnin predsednikom, tajnikom in članom svetov KS. Prav tako smo v 

okviru tega podprograma pokrivali tudi materialne stroške KS.  Porabljena sredstva so bila sicer nižja od 

planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena 

pri posameznih postavkah.  

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 1.843.864 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave 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 zagotoviti ustrezno 

organiziranost služb in gospodarno porabo proračunskih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
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Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.      

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega programa uspešni. Porabljena sredstva so bila sicer 

nižja od planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer tekom leta. Posamezna odstopanja so 

obrazložena pri posameznih postavkah.  

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 in finance. 

 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 1.658.463 € 

Opis podprograma 

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

sredstva za nakup računalniške opreme in programov. 

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, kot tudi primerne opremljenosti z 

delovnimi sredstvi. Eden od ciljev je tudi vsako leto zagotoviti revizijo poslovanja občine. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da ciljem tega podprograma uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila porabljena v 

skladu z namenom.  

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

Uspešno izvajanje zastavljenih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega podprograma uspešni. V okviru tega podprograma smo 

zagotovili sredstva za plače javnih uslužbencev,  pokrivali materialne stroške poslovanja ter izvedli 

notranjo revizijo. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar gre to na račun 

spremenjenih razmer tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.   

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

Vrednost: 185.401 € 

Opis podprograma 

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

osnovnih sredstev (vozil, pisarniškega pohištva in opreme) ter nakup poslovnih stavb.  

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da ciljem tega podprograma uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila porabljena v 

skladu z namenom.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega podprograma uspešni. Večji projekti, izvedeni v okviru 

tega podprograma, so sanacija strehe ter sanacija izolacije mansarde Sokolskega doma, zamenjava oken 

na stavbi Upravne enote Škofja Loka, nabavljeno je bilo tudi nekaj novega pisarniškega pohištva. 

Porabljena sredstva pri nekaterih postavkah sicer odstopajo od planiranih, vendar gre to na račun 

spremenjenih razmer tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.   
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 355.408 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 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.  

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Doseganje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno. Delovanje vseh struktur tega sistema, 

usposobljenost ter opremljenost ekip in enot, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter 

prostovoljnih gasilskih društev, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo, je učinkovito, strokovno in 

ustrezno. Se pa zaradi omejenih proračunskih sredstev podaljšuje potrebno opremljanje teh ekip in enot. 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 355.408 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo 

programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni dolgoročni cilji so: 

- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Doseganje dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno. Delovanje vseh struktur tega sistema, 

usposobljenost ter opremljenost ekip in enot, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter 

prostovoljnih gasilskih društev, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo, je bilo učinkovito, strokovno 

in ustrezno. Se pa zaradi omejenih proračunskih sredstev podaljšuje potrebno opremljanje teh ekip in 

enot. 
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Doseganje izvedbenih letnih ciljev je bilo skladno s plani in pričakovanji, torej uspešno.  

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: 40.719 € 

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 zakonodajo 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, 

- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Doseganja dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno. Delovanje vseh struktur tega sistema, 

usposobljenost ter opremljenost ekip in enot, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in je bilo 

učinkovito, strokovno in ustrezno. Zaradi omejenih proračunskih sredstev se podaljšuje potrebno 

opremljanje teh ekip in enot. 

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, 
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- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega podprograma uspešni. Sofinancirali smo delovanje 

operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in 

pomoč. 

Izvedli smo potrebno servisiranje in vzdrževanje opreme ter dograjevanje in posodabljanje sistema za 

obveščanje in alarmiranje. Opravljeni so bili redni letni servisni pregledi zaklonišč v upravljanju občine. 

Nadaljevalo se je z nabavo potrebne opreme za postavitev začasnih bivališč ogroženega prebivalstva in 

opreme za posredovanje ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Skupna višina porabljenih sredstev 

podprograma je bila skladna s planom. Podrobna poraba je obrazložena pri posameznih postavkah.    

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 314.689 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnosti gasilskih društev ter njenih operativnih enot, gasilske zveze in gasilskega 
poveljstva občine, investicijsko vzdrževanje opreme in 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 zagotavljanje požarne varnosti na 
območju naše občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Doseganja dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno. Delovanje prostovoljnih gasilskih društev in 

njihovih operativnih enot za posredovanje oziroma zagotavljanje požarne varnosti na območju naše občine 

je bilo učinkovito, strokovno in ustrezno. Zaradi omejenih proračunskih sredstev se podaljšuje njihovo 

opremljanje. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev tega podprograma uspešni. Zagotovili smo sredstva za 

normalno delovanje prostovoljnih gasilskih društev pod okriljem Gasilskega poveljstva občine Škofja 

Loka, ki opravljajo javno gasilsko službo in Gasilske zveze Škofja Loka. Vsa finančna sredstva, ki so 

prispela na račun Občine Škofja Loka z naslova požarne takse so se prenakazala na račun Gasilske zveze 

Škofja Loka za GPO Škofja Loka, kjer so bila porabljena skladno z veljavno zakonodajo. V skladu s 

pogodbo med MO Kranj, GRS Kranj in našo občino smo sofinancirali pomoč naši javni gasilski službi pri 

intervencijah v višjih stanovanjskih objektih. Nabava opreme je potekala skladno z dolgoročnim in 

podrobnim letnim programom Gasilskega poveljstva občine (GPO) Škofja Loka. PGD Škofja Loka je 

uspešno izvedlo nakup novega gasilskega vozila za prevoz moštva (GVM) in manjšega gasilskega 
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tovornega vozila (GTV). PGD Trata pa je na gasilskem tovornem vozilu (GTV) uspešno izvedlo 

zamenjavo obstoječega hidravličnega avtodvigala z novim in zmogljivejšim. Porabljena sredstva 

podprograma so bil skladna s planom. Podrobna poraba je obrazložena pri posameznih postavkah. 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 21.773 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna 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 2016 smo 

za ta program namenili 21.773,30 €, kar je 0,1% BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

- Strategija Razvoja Občine Škofja Loka 2025+, 

- Program dela SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2016. 

      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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z namenskimi proračunskimi sredstvi (1 EUR na prebivalca občine) in sistemskim delom na področju 

preventive in vzgoje v cestnem prometu smo zagotovili ustrezen nivo prometne varnosti in izvedli sprejeti 

plan dela SPVCP za leto 2016. Nadpovprečno smo izvajali tehnične preglede varnosti cest, šolskih poti in 

v zvezi s tem izvajali sistemske prometno-varnostne ukrepe, ki so usmerjeni k večji varnosti v cestnem 

prometu in trajnostni mobilnosti. Okrepljene so bile preventivne akcije za večjo varnost pešcev ter 

izvedeni številni ukrepi za zmanjšanje hitrosti v naseljih. 

 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 21.773 € 

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 skladni z nacionalnimi (vizija nič). Poudarek je na ciljnem usmerjanju za večjo 

varnost v cestnem prometu, manj prometnih nesreč in posledic (mrtvih, hudo in lažje telesno 

poškodovanih) ter boljša ozaveščenost in poznavanje pravil cestnega prometa s strani udeležencev v 

cestnem prometu.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka smo izpolnili v 

načrtovanih okvirjih, dolgoročno smo utrdili aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, preventivnih 

in tehničnih ukrepov za znižanje prekomerne hitrosti ter za večjo varnost udeležencev v cestnem 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 je za leto 2016 sprejel program, ki je 

bil v celoti realiziran. Med osrednjimi letnimi cilji so bili izpostavljeni: večja varnost pešcev, večja 

varnost šolskih poti, znižanje hitrosti v naseljih in povečanje tehničnih pregledov varnosti cestne 

infrastrukture. Skladno z zastavljenimi cilji smo z dodatnimi infrastrukturnimi ukrepi, preventivnimi in 
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vzgojnimi akcijami povečali varnost pešcev, izboljšali stanje šolskih poti z uskladitvijo vseh načrtov 

šolskih poti, terenskimi pregledi in varnostnimi ukrepi, izvedli meritve hitrosti na problematičnih 

lokacijah ter infrastrukturne in preventivne ukrepe za znižanje hitrosti v naseljih ter povečali terenske 

preglede varnosti cestne infrastrukture in prometne signalizacije na problematičnih točkah. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Sistemsko in učinkovito delo se je nadaljevalo tudi v letu 2016 na podlagi sprejetega programa in jasno 

zastavljenih ciljev, ki so bili v celoti realizirani. 

Na ta način se izboljšuje stanje varnosti prometne infrastrukture, ozaveščanje ter vzgoja udeležencev. 

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri dobri informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem 

prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah (tudi na podlagi aktivnosti mentorjev, 

predstavnikov Policije). Primerjalno z nacionalno ravnjo (poslabšanje prometne varnosti) in 

razpoložljivimi statističnimi podatki se prometna varnost na področju občine ni poslabšala. 

      Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost.  

Proračunski uporabnik:  

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo.  

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 21.773 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Škofja Loka. 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. 

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, 

- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka. 
 

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

Dolgoročni cilji so usposobitev in ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v 

prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev je 

sistematično in povezovalno delo z vsemi lokalnimi deležniki prometne varnosti. Večja varnost cestnega 

prometa in manj prometnih nezgod bo dosežena z boljšo obveščenostjo in osveščenostjo vseh ciljnih 

skupin udeležencev v prometu. Poudarek je na ciljnem usmerjanju za večjo varnost v cestnem prometu, 

manj prometnih nesreč in posledic (mrtvih, hudo in lažje telesno poškodovanih) ter boljša ozaveščenost, 

vzgoja in poznavanje pravil cestnega prometa s strani udeležencev v cestnem prometu.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka smo izpolnili v 

načrtovanih okvirjih, dolgoročno smo utrdili aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, preventivnih 

in tehničnih ukrepov za znižanje prekomerne hitrosti ter večje varnosti udeležencev v cestnem 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, prevozniki, predstavniki invalidov, slepih, slabovidnih, predstavniki Policijske postaje 

Škofja Loka, upokojencev..), izvedba sprejetega programa SPVCP in preventivnih akcij. Cilj je tudi 

nadzor nad prekomernimi hitrostmi s prikazovalniki hitrosti ter druge vrste nadzora nad kršitelji cestno 

prometnih predpisov. Merilo za doseganje ciljev so uspešno izvedene aktivnosti in število izvedenih 

terenskih pregledov varnosti prometne infrastrukture. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka smo izpolnili v 

načrtovanih okvirjih, dolgoročno smo utrdili aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, preventivnih 

in tehničnih ukrepov za znižanje prekomerne hitrosti ter za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.  

Z namenskimi proračunskimi sredstvi (1 EUR na prebivalca občine) in sistemskim delom na področju 

preventive in vzgoje v cestnem prometu smo zagotovili ustrezen nivo prometne varnosti in izvedli sprejeti 

plan dela SPVCP za leto 2016. Nadpovprečno in učinkovito smo izvajali tehnične preglede varnosti cest, 

šolskih poti in v zvezi s tem izvajali sistemske prometno-varnostne ukrepe, ki so usmerjeni k večji 

varnosti v cestnem prometu in trajnostni mobilnosti. Okrepljene so bile preventivne akcije za večjo 

varnost pešcev ter izvedeni številni ukrepi za zmanjšanje hitrosti v naseljih. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 115.758 € 

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 2016. 

 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje delno dosegamo, saj podatkov o zaposlitvi po zaključku javnih del 

nimamo, vsekakor pa s proračunskimi sredstvi za sofinanciranje javnih del omogočamo socialno 

vključenost in spodbujamo vseživljenjsko učenje. 
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost: 115.758 € 

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.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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). 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Na področju trga dela sledimo ciljem večje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in 

konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.  

 
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 vključitev iskalcev zaposlitve v te programe. 
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Z zagotavljanjem sredstev za programe javnih del uspešno zasledujemo zastavljene cilje, saj se 

brezposelne osebe preko programov javnih del vključujejo na trg dela in na ta način ohranjajo in razvijajo 

svoje delovne sposobnosti ter ohranijo tudi socialno vključenost. V letu 2016 je bilo v program javnih del 

vključenih 23 javnih delavcev. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

Proračunski uporabniki: 

30 - Oddelek za splošne zadeve 

40 – Oddelek za družbene dejavnosti 

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 115.758 € 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na področju trga dela sledimo ciljem večje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in 

konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.  
 

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 po teh programih. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji, to je omogočati zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela z 

zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov javnih del oz. zagotavljanje pogojev za vključevanje 

brezposelnih oseb na trg dela, doseženi, saj je sofinanciranje programov javnih del na območju občine 

Škofja Loka potekalo v skladu z izkazanimi potrebami izvajalcev programov. V letu 2016 je bilo v 

program javnih del vključenih 23 javnih delavcev. 

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 136.504 € 

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. 

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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim dolgoročnim ciljem v okviru tega področja proračunske 

porabe. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer 

tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 77.436 € 

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 t. i. 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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom. 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 49.482 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  
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Cilj je bil realiziran. Sredstva so bila razdeljena na podlagi in v skladu z nameni javnega razpisa 10 

društvom,  14 upravičencem primarne kmetijske proizvodnje in 4 upravičencem dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah.  

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 27.953 € 

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 in tedna 

podeželja, povečane samooskrbe, vzpostavitev šolske malice. 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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Sredstva so bila porabljena za naslednje projekte:  Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev, 

Zelišča in zdravilne rastline za razvoj novih dejavnosti na Škofjeloškem, Šolska malica, 14. teden 

podeželja in organiziranje tržnic kmetijskih pridelkov in izdelkov.  Del sredstev je bilo namenjeno tudi za 

delovanje razvoja podeželja, ki se izvaja preko pristopa LEADER in CLLD  v okviru Lokalne akcijske 

skupine loškega pogorja, ki jo upravlja Razvojna agencija Sora 

11029003 – Zemljiške operacije 

Vrednost: 0 € 

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. 
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa sledimo saj je bil izveden javni razpis. Namenskih 

sredstev tega podprograma nismo razdelili, ker na podlagi javnega razpisa nismo prejeli vlog za ta namen.  

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 37.281 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom. 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 37.281 € 

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. 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Cilji so bili ustrezno doseženi, saj smo zagotovili varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z 

veljavno zakonodajo. Glede na to, da je bila realizacija postavke nekoliko pod planirano, pomeni, da se 

stanje na tem področju izboljšuje. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 21.787 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste in gozdne 

vlake). 

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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na območju Občine Škofja Loka je 86 km kategoriziranih gozdnih cest. Ocena uspeha se kaže v 

zagotavljanju prevoznosti gozdnih prometnic. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne 

vlake. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo 

varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in 

negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 21.787 € 

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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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, saj je bilo od tega 

odvisno nadaljevanje sanacije gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda. Poleg tega je zaradi izjemnega 

obsega žledoloma prišlo še do ekstremne namnožitve lubadarja, kar je še dodatno obremenilo gozdno 

infrastrukturo. Zastavljeni cilji so bili doseženi skladno s planom Zavoda za gozdove v okviru sanacij 

gozdnih cest po žledolomu. V letu 2016 smo rekonstruirali cca 8 km gozdnih cest, preostanek gozdnih 

cest pa se je vzdrževal v stanju, ki zagotavlja gospodarjenje z gozdnimi viri. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Vrednost: 71.911 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 

področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s 

toplotno energijo. V letu 2016 je bilo za ta program porabljenih 71.911  €, oziroma 0,4 % odhodkov BPO. 

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje, ki posredno in neposredno vpliva na vsa 

področja delovanja občinske uprave, javnih zavodov, pravnih in fizičnih oseb. Z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov energije lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje 

in znižujemo stroške za energijo in vodo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), kot jo je Državni zbor sprejel leta 2004 

- 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 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami; 

- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij; 

- zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje; 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z rednim izvajanjem nalog skrbimo za doseganje dolgoročnih ciljev. Učinki naših aktivnosti se kažejo 

tako v nižanju rabe energije, kot tudi v zmanjšanju emisij v okolje. 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

Vrednost: 37.274 € 

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, 

- nadaljnji razvoj sistema plinifikacije mesta Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da je bil v proračunskem letu 2016 cilj glavnega programa dosežen (podrobnejšo 

obrazložitev podajamo pod podprogramom 12049001 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

podprograma). 
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da je bil v proračunskem letu 2016 letni izvedbeni cilj dosežen (podrobnejšo obrazložitev 

podajamo pod podprogramom 12049001 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno 

gospodarnosti in učinkovitosti).  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12049001 – Oskrba s plinom 

Proračunski uporabnik: 

90 – Oddelek za gospodarske javne službe 

12049001 - Oskrba s plinom 

Vrednost: 37.274 € 

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 bil vzpostavljeno dne 18.3.2015, ko je bila s koncesionarjem Petrol d.d. Ljubljana 

podpisana Koncesijska pogodba. Koncesionar je koncesijo po tej pogodbi pričel izvajati z dnem 

1.6.2015, ko je bil opravljena primopredaja predmeta koncesije. Koncesionar ima po pogodbi izključno 

pravico in obveznost opravljati 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 v občini  je nadaljnji 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V  proračunskem letu 2016 je bil v sklopu podprograma cilj izpolnjen v celoti. V zaključevanju 

opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo – območje »Puštal B« je bilo položenih 1.553 

metrov plinovodnih cevi različnih dimenzij s konstrukcijskimi elementi, od tega 1.401 m glavnega 

plinovoda. Zgrajena je merilno regulacijska postaja za redukcijo tlaka plina s 4 bar na 1 bar in 100 mbar, 

maksimalne kapacitete 1.000 Nm3/h. 

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

Širitev omrežja distribucijskega sistema zemeljskega plina.  
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Kazalci: 

- delež uporabe zemeljskega plina na v geografskem območju Občine, 

- število novih priključitev, 

- število novih uporabnikov zemeljskega plina. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Glede na kazalce ocenjujemo, da proračunsko leto zaključujemo uspešno tudi z vidika gospodarnosti in 

učinkovitosti, saj poraba plina kot energenta kaže rahlo rastoči trend - v letu 2016 je SODO distribuiral 

6.574.000 Sm3 zemeljskega plina, na javno plinovodno omrežje opravil 31 novih priključitev in povečal 

število novih uporabnikov zemeljskega plina za 22 objektov – priključnih mest. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Vrednost: 34.637 € 

Opis glavnega programa 

Nadaljevanje del za izboljšanje energetske učinkovitosti in zagotavljanje rabe obnovljivih virov energije. 

Izvajanje prenov objektov, uvajanje upravljanja z energijo v javne objekte ter skrb za spremljanje 

kakovosti izvedbe in rabe energentov in naravnih virov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so: 

- sodobno energetsko upravljanje objektov, v lasti oz. upravljanju Občine Škofja Loka, javne 

infrastrukture in javne razsvetljave, 

- nenehno izboljšanje energetske učinkovitosti, 

- izvajanje energetskih usmeritev na območju občine, 

- energetsko učinkovita občina, 

- zagotavljanje ozaveščenosti in informiranja zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju 

energetske učinkovitosti, 

- pridobivanje nepovratnih sredstev na področju učinkovite rabe energije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Uvajanje sistema upravljanja z energijo v javnih objektih in izvedba energetskih sanacij objektov ima 

pozitiven javno finančni učinek, poleg tega se izboljšujejo bivalni pogoji in niža raba energije. Izboljšan 

je tudi zunanji videz objektov. 

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

Učinkovito upravljanje z energijo in posledično znižanje stroškov za rabo energije in toplote, povečanje 

uporabe okolju in zdravju ljudi prijaznih energentov in kjer je možno uporaba obnovljivih virov energije. 

Izvajanje programa se izraža v izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. 

Kazalci: znižanje rabe energije, delež OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo uspešno uresničili zastavljene cilje, saj so bil vse načrtovane aktivnosti izvedene. 

Kriterije energetske učinkovitosti smo vključili tudi v javne razpise za sofinanciranje objektov kulturne 

dediščine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Proračunski uporabnik: 

60 - Oddelek za okolje in prostor 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe  
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12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 34.637 € 

Opis podprograma 

LEK (Energetski koncept Občine Škofja Loka), akcijski načrt za njegovo izvajanje in Program varstva 

zraka za občino Škofja Loka predstavljajo usmeritve na področju energetike. Te usmeritve podajajo 

priložnosti in omejitve vezane na geografsko lego Občine Škofja. Loka in razpoložljivost virov in 

pristojnosti glede možnosti izkoriščanja le-teh.  

Ta podprogram zajema tudi 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka, 

- Energetski koncept Občine Škofja Loka, 

- Program varstva okolja za zrak za Občino Škofja Loka za obdobje 2014 – 2019. 

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

Dolgoročni cilj je energetsko učinkovita občina. Poleg tega so  Energetska prenova objektov v lasti ali 

upravljanju Občine, uvedba energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega  upravljanja v te 

objekte, posledično zmanjšanje rabe energije in vode in povečanje deleža obnovljivih virov energije.  

Kazalce predstavljajo podatki o številu prenovljenih objektov glede na celotno število vseh objektov v 

lasti oz. upravljanju Občine, podatki o rabi energije in toplote v javnih objektih vključenih v sistem 

upravljanja z energijo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina že nekaj let uspešno uvaja sistem upravljanja z energijo v javne zavode in s tem skrbi za 

racionalno rabo energije in zniževanje stroškov. Sistem upravljanja z energijo postopno uvajamo tudi na 

druga področja rabe energije v javni sferi (komunalno gospodarstvo in javna razsvetljava). 

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

Cilj aktivnosti je povečati število vključenih javnih objektov in porabnikov energije v sistem  upravljanja 

z energijo in s tem prispevati k večji  energetski učinkovitosti. Letni cilj izboljšati tudi energetsko 

učinkovitost javne infrastrukture (komunala, javna razsvetljava) ter povečati interes in stopnjo 

ozaveščenosti  glede učinkovite rabe energije. 

Kazalci: uvajanje sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v javnih objektih, izobraževanje 

uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov. Število objektov vključenih v sistem CSRE, podatki 

o rabi energije in toplote  za preteklo leto, število izvedenih izobraževanj, število objektov kjer je bila 

izvedena prenova, število obiskovalcev svetovanja v Energetski pisarni. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so doseženi. V energetski informacijski sistem je vključenih 43 javnih objektov. Pomembna 

pridobitev je, da smo v ta sistem vključili tudi javno razsvetljavo ter porabnike energije na področju 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda (javna komunalna infrastruktura). Na objektih kjer so bile izvedene 

energetske sanacije (POŠ Bukovica, Vrtec Bukovica, Vrtec Ciciban in KS Sv. Duh, OŠ Škofja Loka- 

Mesto enota Novi svet), je bila v letu 2016 izvedena nadgradnja energetskih nadzornih sistemov kar 

omogoča sprotno spremljanje doseganje kazalnikov. Izvedene so bile tudi aktivnosti na področju 

izobraževanja in javnega informiranja. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 4.684.600 € 

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 2016 smo za ta program namenili 

4.684.600,17 €, kar je 23,6% odhodkov bilance odhodkov. 

Področje proračunske porabe 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, 

- redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov 

Zimska 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, na podlagi katere smo v letu 2106 začeli s  

pripravo Celostne prometne strategije. 

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 in širokopasovnih povezav, 

- izboljšanje prometne varnosti, 
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- zagotavljanje primerne pretočnosti, 

- zagotavljanje varne poti v šolo, 

- omogočanje mobilnosti prebivalstva, 

- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, 

- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V okviru proračuna so bila sredstva uspešno porabljena za izboljšanje prometne in komunalne 

infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in 

kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev ter 

zmanjšanje števila belih lis. Za zagotavljanje boljšega standarda predvsem osnovnega vzdrževanja cest 

bomo temu področju namenjali več pozornosti.  

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 4.652.764 € 

Opis glavnega programa 

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. 

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. 

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, 

- 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 in s prostorsko 

izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Občinski svet Občine  Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V okviru proračuna so bila sredstva porabljena za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, 

izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih 

površin, izboljšanje pogojev za javni promet in izboljšanje mobilnosti prebivalcev s poudarkom na pešcih 

in kolesarjih. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju tega programa uspešni, saj so bili projekti izvedeni v 

okvirih, kot je bilo s programom predvideno. 

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 
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standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 

vzdrževanja javnih cest. 

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: 

- nadaljnja 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 vrstah vzdrževalnih del na javnih 

cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 

- vzdrževanje banke cestnih podatkov,  javne razsvetljave in prometne signalizacije.      

Kazalci:  

- prevoznost cest v zimskem in letnem času, 

- višina letnih izdatkov namenjenih vzdrževanju, 

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,  

- dolžina pločnikov brez con za pešce,  

- število javnih parkirnih mest, 

- število prometnih znakov,  

- dolžina urejenih kolesarskih stez v km, 

- število prepeljanih potnikov na sofinanciranih  rednih avtobusnih linijah,  

- število drogov javne razsvetljave,  

-  poraba tokovine (kw), 

- dolžina kategoriziranih državnih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju letnega programa in podprogramov  uspešni, saj so bile aktivnosti 

izvedene v okvirih, kot je bilo s programom predvideno s poudarkom na področju vzdrževanja cest, kjer 

smo namenili dodatna sredstva ter pri uspešni izvedbi projektov komunalne infrastrukture za cestni del in 

nove ceste v industrijsko cono Trata - sever kakor tudi projektov v sklopu programa obnov občinskih 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 

Proračunski uporabnik:  

30 - Oddelek za splošne zadeve 

70  Oddelek za stavbna zemljišča  

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo 

85 - Režijski obrat 

901 - KS Bukovica - Bukovščica 

902 - KS Godešič 
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903 - KS Log 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

907 - KS Škofja Loka - Mesto 

908 - KS Kamnitnik 

910 - KS Zminec 

911 - KS Sv. Lenart - Luša 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 1.249.277 € 

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 javnih cestah,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,  

- Odlok o občinskih cestah,  

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih javnih poti v občini Škofja Loka, 

- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja cest, 

- 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, 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 ter pripravo občinskih predpisov s 

področja  kategorizacije občinskih cest in zagotavljanje, vzdrževanja banke cestnih podatkov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2016 

lahko ocenimo, da smo program izvedli v najboljših možnih okvirjih. V okviru prenosov sredstev med 

postavkami smo tudi zagotovili dodatna sredstva za poplačilo zapadlih obveznosti do koncesionarjev v 

višini 431.988 EUR.    

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne 

infrastrukture, kar v Občini Škofja Loka pomeni z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno 

prevoznost cest in varnost prometa ter zagotavljanje ustrezne strokovno tehnične podpore in vodenje 

evidenc (banka cestnih podatkov). 

Kazalci: 

- prevoznost cest v zimskem in letnem času, 

- višina letnih izdatkov namenjenih vzdrževanju. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V občini Škofja loka imamo kategoriziranih cest 363,325 km, ki so v letnem času vse prevozne. V 

zimskem času se vzdržuje (pluži in posipa) 341,155  km cest, skladno s planom zimske službe. Povečali 

smo tudi višini letnih izdatkov za vzdrževanje z namenom zagotavljanja višjega nivoja prometne varnosti. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 2.612.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajem izvajanje rekonstrukcij in adaptacij občinskih  cest in cestne infrastrukture zaradi 

asfaltiranja makadamskih cest, vzpostavitev cestišč v prvotno stanje  kot posledice dotrajanosti cestišč, 

vremenskih ujm in podobno. Vzpostavitev prvotnega stanja oziroma izboljšav cestne infrastrukture v 

sklopu gradenj komunalne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon o javnih naročilih, 

- 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 in pločnikov.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Uspešno smo sledili zastavljenim ciljem na področju obnove prometne infrastrukture v sklopu 

komunalnega urejanja in zagotovitvi manjkajoče cestne povezave. V okviru proračuna so bila sredstva na 

podprogramu investicijsko vzdrževanje in gradnja cest zmanjšana. Tako smo morali nekatere zastavljene 

projekte, ki so bili predvideni v realizacijo v drugi polovici leta  prerazporediti v prihodnja proračunska 

obdobja. 

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

- Zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.  

Kazalci:  

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km,  

- dolžina pločnikov brez con za pešce. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 uspešni pri dokončanju infrastrukturnih projektov komunalne 

ureditve in nove cestne povezave v industrijsko cono Trata - sever. Nekateri projekti na programu obnov 

občinskih cest in urejanju pločnikov so bili v letu 2016 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2017 

zato je tudi realizacija nekoliko nižja od predvidene. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 215.907 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške  postavitev nove nesvetlobne 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,  

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). 
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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 javnih cestah, 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 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 koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja cest, 

- Odlok o ureditvi cestnega prometa ureditvi, 

- 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 ter prometne signalizacije, neprometnih znakov. Cilji so tudi pravilno in 

nemoteno delovanje pristopne kontrole v staro mestno jedro zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in 

24-urne dispečerske službe. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2016. 

Ocenjujemo, da smo v sklopu celovitega prometno urbanističnega urejanja ustrezno začasno uredili 

promet na stari regionalni cesti in gravitacijskem območju z znižanjem dovoljene hitrosti vožnje in 

prepovedjo tranzitnega tovornega prometa. Ohranili smo utečen pristop k spodbujanju in ohranjanju 

uporabe javnega prevoza s sofinanciranjem mestne linije in primestnih linij znotraj meja občine, ki 

pozitivno vpliva na zagotavljanje čim bolj pravične mobilnosti za čim večji del potovanj. Večji poudarek 

je bil na področju parkirne politike v sklopu izvedenih aktivnosti na območju mestnega središča. Sproti 

smo zagotavljali tudi vzdrževanje pristopne kontrole v staro mestno jedro. 

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 sofinanciranih  rednih avtobusnih linijah.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Na cestnem omrežju smo uspešno izvedli začasne ukrepe za umirjanje hitrosti na širšem gravitacijskem 

območju stare regionalne ceste skozi mestno središče in poskrbeli za izvedbo učinkovitih in proračunsko 

manj obremenjujočih ukrepov na podlagi izvedenih terenskih ogledov in sklepov tehnične komisije 

SPVCP Občine Škofja Loka. Število potnikov na sofinanciranih linijah ostaja stabilno: na mestni liniji je 

bilo v letu 2016 prepeljanih 283.219 potnikov, na medkrajevnih linijah pa smo sofinancirali 38.578 

vozovnic; s sicer minimalnim upadom glede na preteklo leto kar je posledica uvedbe enotne vozovnice za 

študente in dijake in njihova večja uporaba, ki omogoča neomejeno uporabo vseh javnih prevoznih 
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sredstev (mestne linije, medkrajevnih avtobusov in vlakov). V sklopu vzdrževanja in upravljanja parkirišč 

smo prilagodili in razširili sistem plačljivega parkiranja z namenom boljše dostopnosti za obiskovalce 

starega mestnega jedra ter zagotavljali ustrezen nivo vzdrževanja pri kontroli pristopa v staro mestno 

jedro. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 575.080 € 

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 javnih cestah,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na področju cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje porabe električne energije tudi na račun 

dodatnih investicij skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega  onesnaževanja okolja in 

zagotavljanja oziroma povečevanja 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). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Z uporabo sodobne LED tehnologije, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, 

skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. 

Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi dosegamo prihranke električne energije obenem 

pa ne povečujemo rabe električne energije na račun novo zgrajene dodatne javne razsvetljave.  

13029005 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

Vrednost: 0 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema študije na področju državnih cest v občini Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o varstvu okolja,  
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- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.  

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

Dolgoročni cilji  podprograma zagotavljanje tekočega in varnega prometa po državnih cestah, katerih 

upravljavec je Direkcija RS za infrastrukturo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V okviru sodelovanja z upravljavcem državnih cest - Direkcijo RS za infrastrukturo je bil dan poudarek 

na izboljšanju in zamenjavi obrabnih plasti na najbolj kritičnih odsekih državnih cest ter izvedbi ustreznih 

projektnih rešitev za ureditev kritičnih in prometno obremenjenih cestnih odsekov. 

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

Priprava elaboratov in študij na področju državnih cest. 

Kazalec: dolžina kategoriziranih državnih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Za 34,316 km državnih cest na območju občine Škofja Loka se na podlagi rednih usklajevanj z 

upravljavcem državnih cest trudimo za izboljšanje prometne varnosti in kakovosti cestnega omrežja. Za 

regionalno cesto R1 -210/1078 je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k izvedbi projekta odprave 

prometno nevarnih mest znotraj naselja Godešič. Projektiranje bo dokončano v letu 2017 s tem da smo iz 

občinskih sredstev še v letu 2016 naročili razširitev območja obdelave z namenom sklenitve kolesarske 

povezave z novim krožnim križiščem za IC Trata – sever. Realizacije tako v letu 2016 ni bilo. 

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 31.836 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v 

telekomunikacije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti občanom Škofje Loke boljše širokopasovne povezave.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V okviru proračuna smo sledili zastavljenim ciljem saj smo namenili sredstva za zagotovitev pogojev za 

odpravo belih lis in sofinanciranje gradnje novih širokopasovnih povezav. 

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

- posodobitev načrta razvoja,  

- gradnje omrežja in kandidiranje za nepovratna sredstva EU, 

- zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo, 

- zmanjšanje belih lis.  

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Posodobitev načrta razvoja ni bila sprejeta na občinskem svetu, izdelan je bil osnutek načrta razvoja, saj s 

strani pristojnih državnih organov še ni bilo sporočeno mapiranje belih lis po gospodinjstvih, ampak le 

skupno po občinah. Sredstva smo namenili za sofinaciranje gradnje omrežja z namenom zmanjšanja belih 

lis, medtem ko za nepovratna sredstva EU v letu 2016 nismo kandidirali, ker ni bilo objavljenih razpisov. 

      Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001- investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.  

Proračunski uporabnik:  

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo. 
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13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 31.836 € 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto predstavljajo  sofinanciranje projektov na področju 

telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, 

- Zakon o elektronskih komunikacijah, 

- Načrt razvoja odprtega  širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 

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

Zagotoviti občanom v občini Škofja Loka boljše širokopasovne povezave. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V okviru proračuna smo sledili zastavljenim ciljem saj smo namenili sredstva za zagotovitev pogojev za 

odpravo belih lis in sofinanciranje gradnje novih širokopasovnih povezav. 

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

- Posodobitev načrta razvoja, gradnje omrežja in kandidiranje za nepovratna sredstva EU, 

- Zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo, 

- Zmanjšanje belih lis.  

Kazalci:  

- število belih lis. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Posodobitev načrta razvoja ni bila sprejeta na občinskem svetu, izdelan je bil osnutek načrta razvoja, saj s 

strani pristojnih državnih organov še ni bilo sporočeno mapiranje belih lis po gospodinjstvih, ampak le 

skupno po občinah. Sredstva smo namenili za sofinaciranje gradnje omrežja z namenom zmanjšanja belih 

lis, medtem ko za nepovratna sredstva EU v letu 2016 nismo kandidirali, ker ni bilo objavljenih razpisov. 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 319.123 € 

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. 

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,  
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- 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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim dolgoročnim ciljem v okviru tega področja proračunske 

porabe. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer 

tekom leta. Posamezna odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 76.621 € 

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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa uspešno sledimo, namenjena sredstva pa so bila 

porabljena v skladu z namenom. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 76.621 € 

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 
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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 ter podpora žičniški dejavnosti). 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

V letu 2016 je bilo izvedeno več izobraževanj in svetovanj za obstoječe podjetnike in potencialne 

podjetnike,  motivacijske delavnice za osnovnošolce, promocija podjetništva ter dnevi odprtih vrat Co- 

working center Lokomotiva. Med najpomembnejše izvedene projekte in aktivnosti sodijo: Start –up mala 

šola podjetništva z družbenim učinkom (7 delavnic), povezovanje z regijskimi podpornimi mrežami in 

pristojnimi ministrstvi, Trženje identificiranje tržnih kanalov za izdelke in programe, Mala šola 

podjetništva Star:- up! 2016 (8 delavnic), žensko podjetništvo (1 delavnica), teden obrti in podjetništva 

2016, 16 delavnic za mlade v Lokomotivi, povezovanje in razvoj modela Co-working centrov in 

institucijami, tehnološkimi parki na Gorenjskem in Sloveniji, priprava in prijava na 2. javni poziv CLLD. 

Sredstva za delovanje kreditne sheme so bila nižja, ker je bil realizacija podeljenih kreditov manjša od 

načrtovanih. Tudi realizacija namenskih sredstev za žičniško dejavnost  je bila nižja, ker je upravičenec 

na javnem razpisu prijavil manj upravičenih stroškov.   

  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 242.502 € 

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,  
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- ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami,  

- aktivno sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov zasebnega sektorja (ponudnikov 

turističnih storitev in turističnih društev) pri skupnem razvoju, oblikovanju in trženju novih, 

inovativnih, integralnih turističnih produktih,  

-      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.  

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.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim dolgoročnim ciljem v okviru tega področja proračunske 

porabe. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od planiranih, vendar gre to na račun opravljenih storitev 

konec leta 2016 in s tem zapadlosti računov že v letu 2017. Posamezna odstopanja so obrazložena pri 

posameznih postavkah. 

 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 15.110 € 

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 

Letni izvedbeni cilji:  
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- 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 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega podprograma sledimo, namenjena sredstva pa so bila porabljena v skladu z 

namenom. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 227.392 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu namenjamo sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Podprogram 

vključuje naslednje vsebine: sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij 

(TD Škofja Loka in turizem Škofja Loka – RAS, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, 

razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti) in priprava dokumentacije za infrastrukturo v 

turizem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  

- Strategija razvoja občine Škofja Loka 2025+,  

- Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+,  

- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja.  

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

Dolgoročni cilji so:  

- vzpostaviti prepoznavnost občine Škofja Loka kot atraktivne turistične destinacije z raznovrstno in 

kakovostno turistično ponudbo,  

-  razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja 

občanov občine Škofja Loka in ki bo privlačna za domače in tuje obiskovalce,  

- vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih s 

turizmom povezanih dejavnosti,  

- v razvoj in promocijo vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom,  

- Ustrezna povezanost turizma na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,  

- popularizacija področja turizma med lokalnim prebivalstvom.  

Kazalci:  

- ocene obiskovalcev o kakovosti, ustreznosti turistične ponudbe (mnenja, vprašalniki, pripombe, 

ankete, raziskave…),  

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,  

- prihodek od turistične takse,  

- 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 

Letni izvedbeni cilji:  
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- ustrezna vključitev, povezanost in sodelovanje ponudnikov turističnih storitev in ostalega 

turističnega podpornega okolja na lokalni in regionalni ravni,  

- vzdrževanje in nadgradnja sodobnega informacijsko-komunikacijskega sistema za področje turizma 

(spletne strani, turistična signalizacija…),  

- dvig kakovosti obstoječih turističnih produktov in uvajanje novih produktov.  

Kazalci:  

- število ponudnikov turističnih storitev in ostalega turističnega okolja, vključenih v organizirano 

trženje in upravljanje destinacije,  

- število novih turističnih produktov,  

- število prijavljenih turističnih društev na javni razpis.  

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

V okviru podprograma smo porabili sredstva za organizacijo turističnih in kulturno-družabnih prireditev, 

ki so se leta 2016 odvijale v občini Škofja Loka. S podprograma sofinanciramo programsko delo 

delovanja Turizma Škofja Loka (turističnega oddelka Razvojne agencije Sora -RAS) in delovanje centra 

DUO, ki se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2016 sklenili Občina Škofja Loka in RAS.  

Poleg pogodbeno opredeljenega programskega dela delovanja Turizma Škofja Loka, smo  financirali tudi 

organiziranje in promocijo tistih turističnih in družabnih prireditev, ki jih tradicionalno prireja, oziroma 

pri njihovi organizaciji sodeluje, Občina Škofja Loka:   

- sofinanciranje poletnih koncertnih prireditev »Pisana Loka 2016«, 

- izvedba vseh božično – novoletnih prireditev v okviru projekta »Beli december 2015«, 

- priprave in izvedba tradicionalne historično- etnološke prireditve »Loški historial 2016«, 

- sofinanciranje prireditve smučanje in kolesarjenje po starem,  

- posodobitev ključnih trženjskih orodij (splet) za celotno Škofjeloško območje, 

- trženje oblikovane krovne zgodbe za Škofjeloško območje in 4 mikro zgodbe, 

- izdelava, tiskanje in izdaja turističnega novega promocijskega materiala (prospekti, koledarji 

prireditev, turistično-izletniški zemljevidi), turistične promocijske akcije in predstavitve v različnih 

medijih (objave turističnih oglasov) in udeležba na specializiranih turističnih sejmih. Vse našteto za 

celotno Škofjeloško - kot enovito turistično območje, opravlja Turizem Škofja Loka.  

Sredstva smo namenili sofinanciranju promocije Škofje Loke po Sloveniji in v tujini. Del sredstev smo 

namenili društvom in organizacijam, ki organizirajo promocijske aktivnosti na turističnem, kulturnem, 

humanitarnem ali športnem področju. Del sredstev smo namenili tudi pokrivanju letnih članarin v združenjih 

in podpori festivalom in prireditvam, ter nakupu fotografij božične okrasitve Loke.  

Občina je vključena v Mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji in je namenska sredstva porabila za 

vodenje in promocijo mreže po Sloveniji in tujini.  

V letu 2016 beležimo tudi povečan prihodek za 23 % napram letu 2015 iz naslova turistične takse.    

Trend v turizmu v občini se je v letu 2016 povečeval glede na pretekla leta. Zabeležili smo: 

-  število turističnih nočitev: 11.936, 

- število prihodov turistov: 5.222, 

- število nočitvenih zmogljivosti: mesečno povprečje: 185. 

      (Vir: SURS) 

Prav tako se povečuje obisk v turistično-informativnih centrov: 

- Turizem Škofja Loka: 6.090, 

- TD Škofja Loka: 6.000, 

- DUO center: 11.011. 

(Vir: Turizem Škofja Loka)  

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 1.304.336 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE obsega naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V letu 2016 je za to področje 

bilo porabljenih 1.304.336 €, oziroma 6,6 % bilance odhodkov.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Okoljska politika Evropske unije,  

 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,  

 Operativni program ravnanja z odpadki,  

 Program varstva okolja za zrak 2014 – 2019 za Občino Škofja Loka  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 Zagotoviti kvalitetno in zdravo bivalno okolje,  

 izboljšanje stanja 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,  

 vzdrževanje in nadgradnje komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Uspešno uresničujemo zastavljene dolgoročne cilje, saj s širitvijo kanalizacijskega omrežja (podrobljene 

pod PPR) odvajamo in čistimo vedno več odpadne vode, kar pripomore k kvalitetnemu in zdravemu 

bivalnemu okolju. Prav tako z vsakoletnim razpisom za subvencioniranje nakupa in gradenj MKČN 

pospešujemo vgradnjo le-teh (podrobljene pod PPR), kar prav tako prispeva k izboljšanju stanja okolja. 

Za odlagališče nenevarnih odpadkov Draga je tudi še leta 2016 potekal postopek za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je vodila Agencija RS za okolje, zato ureditev statusa odlagališče 

nenevarnih odpadkov Draga še naprej ostaja dolgoročen cilj občine. 

Vlada Republike Slovenije je s sprejemom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

podaljšala rok za ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda za t.i. »male aglomeracije« 

oziroma na območjih ruralnega značaja, in sicer z 31.12.2017 na 31.12.2023. Kljub temu je občinska 

uprava že predlagala idejne zasnove, na podlagi katerih pa je potrebna odločitev lokalnega prebivalstva o 

poteku trase kanalizacijske infrastrukture in umestitvi skupnih čistilnih naprav. 

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

Vrednost: 6.867 € 

Opis glavnega programa  

Glavni program vključuje oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. Ta 

program zajema izvajanje aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje boljše kakovosti zraka na območju 

Občine Škofja Loka. Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo 

ustreznih ukrepov. Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi zato 

pozornost namenjamo tudi tem aktivnostim.  

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da z izvajanjem vsakoletnih aktivnosti zasledujemo dolgoročni cilj. Na podlagi izdelanih 

letnih poročil o masnem in koncentracijskem onesnaževanju je možno zaznati trende, ki to potrjujejo. 

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.  
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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.  

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da so operativni cilji doseženi. Načrtovane aktivnosti so izvedene.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Proračunski uporabnik: 

60 - Oddelek za okolje in prostor 

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Vrednost: 6.867 € 

Opis podprograma  

Podprogram zajema izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij snovi v okolje. Ukrepi se izvajajo v 

okviru Programa varstva okolja za zrak za občino Škofja Loka za obdobje 2014-2019.  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 

odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in na njegovi 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvajanjem letnih aktivnosti zasledujemo dolgoročne cilje podprograma. 

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

Letno se izdela poročilo o masnem in koncentracijskem onesnaževanju okolja v Občini Škofja Loka.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 smo izvedli naslednje načrtovane aktivnosti: 

- osvežitev katastra onesnaževalcev v Občini Škofja Loka s podatki o emisijah za leto 2015; 

- izdelava poročila o masnem in koncentracijskem onesnaževanju v Občini Škofja Loka; 

- izdelava poročila o izvajanju programa varstva zraka. 

Ocenjujemo, da so letni cilji doseženi. Pričeli smo tudi z aktivnostmi za izvedbo meritev fenola in 

formaldehida v zunanjem zraku vendar se je zaradi kompleksnosti naloge njena izvedba zavlekla v leto 

2017. Iz tega razloga je del sredstev namenjenih tem aktivnostim ostal nerealiziran. 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 1.186.621 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za izvajanje nalog 

za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine v segmentu zbiranja in 

ravnanja z odpadki in ravnanja z odpadno vodo.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje glavnega programa dosegamo (podrobnejšo obrazložitev podajamo pod 

podprogrami 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 15029003 

Izboljšanje stanja okolja, 15069001 Informacijski sitem varstva okolja in narave). 

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

Glavni izvedbeni cilji so:  

 preprečevanje, predvsem pa 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 okolju, živalim in človeku nevarnih snovi. 

Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati 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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da so bili glavni letni izvedbeni cilji glavnega programa doseženi (podrobnejšo obrazložitev 

podajamo pod podprogrami 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 15029002 Ravnanje z odpadno 

vodo, 15029003 Izboljšanje stanja okolja, 15069001 Informacijski sitem varstva okolja in narave). 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

15069001 Informacijski sitem varstva okolja in narave 

Proračunski uporabnik: 

60 - Oddelek za okolje in prostor 

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 67.072 € 

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. 

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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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 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 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov ter 

zmanjšanje količine odloženih odpadkov, smo bili uspešni, saj se letne količine odloženih odpadkov 

zmanjšujejo. V letu 2016 je bilo zbranih in odloženih 2.504.410 ton mešanih komunalnih odpadkov in 

kosovnih odpadkov, kar predstavlja 29.660 ton manj v primerjavi z letom 2015. 

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). 

Kazalec: delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da je letni cilj dosežen, saj je kljub povečanju števila prebivalcev v Občini Škofja Loka 

delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov, 100 %. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 1.109.132 € 

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo obsega ureditev čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. V ta 

program spadajo 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  

 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.  

http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=6310e0bc-00b9-476c-9038-a6bda1d7cc5c
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Na komunalne čistilne naprave, ki so v lasti občine (javne komunalen 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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročne cilje podprograma uresničujemo z dograjevanjem kanalizacijskega sistema, z namenom 

zagotoviti pogoje za ustrezno čiščenje čim večjega deleža odpadnih voda na območjih, kjer je to še 

potrebno. V letu 2016 je bilo tako na novo zgrajena kanalizacijska infrastruktura v dolžini 5.442 m.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilj odvajati in čistiti večino odpadne vode iz objektov smo uresničili, saj je bilo na obstoječo in novo 

zgrajeno kanalizacijo v letu 2016 na novo priključenih 280 objektov, kar predstavlja 96 % priključenost 

prebivalcev v aglomeraciji Škofja Loka in 78 % priključenost prebivalcev v aglomeracijah Godešič, 

Reteče in Senica (del – območje občine Škofja Loka). S tem so bila sredstva gospodarno porabljena.  

Na javnem razpisu o subvencioniranju za nakup in gradnjo MKČN je bilo dodeljenih 886,24 € za 

postavitev 2 MKČN, kar štejemo za učinkovito porabo proračunskih sredstev, saj se s tem izboljšuje 

bivalno okolje. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 10.417 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema ukrepe za izboljšanje stanja okolja. Namen je zagotoviti občanom Škofje Loke boljše 

stanje okolja in varovanja naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja, 

 Uredba o ravnanju z odpadki. 

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

Zagotoviti občanom Škofje Loke boljše stanje okolja in varovanja naravne dediščine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj podprograma dosežen, glede na izvedene akcije v okviru 

podprograma. 

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

Izvedba čistilnih akcij. 

Kazalec: količina pospravljenih nepravilno odloženih odpadkov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili izpolnjeni. Spomladanska čistilna akcija je bila uspešna, zbrali smo 4,42 tone mešanih 

komunalnih odpadkov in 0,52 t azbesta. Prav tako je bilo delno z obrežja reke Sore odstranjeno zarastje, 

ki je uničevalo škarpe in na enem delu že s poškodbo nevarno posegalo v cestišče. 
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Vrednost: 86.838 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z izvajanjem načrtovanih nalog sledimo doseganju dolgoročnih ciljev. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Občina pripravlja potrebno dokumentacijo skladno s terminskim in finančnim načrtom ter skrbi za 

ustrezno komunikacijo s prebivalci in lastniki zemljišč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Proračunski uporabnik: 

80 – Oddelek za okolje in prostor 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 86.838 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema načrtovanje, varstvo in urejanje voda. V okviru  podprograma bomo izvedli projekte, 

ki so namenjeni ukrepom protipoplavne varnosti na območju občine Škofja Loka.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja, 

 Zakon o graditvi objektov, 

 Zakon o vodah. 

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

Zagotoviti poplavno varnost na območju Občine Škofja Loka. 

Kazalec: število izvedenih ukrepov po posameznih območjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z rednim izvajanjem nalog sledimo dolgoročnim ciljem. Postopki priprave potrebne projektne 

dokumentacije za zagotovitev poplavne varnosti so dolgotrajni in zamudni ter zahtevajo veliko 

usklajevanja. Postopki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2016 smo nadaljevali 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 smo namenili pripravi projektne dokumentacije.  

Kazalec: število izvedenih ukrepov po posameznih območjih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno izdelati projektno 

dokumentacijo, zagotoviti usklajenost dokumentacije z nosilci urejanja prostora, pridobiti dodatna 

zemljišča in soglasja lastnikov zemljišč ter upravna dovoljenja. Zaradi celovitosti izvedbe ter dolgotrajnih 

postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna. 

Letni cilji so bili doseženi le delno ravno zaradi zgoraj navedenih razlogov. Številna usklajevanja so 

terjala več popravkov projektne dokumentacije, zato bomo z aktivnostmi za izdelavo projektov celovite 

protipoplavne zaščite nadaljevali v naslednjem letu. Ocenjujemo, da s postopnim pristopom sledimo 

gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev. 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Vrednost: 24.010 € 

Opis glavnega programa 

Vsebina programa je zagotoviti izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode v 

sistemu javnega vodovoda in pod posebnimi pogoji tudi na zasebnih vodovodih ter ugotavljanje kvalitete 

kopalnih vod na določenih lokacijah.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Skladno s predpisi zagotoviti izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode - 

mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj glavnega programa dosežen (podrobnejša obrazložitev je vsebovana 

pod podprogramom 15069001 Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma). 

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

Zdravstvena ustreznost pitne vode. 

Kazalec: število meritev z ustreznimi rezultati. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da je bil letni izvedbeni cilj »zdravstvena ustreznost pitne vode« dosežen (podrobnejša 

obrazložitev je vsebovana pod podprogramom 15069001 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih 

ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15069001- Informacijski sitem varstva okolja in narave 

Proračunski uporabnik: 

90 – Oddelek za gospodarske javne službe 
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15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Vrednost: 24.010 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne 

vode v sistemu javnega vodovoda in pod posebnimi pogoji tudi na zasebnih vodovodih ter ugotavljanje 

kvalitete kopalnih vod na določenih lokacijah.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o pitni vodi. 

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

Skladno s predpisi zagotoviti izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode - 

mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj podprograma dosežen, saj na podlagi sklenjenega okvirnega 

sporazuma Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v skladu z zakonodajo na Javnem loškem 

vodovodu (JLV) in Javnem vodovodu Rovte - Lenart - Luša (JVRLL) izvaja notranji nadzor po načelih 

HACCP (mesečni odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave v skladu z letnim planom o odvzemu pitne 

vode). 

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

Izvedba strokovnega nadzora za javni loški vodovod in javni vodovod Rovte–Lenart–Luša. Pod 

določenimi pogoji bo vzorčenje vode potekalo tudi na zasebnih vodovodih. 

Zaradi ugotavljanja kvalitete kopalnih vod je dvakrat med kopalno sezono predvideno vzorčenje na treh 

lokacijah, ki so primerne za kopanje (Selška Sora-Podlubnik, Poljanska Sora-letno kopališče, Sora-

Reteče).  

Kazalec: število meritev z ustreznimi rezultati. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da je bil cilj »zdravstvena ustreznost pitne vode« v celoti dosežen. V letu 2016 je bilo o 

okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih: 

 na Javnem loškem vodovodu (JLV): 

o za mikrobiološke preiskave 199 vzorcev pitne vode – število neskladnih vzorcev 3, 

o za fizikalno kemijske analize 107 vzorcev pitne vode – število neskladnih vzorcev 0. 

 na Javnem vodovodu Rovte - Lenart - Luša (JVRLL): 

o za mikrobiološke preiskave 17 vzorcev pitne vode – število neskladnih vzorcev 4, 

o za fizikalno kemijske analize 3 vzorci pitne vode – število neskladnih vzorcev 0. 

Prav tako ocenjujemo, da je bil cilj »ugotavljanja kvalitete kopalnih voda« v dosežen. Izvajalec 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v skladu z zakonodajo iz Sore odvzel vzorce kopalnih 

voda za mikrobiološko preiskavo na 3 lokacijah. Vzorec iz Selške Sore v Podlubniku (1) ni bil skladen s 

priporočili o varnosti kopanja (tudi ponovno odvzet vzorec ni bil skladen). Vzorca iz Poljanske Sore v 

kopališču Puštal (2) in Sore v Retečah (3) sta bila skladna s priporočili o varnosti kopanja. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.946.338 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje, del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in 

postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno 

infrastrukturo in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z 

zemljišči in komunalna dejavnost). V letu 2016 je za to področje bilo porabljenih 1.946.338 €, kar je 

9,8 % bilance odhodkov.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program varstva okolja, 

- Operativni program oskrbe s pitno vodo, 

- 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. V tem segmentu področje 

komunalna dejavnost - oskrba s pitno vodo, zasleduje cilj, da se spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s 

tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj poselitvenih območij celotne občine. V segmentu 

ureditve javnih površin pa se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena z namenom zagotoviti 

prebivalcem red in čistočo in varno uporabo objektov in opreme na javnih površinah ter zagotovitev 

kvalitetnejšega bivanja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z izvedbo zastavljenih ciljev po posameznih glavnih programih in podprogramih ocenjujemo, da 

uresničujemo dolgoročne cilje tega področja proračunske porabe (posamezne obrazložitve so vsebovane 

po posameznih glavnih programih in podprogramih). 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 64.855 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje 

in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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. 

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 ravno 

ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim in kadrovskim možnostim ter tudi zagotovitev ustrezne 

označitve naselij in posameznih delo naselij. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z rednim izvajanjem letnih aktivnosti uresničujemo dolgoročni cilj prostorskega načrtovanja, to je skrb za 

uravnotežen razvoj občine z ustvarjanjem pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti in uresničevanje 

potreb prebivalcev. 

 



 

Stran 78 od 293 

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta 

(OPN), predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne občinske projekte in prilagajanje 

novim potrebam razvoja Občine Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

V okviru doseganja letnih ciljev na področju prostorskega planiranja so v letu 2016 potekali naslednji 

postopki: 

- sprejemanje novih prostorskih aktov, 

- spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih aktov, 

- obravnava pobud za spremembe prostorskih aktov, 

- izvajanje rednega vzdrževanja in razvoja prostorskega informacijskega sistema. 

Z izvajanjem teh nalog smo realizirali glavne letne cilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Proračunski uporabnik: 

60 – Oddelek za okolje in prostor 

80 – Oddelek za prometno infrastrukturo 

90 – Oddelek za gospodarske javne službe 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Vrednost: 0 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnosti iz področja urejanja naselij in ulic ter vzpostavitev in ažuriranje evidence 

stavbnih zemljišč in objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o cestah 

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

Obnovitev in vzpostavitev oznak in uličnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljenega cilja dodatne označitve naselij in posameznih delov naselij nismo realizirali, ker smo v 

postopku ugotovili, da gre za precej zahtevnejši in večji obseg od predvidenega.  

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

Obnovitev in vzpostavitev oznak in uličnih sistemov. 

Kazalec: število novih in obnovljenih oznak in uličnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zaradi bolj zahtevne interdisciplinarnosti obravnavanega podprograma od pričakovanega, le tega nismo 

realizirali. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 64.855 € 

Opis podprograma 

Podprogram prostorsko načrtovanje vsebuje prostorske dokumente občine in urbanistične natečaje . 

Zajema pripravo osnov za podrobnejše načrtovanje večjih projektov ter zagotovitev pogojev za 

kontinuiran proces prilagajanja planskih aktov spreminjajočim potrebam razvoja v prostoru z izdelavo 

potrebnih strokovnih študij in projektov. 

Zajema tudi pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali 

investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za Občino. Za pomembnejša območja in pomembnejše 

projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je 

uveljavljan demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju-ZP Načrt (uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) 

- Zakon o graditvi objektov-ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami) 

- Zakon o varstvu okolja –ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami) 

- Zakon o ohranjanju narave-ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami) 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine –ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08 s spremembami) 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 

spremembe) 

- 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 aktiv 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 podlaga za njihovo 

uresničevanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj smo s sprejetjem novih prostorskih dokumentov ustvarili pogoje za 

nadaljnji gospodarski razvoj. Prav tako je v letu 2016 potekala priprava in nadaljevanje priprave že 

pričetih novih prostorskih aktov kot tudi spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov. S pripravo 

prostorskih aktov smo sledili novim spoznanjem, predvsem pa novim razvojnim potrebam v prostoru.  

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na pričetek priprav sprememb in dopolnitev OPN 

Škofja Loka strateški del, 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 2016 ni možno načrtovati 

vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega 

informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe. Nadaljevale se bodo nujne aktivnosti vezane na 

vzdrževanje in posodobitev prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd, vezanih na izvajanje upravnih 

naloga Oddelka za okolje in prostor ter subsidiarno tudi drugih oddelkov občinske uprave. Sredstva so 

namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. Z aktivnostmi glede priprave sprememb in dopolnitev OPN smo pričeli 

(zbiranje in analiza pobud), sam postopek sprememb in dopolnitev OPN pa se še ni pričel. Smo pa v letu 
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2016 izdelali posamezne prostorske načrte (OPPN za umestitev nove kisikarne v industrijski coni Trata, 

OPPN za umestitev nove stanovanjske soseske v Retečah) kot tudi nadaljevali s pripravo že pričetih 

prostorskih aktov (OPPN Livada Žovšče v Puštalu). Izvedli smo tudi nekaj postopkov sprememb in 

dopolnitev že veljavnih aktov (OPPN za območje nekdanje vojašnice – za potrebe umeščanja novega 

vrtca, druge manjše spremembe). Večinoma so pripravo teh načrtov financirali investitorji. 

Pripravili smo tudi posamezne strokovne podlage za območje mestnega središča in za potrebe 

posameznih OPPN-jev, del sredstev smo namenili obveščanju javnosti in samim objavam prostorskih 

načrtov. Nadaljevali smo z vzdrževanjem prostorskega informacijskega sistema ter posodobitvijo 

prostorskih registrov. V tem delu so bili letni cilji doseženi. 

Realizacija porabe proračunskih sredstev je bila tudi  po sprejetem rebalansu proračuna (zmanjšanje 

predvidenih sredstev) pod 50 %, kar je pripisati dejstvu, da še nismo pričeli s postopkom sprememb in 

dopolnitev OPN, obenem pa niso bile izvedene aktivnosti, vezane na pripravo OPPN za severno 

obvoznico, ki ga financira Občina. Spremembe in dopolnitve OPN ter OPPN za severno obvoznico sta 

namreč finančno največja projekta tega podprograma.  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 1.462.521 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in urejanje in 

upravljanje pokopališč ter pogrebno dejavnost in sredstva za gradnjo objektov za rekreacijo v naseljih. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da je bil cilj glavnega programa dosežen (podrobnejšo obrazložitev podajamo pod 

podprogrami 16039001 Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039003 

Objekti za rekreacijo in 16039005 Druge komunalne dejavnosti). 

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 loškega 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 na celotnem območju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja 

Loka za leto 2016 je bilo sofinanciranih pet zasebnih vodovodov (Draga, Zminec II – Livar, Crngrob, 

Gabrk, Brode-vikendi) v višini 12.546,23 EUR, kar je znatno prispevalo k varnejši oskrbi prebilvalec s 

pitno vodo, s čemer dosegamo enega večjih ciljev tega glavnega programa. 

S pričetkom potrebnih postopkov (projekti, pričetek izvedbe del) smo na posameznih pokopališčih za leto 

2016 cilj izpolnili.  
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Letni cilji so doseženi tudi v sklopu rednega in investicijskega vzdrževanja evidentiranih komunalnih 

objektov: avtobusnih postaj in postajališč, postavitve nove kolesarnice na Podnu, mestnih ulic in trgov, 

poti, popravilo jaškov na javnih površinah, parkirišč, zelenic, zasajenih posod za cvetje, drevoredov-novo 

posajenih 30 dreves, zamenjanih poškodovanih koškov za smeti, zamenjanih poškodovanih letev na 

klopeh in novo barvanje, menjave lesenih delov ograje pri ZD, menjave poškodovanih delov na otroških 

igriščih ter nove ureditve igrišča v naselju za Kamnitnikom. 

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 uporabnik: 

60 – Oddelek za okolje in prostor 

80 – Oddelek za prometno infrastrukturo 

90 – Oddelek za gospodarske javne službe 

904 - KS Reteče – Gorenja vas 

906 – KS Trata 

908 – KS Kamnitnik 

909 - KS Stara Loka - Podlubnik 

111 - KS Sv. Lenart – Luša 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 638.437  € 

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 1500 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, 

- Zakon o vodah, 

- Zakon o varstvu okolja, 

- 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 področju Občine Škofja Loka. 

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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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Obnovljeni so 

bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar je 

pripomoglo k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V okviru projekta Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je bilo obnovljenih 1.765 m 

vodovodne infrastrukture. Obnovljen je bil tudi primarni in sekundarni vodovod v delu Hafnerjevega in 

Frankovega naselja v skupni dolžini 930 metrov. Obnovljen je bil del vodovoda v naselju Podlubnik, kjer 

se bile zelo pogoste okvare, v dolžini 205 metrov. Izvedena je bila obnova vodovoda na območjih, kjer je 

potekala obnova ali gradnja kanalizacije (Hafnerjevo naselje od h.š. 16 do 22: 55 m; Dorfarje ob občinski 

meji: 270 m). Obnovljeni so bili trije krajši odseki vodovoda, kjer so bile pogoste okvare (Hafnerjevo 

naselje, Virmaše, Puštal) v skupni dolžini 59 metrov. Zaključena je bila gradnja vodovoda DN 200 ob 

dovozni cesti v industrijsko cono Trata v dolžini 115 metrov. Skupno je bilo obnovljenega 3.399 m 

javnega vodovoda.  

Glede na izvedene zastavljene projekte, ocenjujemo, da so bila sredstva gospodarno porabljena. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 162.103 € 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: tekoče vzdrževanje objektov na pokopališčih, poplačilo letnih 

najemnin za grobove pokojnih brez svojcev, zavarovanje objektov v lasti občine, širitev (gradnja) 

pokopališč in nakup potrebnih zemljišč in gradnja novih poslovilnih objektov, vzdrževanje obstoječih 

objektov na pokopališčih. 

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so obvezne občinske javne 

službe (ne glede na zastarelost predpisa – področnega zakona) – v pripravi je nov zakon. Na območju 

občine Škofja Loka se javna službe Izvaja še na krajevno običajen način in v obliki, kot to 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 zagotovitvi primerno infrastrukturo in pogoje za 

izvajanje te dejavnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka, 

- Predpisi, ki so bili sprejeti v preteklosti, veljavni za posamezna pokopališča. 

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, 

- 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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V tem proračunskem letu smo uspešno začeli uresničevati zadane cilje. S pričetkom potrebnih postopkov 

(projekti, pričetek izvedbe del) smo na posameznih pokopališčih za leto 2016 cilj izpolnili. Na določenih 

področjih so postopki vezani na spremljajoče projekte (OPN) in je doseganje ciljev odvisno od uspešnosti 

le-teh. Predvidevamo, da bi s takim trendom postopkov, v srednjeročnem obdobju vse cilje že uspešno 

izpolnili. 

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 nakup zemljišč in pričetek postopka oblikovanja izvedbenih 

aktov za širitev pokopališča na levi breg potoka Žabnica.  

Za pokopališče v Stari Loki je predvideno plačevanje stroškov obratovanja in upravljanja pokopališča s 

tekočim vzdrževanjem objektov. 

Za pokopališče v Retečah je prioriteta nakup zemljišč in pričetek projektiranja poslovilnega objekta in 

plačilo stroškov obratovanja in upravljanja.  

Za staro mestno pokopališče je prioriteta vzpostavitev javne službe, ureditev lastniških razmerij in 

pričetek obnove infrastrukture (poslovilni objekt, obzidje). 

Za pokopališče na Sv. Lenartu je treba urediti/posodobiti mrliško vežico ter opraviti vzdrževalna dela in 

plačilo stroškov obratovanja in upravljanja.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Glede na kazalce gospodarnosti in učinkovitosti je proračunsko leto uspešno sklenjeno. Ker je bil 

področni zakon pozno uveljavljen, letni plan finančno ni bil izpolnjen v celoti. Projekti se odvijajo po 

zastavljenih prioritetah ter s spoštovanjem in upoštevanjem postopkovnih pravil. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 64.143 € 

Opis podprograma 

Podprogram "Objekti za rekreacijo" zajema novogradnjo otroškega igrišča.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z realizacijo projektne dokumentacije za potrebe novogradnje otroškega igrišča "Zamorc" skladno s 

terminskim planom sledimo dolgoročnemu cilju - zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo - igro otrok. 

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

Izvedba načrtovanih nalog.  

Kazalec: število ureditev ustreznih površin. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ugotavljamo, da smo zastavljeni letni cilj dosegli. Izdelali smo projektno dokumentacijo in pridobili 

gradbeno dovoljenje. Izvedli smo vse potrebne razpise za izvedbo investicije in pričeli z gradbenimi deli. 

Končna realizacija investicije je predvidena v letu 2017. 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 4.812 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega praznično okrasitev in osvetlitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih. Zaradi 

izkazane potrebe tekom proračunskega leta po celostni ureditvi  praznične okrasitve, uvajamo z 

rebalansom novo proračunsko postavko. Sredstva namenjamo dokumentaciji in izvedbi projekta 

novoletne osvetlitve in okrasitve za občino Škofja Loka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL   RS, št. 

67/94), 

- 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 izvedba celostne praznične okrasitve in osvetlitve mesta in naselij v občini Škofja 

Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z realizacijo praznične okrasitve skladno s terminskim planom sledimo dolgoročnemu cilju. 

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

Cilj podprograma je zagotoviti novoletno okrasitev ožjega dela starega mestnega jedra. Doseganje ciljev 

spremljamo na podlagi sprejetega načrta dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ugotavljamo, da smo zastavljeni cilj dosegli. V letu 2016 smo izdelali idejni projekt novoletne osvetlitve 

za celotno območje občine, v nadaljevanju pa projekt za izvedbo za območje starega mestnega jedra. 

Novoletno okrasitve smo izvedli glede na razpoložljiva finančna sredstva. Zaradi same narave projekta 

načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana kljub dejstvu, da so bila dela izvedena. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 593.026 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, čiščenje ulic, vzdrževanje nasadov in zelenic, urejevanje 

parkov, obrezovanje dreves. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- 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 

Zagotoviti prebivalcem red in čistočo in varno uporabo objektov in opreme na javnih površinah in 

zagotovitev kvalitetnejšega bivanja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirali predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti, 

tako smo uspešno zagotavljali čistočo in varno uporabo objektov in opreme na javnih površinah.  
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so doseženi v sklopu rednega in investicijskega vzdrževanja evidentiranih komunalnih 

objektov: avtobusnih postaj in postajališč, postavitve nove kolesarnice na Podnu, mestnih ulic in trgov, 

poti, popravilo jaškov na javnih površinah, parkirišč, zelenic, zasajenih posod za cvetje, drevoredov-novo 

posajenih 30 dreves, zamenjanih poškodovanih koškov za smeti, zamenjanih poškodovanih letev na 

klopeh in novo barvanje, menjave lesenih delov ograje pri ZD, menjave poškodovanih delov na otroških 

igriščih ter nove ureditve  igrišča v naselju za Kamnitnikom. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 250.931 € 

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 izgradnja novih 

stanovanjskih enot v skladu s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+ in v okviru proračunskih 

zmožnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa delno uspešni. V okviru 

razpoložljivih sredstev se delež obnovljenih ali delno obnovljenih stanovanj v lasti Občine Škofja Loka 

zvišuje, skladno z letnim programom investicijskega vzdrževanja. Več aktivnosti pa bo potrebnih v zvezi 

z gradnjo novih stanovanjskih enot, saj je obstoječi stanovanjski fond vedno starejši. Iz tega razloga bodo 

tudi vedno večji stroški obnove stanovanj, na drugi strani pa nižji dohodki (s starostjo stanovanja se 

najemnina v vsakem primeru znižuje). 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo pri doseganju glavnih letnih ciljev podprograma v letu 2016 uspešni. Investicijsko 

vzdrževanje stanovanj se je izvedlo skladno z letnim programom investicijskega vzdrževanja in v okviru 

razpoložljivih finančnih zmožnosti. Celovito so bila prenovljena tri stanovanja, prav tako pa so bila tri 

stanovanja delno obnovljena. Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo tudi na skupnih delih 

večstanovanjskih objektov, v katerih je občina lastnica posameznih stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

Proračunski uporabniki:  

70 Oddelek za stavbna zemljišča 
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16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 142.581 € 

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, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega 

stanovanjskega sklada. 

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.  

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 nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem 

stanovanj se poveča tudi 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih izvedbenih ciljev delno uspešni. V okviru 

razpoložljivih sredstev se je delež obnovljenih ali delno obnovljenih stanovanj v lasti Občine Škofja Loka 

v letu 2016 zvišal, ni pa bilo pridobljeno (zgrajeno) nobeno novo stanovanje. Obstoječi stanovanjski fond 

je vedno starejši. Iz tega razloga bodo tudi vedno večji stroški obnove stanovanj, na drugi strani pa nižji 

dohodki. 

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem 

izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.  

Kazalec:  število obnovljenih stanovanj. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih izvedbenih ciljev uspešni in gospodarni. V okviru 

razpoložljivih proračunskih sredstvih je Občina Škofja Loka v letu 2016 izvedla celovito prenovo treh 

praznih stanovanj (na naslovih Frankovo naselje 41 in 156 ter Trata 2a) in delno prenovo treh praznih 

stanovanj (na naslovih Frankovo 74a - dve stanovanji in Podlubnik 159), tako da so pripravljena za 

vselitev novih najemnikov. V letu 2016 so bile izvedene tudi investicije na skupnih delih stavbe, v 

večstanovanjskih objektih, v katerih je občina lastnica stanovanj in sicer: toplotne prenove fasad v šestih 

večstanovanjskih objektih, s čimer se je izboljšala energetska učinkovitost teh objektov (Frankovo naselje 

54 in 55, Podlubnik 159 in 162, Partizanska 12), sanacija dimnikov v enem objektu (Novi svet 17), 

izolacije teras v petih objektih (Partizanska 40 in 43, Podlubnik 161, 156, 161 in 153) in izolacija kleti v 

enem objektu (Partizanska cesta 41). Ker gre v teh primerih za skupni del stavbe, je bila občina dolžna 

plačati sorazmerni del stroškov, v sorazmerju s svojim solastniškim deležem na posamezni 

večstanovanjski stavbi.  
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 108.349 € 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje 

neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, 

upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon. 

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih 

stanovanj po SZ-1991 na SSRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno tekoče 

vzdrževanje stanovanj, s čimer v osnovi ohranjamo njihovo vrednost. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni. V okviru razpoložljivih 

finančnih sredstev so se izvedla vsa nujna vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za normalno uporabo 

stanovanj. Občina Škofja Loka je lastnica 188 stanovanj, vzdrževalna dela (zamenjave pip, ventilov za 

vodo, električnih grelnikov vode in druga vodovodna dela, montaže termo ventilov, sanacije zamakanj, 

...) so se izvajala v 43 stanovanjih.   

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili učinkoviti in gospodarni. Na podlagi rednega letnega 

ogleda stanovanj je bilo ugotovljeno, katera vzdrževalna dela so nujna in le-ta so bila tudi v celoti 

izvedena. Prav tako so bili opravljeni izredni pregledi stanovanj, v primeru težav, ki so jih sporočili 

najemniki stanovanj. Z rednimi vzdrževanj stanovanj se je omogočila normalna uporaba stanovanja in 

preprečil nastanek škode tudi na skupnih delih stavbe. Občina Škofja Loka je lastnica 188 stanovanj, 

vzdrževalna dela (zamenjave pip, ventilov za vodo, električnih grelnikov vode in druga vodovodna dela, 

montaže termo ventilov, sanacije zamakanj,...) so se izvajala v 43 stanovanjih. Večjih odstopanj od 

začrtanih ciljev ni bilo. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 168.032 € 

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 zagotovitev zadostnega  obsega 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa so tudi 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, 
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odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč 

(gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni. V okviru obstoječe industrijske cone Trata je na 

voljo še nekaj prostih stavbnih zemljišč, namenjenih industrijski dejavnosti. Na podlagi izraženega 

interesa s strani investitorjev pa bo potrebno zagotoviti še dodatne površine stavbnih zemljišč, 

namenjenih za industrijsko gradnjo. Skladno z razpoložljivimi finančnimi odkupi se izvajajo odkupi 

zemljišč, po katerih v naravi že potekajo infrastrukturni objekti, predvsem ceste in so že v zasebni lasti. 

Učinki se kažejo v povečanem obsegu katastrsko urejenih kategoriziranih cest. Dolgoročni cilj zemljiško 

knjižne ureditve vseh tras prometne infrastrukture udejanjamo z zamikom, saj smo zaradi povečane 

aktivnosti pri izgradnji javne infrastrukture vlagali vsa razpoložljiva sredstva tekoči ureditvi zemljiško 

knjižnega stanja na zemljiščih, potrebnih za izgradnjo infrastrukture. Dolgoročni cilj bo dosežen s 

povečanjem postavke za ureditev stanja na obstoječih cestah, na katerih premoženjsko pravno stanje še ni 

urejeno, v roku 10 let. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja na področju nekaterih cest bi bila v nekaterih 

primerih mogoča tudi z menjavami za zemljišče, ki predstavlja opuščene trase ceste, ima status javnega 

dobra, čemur bomo v prihodnje morali posvetiti več časa.  

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 predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega 

načrta pridobivanja stvarnega premoženja, 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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev  

Pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev smo bili delno uspešni. Načrt pridobivanja in razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem je bil le delno realiziran. Na področju pridobivanja zemljišč je bil glavni 

letni cilj pridobivanje zemljišč, po katerih v naravi že poteka kategorizirana občinska cesta in na katerih je 

v letu 2016 potekala gradnja komunalne infrastrukture. V letu 2016 je bilo pridobljenih (odkupi in 

menjave) 2.723 m
2
 teh zemljišč. Vsi potrebni odkupi niso bili realizirani, saj z lastniki zemljišč nismo 

uspeli doseči dogovora, predvsem glede cene. V teh primerih bo potrebno pričeti s postopki za prisilni 

odvzem lastninske pravice. Realiziran je bil tudi nakup zemljišča za potrebe pokopališča Lipica in nakup 

zemljišča za igrišče Gorajte. Nerealiziran je ostal nakup zemljišča za potrebe parkirišča, katerega lastnik 

je v stečaju, saj je stečajni upravitelj v letu 2016 to zemljišče prodajal le v kompleksu, skupaj z objekti in 

drugimi zemljišči.  

Prav tako je bil slabo realiziran Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Kot glavni vir 

prihodkov sta bili predvideni prodaja zemljišč v območju industrijske cone Trata ter prodaja počitniškega 

objekta v kompleksu Treme Čatež. Oba postopka prodaje sta bila neuspešna. Tudi več drugih začetih 

postopkov prodaje je bilo neuspešnih, ker se interesent za odkup ni strinjal s ceno (ki je temeljila na 

cenitvi), drugih interesentov pa ni bilo. Uspešno so bili izvedeni predvsem tisti postopki razpolaganja, pri 

katerih je interesent za odkup zemljišče potreboval za gradnjo.  

V letu 2106 smo uspešno zaključili tudi postopke odmer za 12,7 km cest. V hribovskih predelih pa smo 

dosegli dogovore o brezplačnem prenosu zemljišč na občino, tako da odkupi ne bodo potrebni in se temu 

primerno tudi zmanjša poraba na postavki, ter poveča gospodarnost.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

16069002 Nakup zemljišč 
Proračunski uporabniki:  

70 Oddelek za stavbna zemljišča 

80 Oddelek za prometno infrastrukturo 
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16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 56.862 € 

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, pokrajin in občin,  

- Zakon o javnih financah,  

- Stvarnopravni zakonik,  

- Zakon o cestah, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih javnih poti, 

- Obligacijski zakonik,  

- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,  

- Zakon o denacionalizaciji,  

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o javnem naročanju,  

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.  

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 razpolaganja s stvarnim 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, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi 

navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega 

postopka. V okviru tega podprograma imajo odmere javnih cest in javnih površin za zagotavljanje 

dostopnosti in varnega odvijanja prometa določeno prioriteto. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma delno uspešni. Dolgoročne cilje, 

to je urejanje zemljiškoknjižnega stanja zemljišč (zlasti na zemljiščih, po katerih v naravi že poteka 

kategorizirana občinska cesta in so še v zasebni lasti), prodaja, nakupi in obremenjevanje zemljišč za 

potrebe izvajanja nalog občine,  postopoma uresničujemo glede na zakonske možnosti in razpoložljiva 

finančna sredstva.  

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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev delno uspešni. Načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem je bil le delno realiziran. Izvedli pa smo tudi določeno število predhodnih 

postopkov, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetski postopki, 

cenitve, ...). 
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16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 111.170 € 

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 in parkirišča. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,  

- Zakon o javnih financah,  

- Stvarnopravni zakonik,  

- Obligacijski zakonik,  

- Zakon o zemljiški knjigi,  

- Zakon o denacionalizaciji,  

- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o javnem naročanju, 

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o graditvi objektov, 

- Zakon o cestah, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih javnih poti, 

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,  

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 

razpolaganje z zemljišči. 

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 ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim ugodnejšimi pogoji). Zagotoviti 

je treba tudi nakupe zemljišč, kjer potekajo kategorizirane  javne ceste in javnih površin za zagotavljanje 

dostopnosti in varnega odvijanja prometa. 

 

Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo 

planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in 

dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo planiranih 

nakupov, predvidenih z načrtom pridobivanja stvarnega premoženja, smo bili pri doseganju dolgoročnih 

ciljev podprograma delno uspešni, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko 

pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z 

razločnimi deležniki, predvsem pa z lastniki zemljišč (prodajalci). Glavni dolgoročni cilj še naprej ostaja, 

da pred izgradnjo javne infrastrukture pridobimo za gradnjo potrebna zemljišča. 

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim 

načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. Letni kazalec pa predstavlja število 

zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, kjer je glavni kazalec število zaključenih 

postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine za leto 2016, delno uspešni. V letu 2016 smo realizirali večino potrebnih odkupov 

zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in se je v letu 2016 izvajala gradnja javne 



   

Stran 91 od 293 

infrastrukture. Nekateri potrebni odkupi zemljišč so ostali nerealizirani, ker z lastniki zemljišč ni bilo 

mogoče doseči sporazuma, zlasti glede cene. V teh primerih bomo zastavljeni cilj lahko dosegli z uvedbo 

postopkov za prisilni odvzem lastninske pravice. Realiziran je bil tudi nakup zemljišča za potrebe 

pokopališča Lipica in nakup zemljišča za igrišče Gorajte.  

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 156.423 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi državnega in občinskih 

proračunov so povezani s funkcijami upravljanja in nadzorovanja sistema zdravstvenega varstva, kot tudi 

z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, z 

zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja in vlaganja v kadre in 

opremo) ter z zagotavljanjem določenih nacionalnih programov, ki so posebej določeni z zakonskimi 

predpisi. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Jih ni. 
 

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili delno doseženi, saj še vedno nismo našli ustrezne prostorske rešitve za vse primarne 

dejavnosti zdravstvenega varstva.  
 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 14.381 € 

Opis glavnega programa 

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili 

določenimi v zakonskih aktih. 

Financiranje poteka na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskih proračunov (investicije) in s 

sredstvi ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje), ki zagotavlja izvajanje osnovne zdravstvene 

dejavnosti, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje. 

Osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja Zdravstveni dom Škofja Loka z zaposlenimi 

zdravstvenimi delavci ter zdravstveni delavci – koncesionarji in tako zagotavlja: nujno medicinsko 

pomoč; dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, 

mladino, študente, ženske in druge posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in 

športa; službo splošne medicine; patronažno službo; laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; 

reševalno službo. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v ZD. Ključno 

je predvsem omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene 

službe na primarni ravni. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili delno doseženi, saj še vedno nismo našli ustrezne prostorske rešitve za vse primarne 

dejavnosti zdravstvenega varstva.  

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Nakup potrebne opreme za delo v  reševalni postaji v planirani višini sredstev v proračunu. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da je občina uspešno izvedla nakup potrebne zdravstvene opreme v planirani višini. 

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 

Proračunski uporabniki:  

40 Oddelek za družbene dejavnosti 

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 14.381 € 

Opis podprograma 

Vsebina tega podprograma se nanaša na delovanje in ustrezno opremljenost Zdravstvenega doma Škofja 

Loka. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

- Odlok o ustanovitvi Osnovnega zdravstva Gorenjske 

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

Zagotoviti pogoje za neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe 

na primarni ravni. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili delno doseženi, saj še vedno nismo našli ustrezne prostorske rešitve za vse primarne 

dejavnosti zdravstvenega varstva.  

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

Izvedba nakupa terminalov za reševalne postaje v planirani višini sredstev v proračunu.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da je bil nakup terminalov za reševalne  postaje gospodarno in uspešno izveden. Občina 

Škofja Loka se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v Uradnem listu RS, z dne 24.6.2016 

objavilo »javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na 

primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016 in 2017« za nabavo terminalov 

za reševalne postaje. Občina je bila na razpisu uspešna in skladno s postopki javnega naročanja tudi 

speljala navedeno investicijo, v medsebojnem sodelovanju z OZG Kranj in ZD Škofja Loka. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 142.042 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je zagotovila sredstva za zdravstveno varstvo v skladu z zakoni. 
 

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

Zdravstveno zavarovanje vseh upravičenih občanov, ki uveljavljajo pravico in  zagotoviti mrliško ogledno 

službo. 
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Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi. Zagotovili smo sredstva za  izvajanje programa nujnega zdravstvenega 

varstva, kot določa področna zakonodaja, prav tako smo krili tudi vse stroške mrliško pregledne službe. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

Proračunski uporabniki:  

40 Oddelek za družbene dejavnosti 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 120.155 € 

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. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina je zagotovila sredstva  sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki izpolnjujejo pogoje. 

Cilj je bil dosežen. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Na podlagi postopka za ugotavljanje upravičenosti do zagotovitve socialno varstvenih pravic (enotna vloga 

za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki ga v skladu s področno zakonodajo izvaja CSD Škofja Loka, 

smo zagotovili potrebna proračunska sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 21.887 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Škofja Loka dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, in sicer v skladu z 

veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventuelnih obdukcij in tehničnih pomoči pri 

obdukciji. Cilj je bil dosežen. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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Izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu v skladu s 

področno zakonodajo dolžna pokriti občina. Cilj je bil dosežen. 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 1.901.730 € 

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 izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami občinskega sveta, določenih programov. 

Prav tako zagotavlja pogoje za organiziran razvoj športnih aktivnosti in sistemsko podporo mladinskim 

dejavnostim. V letu 2017 je za to področje porabljenih 1.901.730 €. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalni program za kulturo,  

- Nacionalni program za šport,  

- Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025 +. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilj je bil delno dosežen, saj nismo uspeli zagotoviti sredstev za vse predvidene obnove na  področju 

ohranjanja nepremične kulturne dediščine. 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 253.825 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina Škofja Loka  v skladu z razpoložljivimi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s 

področja kulturne dediščine in zagotavlja sredstva za  izvajanje muzejske dejavnosti. Cilj je bil delno 

dosežen, saj nismo uspeli zagotoviti sredstev za vse predvidene obnove na  področju ohranjanja  

nepremične kulturne  dediščine. 
 

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

Zagotavljanje sredstev za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.  
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so bili delno doseženi. Na področju zagotavljanja muzejske dejavnosti  je bila 

realizacija v skladu s planiranimi aktivnostmi, na področju varovanja in obnove kulturnih spomenikov je 

bila samo 8 % realizacija, ker planirana projektna dokumentacija za Staro Loko ni bila narejena. Pristopili 
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smo k izdelavi strokovnih podlag za OPPN Stara Loka ter projektne dokumentacije za urbano opremo 

(Loško lučko) vendar se je zaradi kompleksnosti nalog njena izvedba zamaknila v leto 2017. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Proračunski uporabniki:  

40 Oddelek za družbene dejavnosti 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 186.230 € 

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. 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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Škofja Loka  je v skladu z razpoložljivi sredstvi poskrbela za obnovo objektov in spomenikov s 

področja kulturne dediščine. Cilje je bil delno dosežen. 
 

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

Vzdrževanje kulturno zgodovinskih spomenikov v občini. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ugotavljamo, da smo zastavljene letne cilje delno dosegli. Pristopili smo tudi k izdelavi strokovnih 

podlag za OPPN (Stara Loka) ter projektne dokumentacije za urbano opremo (Loško lučko), vendar se je 

zaradi kompleksnosti nalog njena izvedba zamaknila v leto 2017. Na osnovi javnega razpisa za dodelitev 

sredstev za obnovo kulturnih spomenikov je bilo izvedenih devet (9) obnov objektov v lasti fizičnih oseb. 

Ocenjujemo, da s postopnim pristopom sledimo gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev. 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 67.595 € 

Opis podprograma  

Premična kulturna dediščina: 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  

Ohranjanje premične kulturne dediščine. 
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Kazalnik:  

Izvedene aktivnosti na področju ohranjanja premične kulturne dediščine. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da je bil cilj uspešno dosežen. Občina Škofja Loka in pristojno ministrstvo za kulturo s 

sofinanciranjem Loškega muzeja Škofja Loka zagotavljamo pogoje za varstvo muzejskih zbirk in s tem 

povezanih dejavnosti ter za pripravo različnih programov in projektov za različne ciljne skupine. 

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

Cilj so izvedene aktivnosti na področju ohranjanja premične kulturne dediščine,  kazalnik pa poraba 

sredstev za te namene. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Na podlagi predloženega poročila izvajalca ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi, proračunska 

sredstva pa porabljena v skladu s planom za predvidene aktivnosti na področju ohranjanja premične 

kulturne dediščine. 

 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 880.594 € 

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 okoliščin 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 razvojem novih kulturnih programov. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina Škofja Loka  zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 

Loka, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. 

Ocenjujemo, da smo uspešni tudi pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, 

saj občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih 

društev. Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja tudi prostorske pogoje za obstoj in razvoj 

javnih zavodov na področju kulture. 
 

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

Sofinancirati kulturna društva v občini, omogočiti  , ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture 

branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini, 

sofinancirati dejavnost ljubiteljskih kulturnih programov. 
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Letni zastavljeni cilj je bil dosežen  - sofinanciranje in povezovanje organizacij  v okviru zagotavljanja 

kulturnih vsebin. Društva, ki so uspešna na občinskem javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov, so  aktivno vključena v kulturno ponudbo v soorganizaciji Občine. 

Letni cilji na področju dostopnost knjižničarskih storitev so bili celo preseženi. 

V preteklem letu so bili zagotovljeni pogoji za uspešno delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana 

Tavčarja Škofja Loka v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Izmed novih programov, ki 

zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva je uporabnikom omogočena uporaba knjižnice na daljavo, 
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pripravljajo pa tudi zahtevnejši informacijske izdelke. Zavod stalno povečuje število uporabnikov oz. 

članov knjižnice, s tem pa  posredno dosegamo tudi dvig bralne kulture in informacijske pismenosti. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 
Proračunski uporabniki:  

20 Župan 

40 Oddelek za družbene dejavnosti 

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 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 462.266 € 

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 knjižnicah. 
 

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. 

Kazalniki: število enot nabavljenega knjižnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število novih 

knjižnih izdaj ter obseg in število spremljajočih prireditev. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je bil omogočanje enakih možnosti dostopa do 

knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture.  

Cilj je bil presežen, saj knjižnica stalno povečuje število uporabnikov oz. članov knjižnice, s tem pa  

posredno dosegamo tudi dvig bralne kulture in informacijske pismenosti. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti doseženo stanje na področju knjižničarstva in zagotavljanje sredstev za kvalitetno izvajanje 

programa javne službe knjižničarstva. 

Kazalniki:  

- število enot nabavljenega knjižnega gradiva,  

- število izposoj,  

- število obiskovalcev. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, mestoma tudi preseženi.  Omogočili smo  realizacijo letnega prirasta 

gradiva, ki znaša 191 enot na 1000 prebivalcev, omogočili smo izvedbo projektov, ki bodo prispevali k 

seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost 

uporabnikov, povečali število projektov s področja bralne kulture in povečali število udeležencev v teh 

programih.  V letu 2016 so bili doseženi naslednji cilji: 

- število enot nabavljenega knjižnega gradiva - 5.208 enot na Trati in v Škofji Loki-oba oddelka, 

- število izposoj - izposoja na dom na Trati in v Škofji Loki-oba oddelka - 394.127 vseh vrst gradiva 

(knjige, neknjižno gradivo=CD/DVD, zemljevidi, serijske publikacije=revije), 

- število obiskovalcev - na Trati in v Škofji Loki-oba oddelka samo obisk knjižnice za izposojo brez 

obiska prireditev = 107.773 (štetje COBISS) + obisk prireditev= 6.218= 113.991 + obisk čitalnice 

24.733 =138.724 obiskovalcev.  

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 49.518 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilj je bil uspešno dosežen. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Na 

podlagi predloženih poročil smo zagotovili potrebna sredstva.  Na podlagi poročil izvajalcev (npr Loški 

oder) ocenjujemo, da so bili  cilji doseženi, saj se število različnih kulturnih programov/projektov na tem 

področju povečuje, odzivi obiskovalcev v medijih pa so pozitivni. 
 

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

Zagotavljanje sredstev za izvedbo kvalitetnih gledaliških programov ter spremljajočih dejavnosti  v Občini. 

Kazalniki: 

- število izvedenih programov in projektov ter njihov obseg,  

- število obiskovalcev,  

- odzivi v medijih in strokovni javnosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 smo zagotovili vse pogoje za kvalitetno delovanje umetniških ustanov in organizacij.V okviru 

pasijonskih dnevov smo uspešno vzdrževali in krepili pasijonski duh. S kulturnimi društvi smo uspešno 

predstavili izdajo Pasijonskih doneskov ter program obogatili s tematsko razstavo. Škofjeloški pasijon je bil 

tudi vpisan na UNESCOov seznam nesnovne dediščine, kar je zgodovinski dosežek, saj je to prva vpisana 
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enota v Sloveniji v seznam UNESCO nesnovne dediščine. Na podlagi poročil kulturnih izvajalcev 

ocenjujemo, da so bili  cilji doseženi, saj se število različnih kulturnih programov/projektov na tem področju 

povečuje, odzivi obiskovalcev v medijih pa so pozitivni. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 142.416 € 

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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj 

občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev. 

Prav tako smo povečali zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture. 
 

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 kakovostno izvedenih projektov.  

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni zastavljeni cilj je bil dosežen. Društva, ki so bila uspešna na občinskem javnem razpisu za 

sofinanciranje kulturnih programov in projektov, so  bila v letu 2016 aktivno vključena v kulturno ponudbo v 

soorganizaciji Občine. Pri prijavi na javni razpis so bila uspešna vsa prijavljena društva. Število kakovostno 

izvedenih projektov se povečuje, v letu 2016 je Občina tako sofinancirala 35 društev in preko 50 kakovostno 

izvedenih projektov oz programov. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 105.515 € 

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, 
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- 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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ugotavljamo, da informiranje občanov in občank o posameznih občinskih dogodkih, projektih, 

programih, obravnavah, razpravah, slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih občine preko različnih 

medijev uspešno zasleduje dolgoročni cilj osveščenosti občanov.  
 

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.   
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, javnost je bila uspešno in učinkovito seznanjena o  vsem dogajanju na 

Občini kot tudi v lokalni skupnosti.  Zaradi uspešne in učinkovite osveščenosti  občanov so slednji aktivni 

v okolju v doseganju skupnih ciljev. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 120.878 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se izvajajo naloge upravljanja in tekočega vzdrževanja, investicijskega 

vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. Podprogram zajema tudi investicijske projekte v 

kulturi. 
 

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 razvojnih nalog na področju kulture. Cilj je razvoj novih kulturnih programov in promocija 

kulture kot glavnega graditelja identitete kraja. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili delno doseženi. Na področju zagotavljanja ustrezne kulturne infrastrukture in opremljenosti 

Sokolskega doma še nismo uspeli zagotoviti ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje 

kulturnih dejavnosti na profesionalnem nivoju. 
 
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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Občina je naročila meritve ustreznosti ozvočenja (akustike) v Sokolskem domu ter izvedla manjša 

investicijska vlaganja v kulturnem domu Gabrk in knjižnici Ivana Tavčarja ter v Loškem muzeju. Letni 

planirani cilji so bili delno doseženi, saj nismo uspeli zagotoviti vseh potrebnih sredstev za planirane 

investicijske posege. 

 



   

Stran 101 od 293 

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. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina uspešno zagotavlja sredstva za izvajanje in razvoj zastavljenih programov organizacij in drugih 

posebnih skupin. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Cilji so bili doseženi, Občina je zagotovila sredstva za planirane aktivnosti za financiranje programov 

organizacij in drugih posebnih skupin. 
 

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 kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina uspešno zagotavlja sredstva za izvajanje in razvoj zastavljenih programov organizacij in drugih 

posebnih skupin. 
 

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

Financiranje društva upokojencev v skladu s proračunskimi možnostm 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo planiranih programov,  za delovanje in razvoj programov 

društva upokojencev. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 759.311 € 

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 cim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti, razvoj vseh področij 

delovanja mladine ter zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj infrastrukture. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov sledimo zastavljenim ciljem in tudi na ta način skrbimo za 

razvoj športa in pospešujemo športno in rekreacijsko dejavnost. Občina nadaljuje s odkupom zemljišč na 

področij Gorajt, kjer bomo uredili nogometno igrišče z umetno in naravno podlago in pripadajočo 

infrastrukturo. 
 

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: poraba proračunskih sredstev za odobrene športne programe in projekte. 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Ocenjujemo, da so bili letni zastavljeni cilji doseženi. Uspešno smo izvedli vse štiri javne razpise (za 

športne programe dva razpisa, za investicijsko vzdrževanje in za sofinanciranje uporabe športne dvorane) 

ter izvajalcem letnega programa športa omogočili vadbo po subvencionirani ceni najema v objetih, ki so v 

lasti Občine Škofja Loka. Zavod za šport Škofja Loka, kot upravljavec športnih objektov, je poskrbel za 

njihovo optimalno zasedenost. 

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili doseženi. V letu 2016 smo 

nadaljevali z odkupom zemljišč na področij Gorajt, kjer bomo uredili nogometno igrišče z umetno in 

naravno podlago in pripadajočo infrastrukturo. 
 

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: 590.496 € 

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 
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- 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 čim večje število vključenih občanov v športne dejavnosti. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so bili doseženi. Na podlagi poročil izvajalcev programa športa ocenjujemo, da Občina uspešno 

soustvarja pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepi strokovno delo, spodbuja 

društva in ostale izvajalce športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Dolgoročno se 

povečuje delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom. 
 

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 poraba proračunskih 

sredstev za odobrene športne programe in projekte. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili letni zastavljeni cilji doseženi. Uspešno smo izvedli vse štiri javne razpise (za 

športne programe dva razpisa, za investicijsko vzdrževanje in za sofinanciranje uporabe športne dvorane) 

ter izvajalcem letnega programa športa omogočili vadbo po subvencionirani ceni najema v objetih, ki so v 

lasti Občine Škofja Loka. Zavod za šport Škofja Loka kot upravljavec športnih objektov je poskrbel za 

njihovo optimalno zasedenost. 
 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 168.815 € 

Opis podprograma 

Cilj financiranja je podpora mladinskim projektom, organiziranemu delu mladine in sofinanciranje 

mladinskih 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: zagotovitev sredstev za razvoj dejavnosti za mlade. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem finančnih sredstev skrbimo za delovanje in razvoj mladinskih dejavnosti. Dnevni center 

pri CSD in Mladinski center Blok je izvedel vrsto programskih periodičnih aktivnosti, enkratnih 

dogodkov in akcij ter obsežnejše projekte, nudil podporo mladim in jih vključeval v program in 

dejavnosti centra ter jim omogočal pridobivanje izkušenj veščin in kompetenc. Ocenjujemo, da se mladi 

še vedno premalo vključujejo v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, zato je spodbujanje mladih za 

vključevanje v lokalno okolje eden ključnih izzivov za prihodnje.  

Na podlagi javnih razpisov izvajalcem preventivnih in mladinskih projektov finančno omogočamo 

izpeljavo različnih vrst projektov in s tem skušamo vključiti otroke in mlade k aktivnemu in kvalitetnemu 

preživljanju prostega časa. 
 

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 

proračunskih sredstev. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Občina je z izvedbo javnega razpisa za področje mladinske dejavnosti poskrbela za nemoteno delovanje 

in razvoj mladinskih programov in projektov, pri tem smo posebno pozornost namenili otrokom in 

mladini z zdravstveno indikacijo tako, da so slednji imeli enake možnosti sodelovanja v mladinskih 

programih.   V letu 2016 je se je vidno izboljšalo aktivno delovanje in uveljavljanje svojega poslanstva 

pri Mladinskem svetu Škofja Loka, ki je v sodelovanju z Občino izvedel številne aktivnosti na področju 

projekta »mladim prijazna Občina«, izvedel je razpis »naj prostovoljni projekt oz prostovoljec leta«.  

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 4.909.426 € 

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. V letu 2017 je za to področje porabljenih 4.909.426 €. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V skladu z investicijsko dokumentacijo za izgradnjo novega vrtca v Občini Škofja Loka so v letu 2016 

potekale vse pripravljalne aktivnosti za izbiro izvajalca projektne dokumentacije za izgradnjo novega 

Vrtca Kamnitnik. Izgradnja novega vrtca bo omogočila vključitev vseh otrok, katerih starši si želijo 

tovrstno organizacijsko obliko predšolske vzgoje. Prav tako smo na področju zagotavljanja ustrezne 

infrastruktur za osnovnošolsko izobraževanje izvedli vsa predvidena dela in obnove v skladu s 

planiranimi sredstvi.  

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 3.652.998 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilje je bil delno dosežen, saj še vedno nismo uspeli zagotoviti zadostnih prostorskih kapacitet za vse 

otroke. 

 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

V letu 2016 še nismo uspeli zagotoviti zadostnih prostorskih kapacitet za vse otroke, ki si želijo 

obiskovati javni vrtec.   
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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: 3.368.498 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti 

lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in 

poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec in skrb 

za kakovostno vzgojo otrok, za nadstandardne programe in zagotavljanje popustov za  počitniško 

rezervacijo. Zadostnih prostorskih kapacitet v letu 2016 še nismo zagotovili. 

 

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

Sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisi, normativi in standardi. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 smo zagotovili sofinanciranje osnovnega programa v vrtcu skladno s predpisanimi normativi 

in standardi ter financiranje nadstandardne storitve (nevrofizioterapija). 

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Vrednost: 284.500 € 

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

Zagotovitev finančne pomoči za varstvo otrok izven formalnih, institucionalnih oblik. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi dodatne finančne pomoči za otroke, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, je na dolgi 

rok manjša obremenitev ter vpis otrok v javni vrtec, kjer nimamo zadostnih kapacitet. Cilj je bil dosežen. 
 

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

Število podeljenih subvencij. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilj je bil dosežen. Finančna pomoč za varstvo otrok izven formalnih, institucionalnih oblik je bila v letu 

2016 dodeljena v skladu s Pravilnikom in v predvideni višini.  

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 755.528 € 

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). 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili doseženi. Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno 

izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.  
 

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: poraba sredstev za vlaganja v prostor in opremo. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev smo uspešno realizirali. 

Investicijsko-vzdrževalni posegi so se izvajali  na podlagi načrtov nabav in investicijskega vzdrževanja 

javnih zavodov. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

Proračunski uporabnik: 

40- Oddelek za družbene dejavnosti 

 

 



   

Stran 107 od 293 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 681.184 € 

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 

Smotrnosti in optimalnost uporabe šolskega prostora. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje skušamo v čim večji meri zasledovati. Zaradi pomanjkanja proračunskih 

sredstev so dolgoročni cilji delno doseženi.  
 

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

Zagotavljanje in poraba proračunskih sredstev skladno s predpisi in normativi. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo uspešno realizirali. 

Investicijsko-vzdrževalni posegi so se izvajali  na podlagi načrtov nabav in investicijskega vzdrževanja 

javnih zavodov. 

Pri OŠ Škofja Loka - Mesto je bila izvedena celovita sanacija garderob ob telovadnici, ureditev strešnih 

kupol ter izvedena izolacija podstrehe. Pri OŠ Cvetka  Golarja je bila izvedena obnova enega kompleta 

sanitarij, obnova zbornice, ureditev pranih plošč ob objektu ter sanacija sanitarij na podružnični šoli 

Reteče. Pri OŠ Ivana Groharja so bili vgrajeni termostatski ventili na radiatorjih, obnova kompleta 

sanitarij v nadstropju šole, ureditev črpalk za ogrevanje v kotlovnici ter sanacija vodovodne inštalacije na 

podružnični šoli Bukovica. Pri OŠ Jela Janežiča pa je bila na delu objekta izvedena fasadna obloga z 

ustrezno izolacijo. Vsa dela so bila nujna  oz. potrebna za normalen potek dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja ter za ohranjanje objektov v normalnem stanju. Dela so bila tudi poplačana v zakonskih 

rokih. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 74.344 € 

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. 

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

Zagotoviti morebitne manjkajoče prostorske kapacitete. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Tudi v tem obdobju smo zagotavljali sredstva za ohranjanje prostorskih in tehničnih pogojev za izvedbo 

pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene 

umetnosti. Še vedno pa nismo uspeli zagotoviti, da bi se glasbena dejavnost izvajala centralizirano na 
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enem mestu, zato se določene dejavnosti (npr. učenje baleta, pouk tolkal) še vedno izvajajo v najetih 

prostorih. 
 

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 št. vpisanih otrok v glasbeno šolo. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov glasbene 

šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol. Z 

zagotavljanjem pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti smo ohranjali dosedanji obseg vključenosti 

šoloobveznih otrok v glasbeno šolo. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost: 33.212 € 

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, Zavod Familija, ipd.). 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina s sofinanciranjem programov občanom omogoča, da se vključijo v formalne in neformalne oblike 

izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Cilji so bili doseženi. 
 

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

Zagotavljanje dela sredstev za kritje programskih stroškov. 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Na podlagi poročil o delu smo spremljali obseg dejavnosti in vključenost občanov v programe 

izobraževanja pri izvajalcih Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod Familija. Občina je zagotovila 

predvidena sredstva za dogovorjen program izvajalcem, ki so poročali o zadovoljstvu občanov, da se 

lahko  vključijo v različne oblike izobraževanja in na ta način sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem. 

Letni cilji so bili uspešno doseženi. 
 

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: 20.712 € 

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 
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Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa  v skladu s prioritetami Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina s sofinanciranjem programov občanom omogoča, da se vključijo v formalne in neformalne oblike 

izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Cilji so bili doseženi. 
 

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

Zagotavljanje sredstev za kritje dela programskih stroškov. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Na podlagi poročil o delu smo spremljali obseg dejavnosti in vključenost občanov v programe 

izobraževanja pri izvajalcu Ljudska univerza Škofja Loka. Občina je zagotovila predvidena sredstva za 

dogovorjen program izvajalcem, ki so poročali o zadovoljstvu občanov, da se lahko  vključijo v različne 

oblike izobraževanja in na ta način sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem. Letni cilji so bili uspešno 

doseženi. 

 

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. 
 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina uspešno zagotavlja pogoje, da se mlajši odrasli brez izobrazbe preko strokovno vodenih 

programov ponovno opovnomočijo in pridobijo vse možnosti za učenje ter formalno pridobitev 

izobrazbe.  

 
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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Na podlagi poročila izvajalca programa ocenjujemo, da so bili cilji uspešno doseženi. V letu 2016 smo 

zagotovili sredstva  za vse upravičene stroške izvajanja programa (materialne stroške, delo/mentorstvo, 

opremo idr.) oz. za uresničevanje ciljev kurikuluma PUM - ponovno vključitev mladih v sistem 

izobraževanja oz. vključitev na trg dela.   

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 467.687 € 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine. 
 

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: poravnane obveznosti, število podeljenih pomoči. 
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

Zagotavljali smo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa tudi 

sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere pristojni organ 

ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. Z dodatnimi sredstvi smo omogočili 

udeležbo šole v naravi vsem otrokom v generaciji, prav tako s sofinanciranjem uspešno pomagamo na 

poti učenja, prepoznavnosti in uveljavitve  vsem  nadarjenih mladih glasbenikom, ki izpolnjujejo razpisne 

pogoje. 
 

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: 464.231 € 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina je izpolnila zakonsko predpisano obvezo za učence v osnovni šoli ter zagotovila pogoje za 

koriščenje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence ene generacije. 
 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Vsem upravičencem smo omogočili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega 

zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. Cilji so bili uspešno doseženi. Financiranje je potekalo na podlagi 

izvedenega javnega naročila za prevoze šolskih otrok.  

Vsem učencem v generaciji  6. razreda  smo s pomočjo sofinanciranja zagotovili, da so se udeležili 

zimske šole v naravi.  
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19069003 - Štipendije 

Vrednost: 3.456 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilj je bil dosežen. Občina vsako leto nameni del proračunskih sredstev najbolj nadarjenim mladim 

glasbenikom v občini Škofja Loka na poti učenja, prepoznavnosti in uveljavitve. 
 

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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V okviru podprograma je bil uspešno izveden javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje 

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. Podelili smo 7 pomoči. 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 854.334 € 

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,…V letu 2017 je za to 

področje porabljenih 854.334 €. 

 
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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev in ciljno usmerjenega proračuna na področju 

zagotavljanja socialno varstvenih programov uspešno omejujemo oziroma preprečujemo revščino, 
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zagotavljamo sofinanciranje   institucionalnega varstva,  preprečujemo in  pomagamo odpravljati socialne 

stiske in težave posameznikov. 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 55.467 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli, vsem staršem novorojencev, ki so uveljavljali svojo 

pravico smo zagotovili finančno pomoč, na področju delovanja Varne hiše smo zagotovili sredstva za 

izvajanje programa. 
 

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

Zagotavljanje sredstev za novorojence in delovanje varne hiše. 

Kazalec: število podeljenih pomoči za novorojence,  poravnava dogovorjenih obveznosti. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo letni cilj dosegli, podelili smo finančno pomoč za 231 novorojene občane, prav tako 

smo zagotovili pogodbeno dogovorjena sredstva za delovanje Varne hiše. 
 

 

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: 55.467 € 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli, vsem novorojenim občanom Občine Škofja Loka smo 

zagotovili finančno pomoč, na področju delovanja Varne hiše smo zagotovili sredstva za izvajanje 

programa. 
 

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



   

Stran 113 od 293 

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 2016. Kazalnik  so 

izvedene aktivnosti in poraba sredstev za ta namen.  

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo letne cilje dosegli. Zagotovili smo sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik. 

Za sofinanciranje drugih programov smo zagotovili planirana proračunska sredstva na podlagi 

predloženih poročil o izvedenih aktivnostih. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 798.868 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli. S sredstvi proračuna preprečujemo in odpravljamo socialne 

stiske in težave posameznikov in skupin. S subvencioniranjem najemnine preprečujemo socialno 

izključenost, stisko in revščino posameznikov in skupin. 
 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih  letnih izvedbenih ciljev  

S sredstvi proračuna preprečujemo in odpravljamo socialne stiske in težave posameznikov in skupin. S 

subvencioniranjem najemnine preprečujemo socialno izključenost, stisko in revščino posameznikov in 

skupin. V letu 2016 smo zagotovili proračunska sredstva vsem prosilcem, ki so izpolnjevali zakonske 

pogoje za dodelitev 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: 159.327 € 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli. V proračun ohranjamo raven sredstev, ki so namenjena za 

sofinanciranje podprograma socialno varstvo invalidov. 

 

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

Zagotovitev in poraba sredstev za navedene skupine. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Letni cilji so bili doseženi, sredstva so bila v skladu s predpisi dodeljena za sofinanciranje podprograma 

socialno varstvo invalidov. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 469.629 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje 

pomoči družinam 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 »pomoči na domu«. 

 
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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli. Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na 

področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za 

uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic 

uporabnikov. 
 

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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finančna sredstva namenili 

za nemoteno izvajanje različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k 

zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.  

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 118.510 € 

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 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje uspešno uresničujemo, saj preko občinskega sklada denarne pomoči, 

odpusta dolgov, subvencij najemnin in plačila pogrebnih stroškov nepremožnih preprečujemo, 

zmanjšujemo in odpravljamo socialne stiske in težave posameznikom. Enakovredno obravnavo in 

nudenje pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo, uspešno uresničujemo, preko vodenja 

postopkov odločanja v strokovnih komisijah in v sodelovanju s Centrom za socialno delo. 

 
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. 

 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj se je število vključenih v različne oblike pomoči, 

glede na prejšnja leta, povišalo. 

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

Vrednost: 6.392 € 

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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje uspešno uresničujemo, saj s preventivnimi programi zajemamo velik del 

populacije lokalne skupnosti, od otrok v vrtcih in osnovnih šolah, do srednješolske mladine, študentov ter 
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 staršev in starih staršev. S celostno preventivo izobraževanja in delavnic ozaveščamo in usmerjamo in s 

tem posredno skrbimo za preprečevanje zapadanja v različne oblike zasvojenosti. 
 

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

Izvedba predvidenega programa in število udeležencev. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da smo dosegli letne zastavljene cilje, saj smo uresničili letni program preventivnih 

dejavnosti za različne ciljne populacije. Poleg izobraževalnega dela s posameznimi segmenti družbe smo 

velik del programa namenili družinam, ki z možnostjo kakovostnega in usmerjenega preživljanja 

skupnega časa postajajo opremljene za vzgojo v sedanji družbi. Število uporabnikov LAS-ovih 

programov vsako leto raste. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 45.009 € 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z 

zagotavljanjem sredstev za izvedbo različnih programov in projektov, ki so brezplačni za uporabnike, 

prispevamo k večji socialni vključenosti ter širitvi socialne mreže. 
 

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 ter realizacija izdanih 

zahtevkov in pogodbenih obveznosti. 

Kazalci:Zagotovitev sredstev za kvalitetno izvedbo programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi. Izvajalci so poročali o uspešni realizaciji planiranega  

programa. Zagotovili smo sredstva za planirane pogodbene obveznosti. 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 144.057 € 

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 2016 je za to področje namenjenih 237.500 € oziroma 1,1 % 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 2016 občina predvideva zadolževanje, viri iz tega naslova iz preteklih let pa 

zahtevajo kritje stroškov (obresti), zato v nadaljevanju več o tem.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2016 smo zagotavljali redno in pravočasno servisiranje obveznosti občine iz naslova javnega 

dolga, zagotavljali ustrezno strukturo portfelja dolga in spremljali zadolževanja javnega sektorja na 

občinskem nivoju. Zaradi ugodnih tržnih pogojev smo v letu 2016 že drugič (prvič v letu 2010) z ukrepi 

upravljanja z dolgom  in s pogajanji dosegli znižanje stroškov za dolgoročni kredit, najet pri poslovni 

banki v letu 2009. V letu 2010 smo obrestno mero znižali za 1 odstotno točko in s tem proračunu do 

zapadlosti prihranili pribl. 380.000 €, v letu 2016 pa smo dodatno znižali obrestno mero za 0,4 odstotne 

točke in do zapadlosti ob 3,1 mio € glavnice dodatno prihranili čez 50.000 €. Skupni prihranek za 

proračun je več kot 430.000 €. V oddelku za proračun in finance stalno spremljamo finančne trge in 

nadzorujemo stroške vseh virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna so bili 

ob ugodnejših tržnih pogojih izvedeni ukrepi upravljanja z dolgom z namenom izvrševanja cilja 

racionalizacije oz. zniževanja stroškov servisiranja dolga.  

Stroški občinskega dolga so nizki. Povprečna realizirana obrestna mera dolgoročnih kreditov je bila v letu 

2016 približno 1,1 % (fiksno). Letna obrestna mera likvidnostnega revolving kredita, ki ga je občina 

črpala in vračala skladno s potrebami in s tem zagotavljala optimalno likvidnost proračuna,  pa je znašala 

3 mesečni Euribor + 0,98%.   

V letu 2016 smo zagotovili pravočasne, zanesljive in cenovno ugodne dolžniške vire financiranja za 

izvrševanje občinskega proračuna.  

Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da kljub manjšemu indeksu realizacije, kar je posledica ugodnih 

tržnih razmer in doseženih nižjih stroškov servisiranja javnega dolga od prvotno predvidenih, dosegamo 

tako dolgoročne kot kratkoročne cilje področja servisiranja upravljanja javnega dolga. 

V letu 2016 je bilo za to področje porabe namenjenih 182.500 €. Realizirani odhodki področja so bili 

144.057 € oz. 79 % planiranega zneska v veljavnem proračunu. 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 144.057 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki jih izvaja Oddelek za proračun in finance. 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 so bili ob ugodnejših tržnih pogojih izvedeni ukrepi 

upravljanja z dolgom z namenom izvrševanja cilja racionalizacije oz. zniževanja stroškov servisiranja 

dolga.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri področju porabe 22. 
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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. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno zgoraj pri področju porabe 22. 
 

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 in finance 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 142.337 € 

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  

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Škofja Loka in financiranje 

likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri področju porabe 22. 
 

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

Za leto 2016 smo predvidevali plačilo vseh obveznosti, obračunanih in dospelih v letu 2016 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 je merjena z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh 

obveznosti oz. obračunov, izstavljenih v letu 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Vsa predvidena izplačila in vse obveznosti na podlagi izstavljenih obračunov v letu 2016 so bila 

realizirana in s tem cilj dosežen. Planirana sredstva podprograma so bila 176.500 €, realizirana pa 

142.337,18 €. 

Dodatna pojasnila so navedena zgoraj pri področju porabe 22.  

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 1.720 € 

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 
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kreditov in stroškov zunanjih finančnih in pravnih svetovalcev skladno z zahtevo iz Pravilnika o 

postopkih zadolževanja občin.  

 
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.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri področju porabe 22. 
 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Doseženi stroški sov primerjavi s tržnimi pogoji ugodni in s tem je cilj dosežen. Planirana sredstva 

podprograma so bila 6.000 €, realizirana pa 1.720 €. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 437.077 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe in aktivnosti 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 oblikovanje splošnih rezerv, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.  

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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

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. Sicer pa ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo, saj 

sistem omogoča hitro črpanje sredstev za inrtervencijske programe, ko in če je to potrebno, smo pa 

omejeni z razpoložljivostjo omejenih proračunskih sredstev in velikostjo rezervnega sklada ter 

razsežnostjo morebitne naravne nesreče oz. razsežnostjo vnaprej nepredvidenih dogodkov in posledično 

namenov porabe.  

V letu 2016 je bilo za to področje porabe namenjenih 462.348 €. Realizirani odhodki področja so bili 

437.077 € oz. 95 % planiranega zneska v veljavnem proračunu. 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Vrednost:  437.077 € 

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.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

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. Sicer pa ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo, saj 

sistem omogoča hitro črpanje sredstev rezerve, ko in če je to potrebno. 
 

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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo letne izvedbene cilje, ki so bili vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše 

posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah, dosegli, saj sistem 

omogoča hitro črpanje sredstev rezerve, ko in če je to potrebno. V letu 2016 je bilo črpano 101.886,10 € 

iz rezervnega sklada, v skladu pa je ostalo še 132.472,84 € sredstev, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 

razpoložljivih več kot dovolj sredstev za te namene. Poraba rezerve je predstavljena v Obrazložitvah 

splošnega dela zaključnega računa. Tudi na podprogramu Posebni programi pomoči smo cilje dosegli z 

izvedenimi sanacijami usadov in poplav skladno s programom in z realizacijo podprograma v višini 

257.077,10 €. 
 

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 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,  
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- 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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2302. 
 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2302. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 257.077 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema posebne programi 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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2302. 
 

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. 
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2302. 
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2303 – Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 0 € 

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 2016.  

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.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Program Splošne proračunske rezervacije je skladno z zakonom namenjen 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. Županu omogoča 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 2016. Cilj glavnega programa je torej zagotavljanje nemotenega izvrševanja 

občinskega proračuna, kar smo dosegli s sistemom, ki omogoča hitro aktiviranje sredstev rezervacije. 

 

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 moč planirati.  
 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s financiranjem nalog, ki jih ni bilo mogoče planirati v proračunu oz. prerazporeditvijo 

sredstev splošne rezervacije v višini 20.152,08 € na ustrezne postavke proračuna. Splošna rezervacija ni 

bila prerazporejena v celotni planirani višini (neporabljeno je ostalo 24.847,92 €), kar pomeni, da je njena 

višina zadoščala za svoj namen in da so bili cilji programa (in podprograma 23039001) doseženi. Poraba 

splošne rezervacije je predstavljena v Obrazložitvah splošnega dela zaključnega računa. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

230309001- splošna proračunska rezervacija.  

Proračunski uporabnik:  

50 Oddelek za proračun in finance 

 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 0 € 

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.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2303. 
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno zgoraj pri glavnem programu 2303. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje 

kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog.  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 5.551 € 

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. 

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 

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

vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročne cilje tega programa uspešno zasledujemo z aktivnim delovanjem in vključevanjem v 

problematiko reagionalnega razvoja; dolgoročni cilj smo dosegli z izvedeno dokapitalizacijo v družbo 

BSC d.o.o. in s tem omogočili družbi, da še naprej zastopa naše interese v okviru regionalnega razvoja. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 5.551 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 

- zagotoviti možnosti za zasledovanje skupnih interesov občin v regiji in s tem omogočiti črpanje 

evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev za regijske projekte. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilj smo dosegli z izvedeno dokapitalizacijo v družbo BSC d.o.o. in s tem omogočili družbi, 

da še naprej zastopa naše interese v okviru regionalnega razvoja ter zagotavlja pogoje  za črpanje 

evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) ter drugih sredstev za regijske projekte (spremlja 

razpise, pripravlja prijave na razpise, vodi projekte itd). 

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

Letni cilji so: Izvedba dokapitalizacije družbe BSC d.o.o. zaradi premajhnega deleža javnega lastnišva v 

agenciji. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Skladno z dogovorom z drugimi gorenjskimi občinami je realizirano Povečanje kapitalskih deležev in 

finančnih naložb v privatnih podjetjih (indeks 100), z izvršeno dokapitalizacijo v regionalno razvojno 

agencijo BSC poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Ta je bila potrebna zaradi premajhnega deleža 

javnega lastnišva v agenciji. Skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 20. člena ZSRR-2,  ki določa, da 



   

Stran 125 od 293 

mora regionalna razvojna agencija izpolnjevati pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem 

občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega 

ustanoviteljskega deleža, je bilo z dokapitalizacijo družbe zadoščeno zakonskim določbam. Le tako je 

RRA ohranila status regionalne razvojne agencije, kar je za občine bistvenega pomena pri spodbujanju 

regionalnega razvoja. Cilj je bil dosežen. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Proračunski uporabniki: 

50 – Oddelek za proračun in finance 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 5.551 € 

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.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. 

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

- Zagotavljanje pogojev za delovanje regionalne razvojne agencije 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno zgoraj pri programu 0601. 

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

Letni cilji so: Izvedba dokapitalizacije družbe BSC d.o.o. zaradi premajhnega deleža javnega lastništva v 

agenciji. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno zgoraj pri programu 0601. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 30.000 € 

 

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.  

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 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da sledimo postavljenim dolgoročnim ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. 

Porabljena sredstva so bila v celoti  realizirana in s tem omogočeno načrtovano podporno okolje za malo 

gospodarstvo.  

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 30.000 € 

Opis glavnega programa  

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,  

- Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno pri področju porabe 14. 

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. 

Kazalec: število izvedenih podjetniških investicij in programov s pomočjo kreditne sheme za malo 

gospodarstvo (preko Razvojne agencije Sora). 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da ciljem tega glavnega programa le delno sledimo.  Načrtovana sredstva  so bila realizirana 

skladno s planom občine (indeks 100), vendar pa  število izvedenih podjetniških investicij in programov s 

pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo preko upravitelja, Razvojne agencije Sora, ni doseglo 

pričakovanih ciljev Odobreno  je bil zgolj 1 posojilo končnemu upravičencu. Zato ocenjujemo, da so cilji 

s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo realizirani le delno. Občina Škofja Loka je opozorila  

Kreditni odbor, da naj v bodoče Razvojna agencija Sora pri izbiri banke preko javnega razpisa skuša s 

pogajanji z večjim številom posojilodajalcev doseči boljše pogoje tako za dolgoročne, kot tudi 

kratkoročne kredite. Nadalje naj Kreditni odbor  Razvojni agenciji naloži, da določijo aktivnosti kako 

ozaveščati oz. ponuditi podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah možnost najema 

kreditov.  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 30.000 € 

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), 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 za 

subvencioniranje obrestne mere na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva (kreditna shema 

preko Razvojne agencije Sora).   

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih družbah,  

- Zakon o spremljanju državnih pomoči, 
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- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Navedeno pri področju porabe 14. 

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). 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Navedeno pri glavnem programu 1402. 
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C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 1.080.791 € 

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 dolžniških virov 

financiranja in njihovo redno in pravočasno servisiranje.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilj področja je bil dosežen z rednim in pravočasnim servisiranjem dolžniških virov 

financiranja. Več o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 1.080.791 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za proračun in finance. 

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.  

V letu 2016 smo na postavkah planirali odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov iz preteklih let.  
 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Glavni cilj je bil zagotovitev zanesljivega in cenovno ugodnega financiranja proračuna Občine Škofja 

Loka z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki izhaja iz 

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna. Dinamiko, višino in strukturo 

instrumentov zadolževanja je občinski svet potrdil z letnim Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za 

tekoče leto. Izbor trga zadolževanja, instrumentov zadolževanja in njihova višina je temeljila na 

izvrševanju strateškega cilja zagotavljanja dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja javnega dolga.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili doseženi z rednim in pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga, 

s spremljanjem zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju ter zagotavljanje optimalne 

likvidnosti proračuna. Več o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 
 

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

Dolgoročni cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih 

virov financiranja in njihovo redno servisiranje.  
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Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji so bili doseženi z rednim in pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga; 

več o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
Proračunski uporabnik:  

50 Oddelek za proračun in finance  

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

Vrednost: 1.080.791 € 

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.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilji so bili doseženi z rednim in pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga. 

Več o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 
 

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

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in njihovimi amortizacijskimi 

načrti. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji so bili doseženi z rednim in pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga; 

več o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta 

neposrednega uporabnika 
 

A - Bilanca odhodkov 

10 - Občinski svet 

Vrednost: 130.227 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta 
Vrednost: 96.654 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: OS) je na svoji 11. redni seji dne 21. 1. 2016 sprejel 

Statut Občine Škofja Loka, na 15. redni seji dne 30. 6. 2016 pa je sprejel Spremembe in dopolnitve 

Statuta Občine Škofja Loka. Gre za dokument, ki omogoča nemoteno, organizirano in zakonito delo OS. 

V letu 2016 se je OS sestal na 8. rednih sejah. Pred vsemi sejami OS so se na sejah sestajala tudi delovna 

telesa OS (odbori in komisije). 

Na teh sejah je OS sprejel skupaj 38 različnih aktov vezanih na sprejem prostorskih in razvojnih planov 

občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtujitvi premoženja, spremljanje in 

usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij. Od navedenega števila aktov je bilo 7 odlokov, 2 

pravilnika, 13 sklepov, 3 soglasja in 13 drugih splošnih aktov. 

V okviru te proračunske postavke pokrivamo tudi vse materialne stroške vezane na delovanje občinskega 

sveta. Za nemoteno delovanje OS je bilo za leto 2016 v proračunu namenjenih 97.000 €, poraba pa je 

znašala 96.654,24 €, kar predstavlja 99,64% realizacijo. Lokalnih volitev v letu 2016 ni bilo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Gradiva in ostale podlage za nemoteno delo Občinskega sveta Občine Škofja Loka so bila ustrezno in 

pravočasno pripravljena, tako da je Občinski svet lahko nemoteno deloval v skladu z zastavljenim 

programom dela, ki je bil v celoti izpolnjen. Vsem upravičencem so bila pravočasno in v celoti izplačana 

vsa predpisana nadomestila.  Ocenjujemo, da so bili cilji v okviru te proračunske postavke uspešno 

realizirani, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom. 

 

1001015 - Financiranje političnih strank 
Vrednost: 10.821 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za delo političnih strank v Občini Škofja Loka, glede na število dobljenih 

glasov posamezne politične stranke, ki je kandidirala kandidate v občinski svet, na lokalnih volitvah 

2014. Sredstva so bila političnim strankam dodeljena na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v 

Občini Škofja Loka za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 12/2016. 

Sredstva so bila političnim strankam nakazana mesečno, po dvanajstinah. Za financiranje političnih strank 



   

Stran 131 od 293 

je bil v proračuni za leto 2016 prvotno predviden enak znesek, kot v letu 2015, vendar pa je bila poraba 

nekoliko višja (za 1,7%), saj je bil v letu 2016 političnim strankam nakazan tudi znesek za mesec 

december 2015. Dodatna sredstva so bila zagotovljena z manjšo prerazporeditvijo sredstev, tako da je 

postavka realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 94). 

Ocena uspeha pri doseganju ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj je so bila vsa sredstva, namenjena za financiranje političnih strank v letu 2016 

političnim strankam tudi nakazana. 

 

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: 6.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za plačilo članarine združenj lokalnih skupnosti, v katere je 

vključena Občina Škofja Loka, in sicer Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije 

(ZOS).  

Ocena uspeha pri doseganju ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj je so bila praktično vsa sredstva porabljena (indeks 98) v skladu z namenom, za 

katerega so bila planirana. Združenji opravljata za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje 

skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in 

predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih, 

pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo, zato 

članstvo v teh združenjih prinaša marsikatere koristi. Občina Škofja Loka v obeh združenjih aktivno 

sodeluje, v komisijo za finance in v komisijo za okolje in prostor pri ZOS pa ima imenovani tudi svoji 

predstavnici. 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

1006002 - Delovanje svetov KS 
Vrednost: 16.709 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki smo porabili za izplačilo sejnin predsednikom, tajnikom in članom svetov 

krajevnih skupnosti. Za potrebe planiranja višine sredstev smo upoštevali po šest sej na leto za 

posamezno krajevno skupnost, kar bi bilo skupno 66 sej. Glede na potrebe posameznih krajevnih 

skupnosti je bilo v letu 2016 izpeljano 47 sej. Postavka je tako realizirana pod načrtovano višino (indeks 

58). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Seje svetov krajevnih skupnosti sklicujejo njihovi predsedniki. Njihovo število je odvisno od planiranih 

nalog in drugih zadev, ki se pojavljajo tudi tekom leta. Vse zahtevke s strani krajevnih skupnosti po 

izplačilu sejnin smo pravočasno obdelali, tako da so bile upravičenim osebam vse sejnine pravočasno in v 

predpisani višini tudi izplačane. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. 
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15 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 8.142 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

1502001 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 8.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, ocenah 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 sredstev občinskega proračuna,  

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

V okviru te proračunske postavke je bilo članom NO izplačano nadomestilo za štiri seje odbora in za 

pregled poslovanja krajevnih skupnosti. 

Ker s pregledom ZR proračuna za leto 2015 še ni zaključil, je bilo porabljenih manj sredstev od 

načrtovanih (indeks 63). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

NO Občine Škofja Loka je v letu 2016 izvedel 6 sej NO, ki so bile časovno razporejene tako, kot so 

narekovale izvedbe nadzorov. 

V letu 2016 je NO Občine Škofja Loka opravil sledeče preglede: 

- izvajanje pregleda  Zaključnega računa proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015 (v kvartalu 2, 3 

in 4) – zaključno poročilo v letu 2016 še ni bilo pripravljeno; 

- pregled KS Kamnitnik za obdobje 2012 – 2015 (v kvartalu 1 in 2) 

- pregled KS Stara Loka - Podlubnik za obdobje 2012 – 2015 (v kvartalu 1 in 2) 

- pregled pokrivanja aktivnosti KS s strani Občinske uprave Občine Škofja Loka za obdobje 2012 – 

2015 (v kvartalu 1 in 2) 

Člani NO so izdali poročilo o pregledu Krajevnih skupnosti občine, pripravili so poročilo o svojem delu 

in porabi sredstev v letu 2016. S tem so delno dosegli zastavljene cilje. 
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20 - Župan 

Vrednost: 288.464 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

2001001 - Župan 
Vrednost: 63.383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka župana zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost,  

regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom,  prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije za kolektivno dodatno 

pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, 

promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka župana je bila realizirana v višini 63.383 EUR (81,64%). Načrtovana sredstva so bila porabljena 

v manjšem obsegu zaradi bolniške odsotnosti župana (poškodba izven dela). 

 

2001002 - Podžupani 
Vrednost: 28.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Župan je dne 8.12.2010 imenoval dva podžupana, ki sta opravljata funkcijo nepoklicno. Za opravljanje 

funkcije jima je pripadalo plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala 

poklicno. Glede na pooblastila, ki jih imata, sta bila ob imenovanju uvrščena v 42. plačni razred. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, kar se kaže v tem, da so bila sredstva na postavki v 

celoti realizirana v skladu z namenom. Realizacija je nekoliko višja kot v letu 2015, saj sta bila oba 

podžupana, zaradi dodatnih nalog, kot posledica začasne zadržanosti z dela župana zaradi poškodbe, v 

času od 1. oktobra do 31. decembra 2016 uvrščena v višji plačni razred.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

2002001 - Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka 
Vrednost: 20.781 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili izdelavi celostne prometne strategije Občine Škofja Loka. Namen in cilj Celostne 

ureditve prometa občine Škofja Loka je strateška obravnava prometa, ki prinaša merljivo izboljšanje 

kakovosti bivanja prebivalcev in povečanja možnosti občine za uspešen razvoj. Načrtovanje prometa 

ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotovljene mobilnosti. V postopku Javnega naročila izbire 

izvajalca del CPS, je zaradi pridobljene bistveno nižje ponudbe izbranega izvajalca Omega consult d.o.o., 

Ljubljana, prišlo do znižanja vrednosti projekta, zato je bila postavka z rebalansom znižana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0028 Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim ciljem v okviru te proračunske postavke. Realizacija je  

nižja od načrtovane (indeks 97,9), ker smo z javnim naročilom uspeli izbrati izvajalca z veliko nižjo ceno. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

2003001 - Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 26.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večino sredstev smo namenili za vzajemno navezovanje in ohranjanje stikov s pobratenimi in 

partnerskimi občinami na različnih področjih (kultura, šport, mladinska dejavnost, MEPI...), informiranje 

in turistično promocijo občine Škofja Loka v tujini. Izvedli smo letno srečanje veleposlanikov,  

jesenskega srečanja vojaških atašejev, akreditiranih v Republiki Sloveniji zaradi daljše odsotnosti župana 

nismo izvedli. 

Del sredstev smo namenili za sodelovanje v združenju Douzelage ter za udeležbo na letni konferenci in za 

nakup knjig Historial Highlights of Douzelage, ki smo jih dali veleposlanikom in šolam v Škofji Loki, ter 

udeležbo na konferencah Podonavja.  

Del sredstev smo namenili tudi za kritje stroškov priprave in izvedbe Mednarodnega cikla koncertov in za 

teden Ruskega filma, ki se izvajata v Sokolskem domu (priprava brošure, oblikovanje, tisk, vabila, plačilo 

izvajalcev, oglaševanje,..).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka je bila realizirana v skladu z izkazanimi potrebami, ki so bile zaradi nepredvidenih sprememb 

med letom nekoliko nižje od načrtovanih. Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji ciljev zelo uspešni. 

Občina Škofja Loka je med diplomati drugih držav, akreditiranimi v Republiki Sloveniji, vse bolj prisotna 

in poleg Ljubljane najbolj prepoznavna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

2004001 - Pokroviteljstvo župana 
Vrednost: 13.906 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana v okviru te proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje programov 

oziroma projektov organizacij, društev ter ostalih pravnih in fizičnih oseb in sicer na podlagi javnega 

poziva. Na podlagi javnega poziva in veljavnega pravilnika je bilo do sredstev pokroviteljstva župana 

upravičenih 5 vlagateljev. Z upravičenci je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju prijavljenega 

programa oziroma projekta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi praktično celotna razpoložljiva 

sredstva, zato ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

2006001 - Regionalna strategija 
Vrednost: 31.551 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Škofja Loka aktivno sodeluje znotraj Sveta Gorenjske regije ter drugih regionalnih povezav na 

področju gospodarstva, Las Loškega pogorja, Združenja zgodovinskih mest. Občina sodeluje v štirih  

regijskih projektih, treh Interregovih, dveh transnacionalnih in štirih projektih iz naslova Leader in CLLD 

LAS Loškega pogorja. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Postavka je 

realizirana v načrtovani višini (indeks 100). 

 



 

Stran 136 od 293 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

2018001 - Zakup medijskega prostora 
Vrednost: 103.090 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila namenjena in porabljena financiranju javnih objav, obvestil in 

informacij o delovanju občinske uprave Občine Škofja Loka v različnih medijih. 

Del sredstev na postavki smo namenili 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. 

Vključeno je bilo tudi medijsko obveščanje občanov o različnih kulturnih, izobraževalnih, športnih ter 

družabnih dogodkih in prireditvah v občini v okviru splošnega informativno-servisnega programa 

posamičnih medijev. 

V okviru te proračunske postavke so bila realizirana sredstva namenjena snemanju, prenosu in arhiviranju 

sej Občinskega sveta Občine Škofja Loka. Za zakup medijskega prostora je bil v letu 2015 objavljen 

poseben 2-letni javni razpis, na osnovi katerega smo pogodbe za zakup medijskega prostora sklenili s 

mesečnim časopisom Loški glas, mesečno revijo Loške novice, Radiom Soro. 

Konec leta 2016 smo podpisali tudi pogodbo o storitvah snemanja, prenosa in arhiviranja sej Občinskega 

sveta Občine Škofja Loka z družbo Invida d.o.o.. 

Del sredstev postavke pa je bil namenjen posebnim promocijskim predstavitvam ob posameznih izrednih 

priložnostih, ki imajo širši regionalni oziroma nacionalni pomen. 

Postavka je, s prerazporeditvijo sredstev iz Splošne proračunske rezervacije realizirana v okviru 

veljavnega proračuna (indeks 99,4). 

      Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj medijskega obveščanja je bil zagotoviti kontinuiteto in transparentnost ustreznega javnega 

informiranja, ki bo pravočasno, v postfaktični družbi dejstveno točno, profesionalno in zato verodostojno 

ter javno dostopno najširši (splošni) javnosti. 

Medijsko obveščanje zadeva javno delovanje in aktivnosti Občinske uprave Občine Škofja Loka in vseh 

ostalih javnih, podpornih ter nevladnih institucij v občini.    

Zastavljeni letni cilj medijskega obveščanja je bil zagotoviti kontinuiteto ustreznega kakovostnega, 

verodostojnega in dostopnega javnega informiranja in obveščanja na letni ravni. Menimo, da je bil 

zastavljeni cilj v veliki meri dosežen. 
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25 - Skupna občinska uprava  

Vrednost: 36.418 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

2506001 - Skupna občinska uprava - plače 
Vrednost: 16.807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka skupne občinske uprave-plače zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za 

delovno dobo in stalnost, položajni dodatek, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med 

delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 

prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije za kolektivno dodatno pokojninsko 

zavarovanje na podlagi ZKDPZJU. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka plače skupne občinske uprave-plače je bila realizirana v višini 16.807 EUR (40,6%). Sredstva so 

bila realizirana v manjšem obsegu zaradi tega, ker je prišlo pri javnemu uslužbencu v mesecu avgustu do 

prekinitve delovnega razmerja. 

 

2506002 - Skupna občinska uprava - materialni stroški 
Vrednost: 19.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena zagotavljanju plačila odvetniških stroškov v zvezi s sodnimi 

postopki ukinjenega medobčinskega inšpektorata.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 je bilo odprtih več sodnih postopkov v zvezi z ukinjenim medobčinskim inšpektoratom. V 

večini postopkov (štirje)  je Občina nastopala kot tožena stranka ali kot stranski intervenient na strani 

tožene stranke, v enem primeru pa kot tožeča stranka. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu  

odvetniških stroškov za zastopanja Občine v odprtih sodnih postopkih, pa tudi za plačilo stroškov 

postopka na podlagi izdanih sodnih odločb. V avgustu 2016 je bilo javnemu uslužbencu odpovedano 

delovno razmerje, vendar pa je v zvezi s tem začet nov sodni postopek zaradi (po mnenju tožnika) 

nezakonite odpovedi delovnega razmerja. Realizacija postavke je nižja od planirane (73%), saj so bili 

nekateri postopki v letu 2016 tudi zaključeni.  
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30 - Oddelek za splošne zadeve  

Vrednost: 2.575.267 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

3004001 - Stroški sodnih postopkov 
Vrednost: 8.031 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so se namenila plačilu stroškov, ki jih je občinska uprava imela v zvezi z 

odvetniškimi storitvami (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi 

organi,…). Iz postavke so se krili tudi stroški sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav ipd. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Realizacija postavke je bila 73%, kar 

ocenjujemo kot uspešno, saj smo odvetniške storitve koristili le v najbolj kompleksnih zadevah, v manj 

zahtevnih zadevah pa smo zastopanje občine pred sodišči zagotovili znotraj občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

3006001 - Plače delavcev 
Vrednost: 1.363.754 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka plače delavcev zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in 

stalnost, druge dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri 

opravljanju rednih delovnih nalog, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, prispevek za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in 

premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka plače delavcev v občinski upravi je bila realizirana v višini 1.363.754 EUR (90,7%). 

Zasledovali  smo cilj javnim uslužbencem izplačevati plače skladno z veljavno zakonodajo. V letu 2016 

je bilo v občinski upravi načrtovanih 53 delovnih mest, kar je bila tudi podlaga za načrtovanje sredstev. 

Dejansko zasedenih je bilo na dan 31.12.2016 51 delovnih mest. Nekaj sredstev je bilo prihranjenih 

zaradi nadomeščanja vseh odsotnih javnih uslužbencev (odsotnost iz razloga daljšega bolniškega dopusta 

ter porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka), sklenjenih pogodb o zaposlitvi za 

krajši delovni čas, upokojitev dveh javnih uslužbenk in prekinitev delovnega razmerja pri enem javnem 

uslužbencu. Menimo, da smo bili pri doseganju ciljev znotraj te postavke uspešni. 
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3006002 - Materialni stroški 
Vrednost: 227.951 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je sicer nižja od planirane, vendar gre to predvsem na račun 

spremenjenih razmer tekom leta. Sredstva na tej postavki se namreč planirajo pretežno na podlagi 

povprečja zadnjih let, saj gre za financiranje tekočih zadev. Največ prihranka je bilo doseženega na 

področju izobraževanj, kjer je bilo moč potrebe uslužbencev pokriti z cenovno ugodnimi izobraževanji 

preko združenj občin SOS in ZOS, manj kot običajno je bilo potreb po vzdrževanju IT opreme, zaznan je 

tudi upad podjemnih pogodb. Kljub nižji realizaciji pa je bila zagotovljena vsa potrebna podpora 

delovanju občinske uprave, zato ocenjujemo, da so bili cilji v okviru te proračunske postavke v celoti 

doseženi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3006003 - Računalniška oprema in programi 
Vrednost: 27.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke smo porabili za nakupe opreme, izvedene na podlagi podrobnega letnega programa, 

ki ga je po sprejetju proračuna sprejel župan. Nabavili smo sedem osebnih računalnikov in tri skenerje ter 

eno multifunkcijsko napravo. Prav tako smo kupili nov foto aparat. Za potrebe nove aplikacije občinskega 

redarstva smo kupili dodatno licenco za Windows strežnik. Zaradi izvajanja rednih varnostnih kopij smo 

posodobili aplikacijo za arhiviranje in kupili dodaten omrežni disk za shranjevanje podatkov. Pri 

programski opremi smo poravnali licenčnino za Microsoft programe in licenco za antivirusni program ter 

za eno licenco Adobe Acrobat. Občina je v letu 2016 prenovila svojo spletno stran, ki ponuja boljše 

možnosti za obveščanje in sodelovanje z občani. Prav tako smo del sredstev namenili za uvajanje 

Notranjih pravil na področju e-računov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim ciljem v okviru te proračunske postavke. Realizacija je 

nižja od planirane, ker smo za prenovo občinske spletne strani planirali sredstva na podlagi opravljene 

predhodne raziskave trga, potem pa smo preko razpisa uspeli izbrati izvajalca z veliko nižjo ceno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0014 Računalniška oprema in programi 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

3006007 - Urejanje občinske stavbe 
Vrednost: 182.681 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki smo načrtovali sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb. V letu 2016 smo 

izvedli sanacijo izolacije mansarde Sokolskega doma, izvedli drugi del sanacije steklene strehe 

Sokolskega doma, zamenjali okna na upravni stavbi na Poljanski cesti 2 – Upravna enota ter izvajali 

druga redna investicijsko vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsi projekti znotraj te postavke so bili uspešno realizirani tako z vidika finančnih predpostavk kot tudi v 

smislu smotrnosti oz. upravičenosti izvedbe, saj se že kažejo prvi pozitivni kazalci v obliki boljših 

delovnih pogojev kot tudi energetskih prihrankov. Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji znotraj te 

postavke uspešni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0016 – Sanacija izolacije mansarde Sokolskega doma 

OB122-15-0015 – Sanacija strehe Sokolski dom 

OB122-15-0017 – Zamenjava oken na stavbi UE 

OB122-15-0028 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb 

 

3006008 - Nakup osnovnih sredstev 
Vrednost: 2.719 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki smo sredstva namenili nakupu novih osnovnih sredstev (vozila, pisarniško pohištvo in 

oprema). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na podlagi podrobnega letnega programa, ki ga je po sprejetju proračuna sprejel župan, smo nabavili tri 

ognjevarne omare za hrambo pomembnejšega dokumentarnega gradiva ter električni skiro za potrebe 

službenih poti uslužbencev občinske uprave. Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji znotraj te postavke 

uspešni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0027 – Nakup osnovnih sredstev 

 

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: 13.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo namenili 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, 
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- nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za 

čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, 

- prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer poškodbe 

pri delu, ki se plačuje na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju, 

- telefonije, interneta, elektronske pošte in sistemov za pozivanje, 

- delovanja operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in 

reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 51/2006 – UPB-1) je Občina Škofja Loka sklenila pogodbe o opravljanju nalog zaščite in 

reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZiR določajo tudi sofinanciranje 

delovanja. Pogodbe so sklenjene s postajo GRS Škofja Loka, Društvom za raziskovanje podzemlja 

Škofja Loka – jamarji, potapljači v okviru PGD Škofja Loka, kinologi, taborniki, skavti, …), 

- stroškov nastalih zaradi najema, delovanja, opremljanja, vzdrževanja in dela v skladiščih Civilne 

zaščite, 

- pisarniškega materiala in drugih manjših stroškov Civilne zaščite. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izvedbo planiranih in potrebnih neplaniranih del smo dosegli vse zastavljene cilje. Postavka je bila 

realizirana v načrtovani višini (indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007002 - Oprema za zaščito in reševanje 
Vrednost: 20.773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi na postavki smo zagotavljali redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje. 

Sredstva so se namenila tudi za letno registracijo in zavarovanje avtomobilskih prikolic Civilne zaščite za 

vožnjo v cestnem prometu in s tem povezanimi stroški. 

Sredstva na postavki smo namenili tudi za nakup opreme v 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 

je nabavljala oprema za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, enote prve pomoči, tehnično reševalne 

enote in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. Nadaljevalo se je 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Izvedli smo vso potrebno servisiranje in vzdrževanje opreme. Zaradi omejenih proračunskih sredstev se 

osnovno opremljanje podaljšuje, kar vpliva na doseganje dolgoročnih ciljev. Skladno z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi smo realizirali letni plan nabave opreme in dosegli zastavljene letne cilje. Postavka je 

bila realizirana v predvideni višini (indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0007 – Oprema za zaščito in reševanje 
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3007003 - Obveščanje in alarmiranje 
Vrednost: 1.516 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo namenili 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.       

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva te postavke smo porabili za servisiranje, dograjevanje in posodabljanje sistema za obveščanje in 

alarmiranje. S tem smo dosegli zastavljene cilje, postavka pa je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 

100). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007004 - Vzdrževanje javnih zaklonišč 
Vrednost: 3.666 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka je v letu 2016 opremljala in vzdrževala naslednja zaklonišča: 

- Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, javno in šolsko (2 x 200 oseb), 

- Javno zaklonišče v Podlubniku (200 oseb), 

- Javno zaklonišče v Gasilskem domu na Trati (100 oseb), 

- Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca (200 oseb) in 

- Osnova šola Cvetka Golarja (300 oseb). 

Zagotovil se je redni letni servisni pregled vseh naštetih zaklonišč vključno s pripadajočimi gasilnimi 

aparati na vodo in z njimi povezanimi stroški. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izvedbo letnega plana smo dosegli zastavljene cilje. Postavka je bila tako realizirana v načrtovani višini 

(indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007005 - Materialne rezerve 
Vrednost: 1.029 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljali smo 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.   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sredstvi na postavki smo zagotovili nakup potrebnih materialnih rezerv in ostale opreme za potrebe 

postavitev začasnih bivališč ogroženega prebivalstva v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. S tem 

smo dosegli zastavljene cilje, postavka pa je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3007006 - Dejavnost javne gasilske službe 
Vrednost: 100.000 € 

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). 

 

Na postavki smo zagotovili finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog. Sredstva 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), 

- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavljeni plan je bil v celoti izpolnjen, s tem pa tudi doseženi zastavljeni cilji. Postavka je bila 

realizirana v načrtovani višini (indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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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 

GPO-ja 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izvedbo planiranih del smo dosegli zastavljene cilje, zato doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno. 

Postavka je bila tako realizirana v načrtovani višini (indeks 100).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007008 - Požarna taksa - transfer 
Vrednost: 49.470 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsa sredstva, ki so prispela na račun Občine Škofja Loka, so se prenakazala na račun Gasilske zveze 

Škofja Loka za GPO Škofja Loka, kjer so bila porabljena skladno z veljavno zakonodajo, zato 

ocenjujemo da smo bili v okviru realizacije te postavke uspešni. Ker je bil prispevek Republiškega 

požarnega sklada nekoliko nižji od planiranega, je bila posledično tudi realizacija postavke nižja od 

načrtovane (indeks 98,9). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007009 - Dežurstvo JZGRS Kranj 
Vrednost: 11.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski službi pri intervencijah v 

višjih stanovanjskih objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, JZGRS 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. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ker je bila v letu 2015 letna rast cen življenjskih potrebščin negativna, je bil pogodbeni znesek za leto 

2016 tako nižji od planiranega. Posledično je bila zato realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 

96,6). Pri doseganju cilja, zagotovitev pomoči s strani JZGRS Kranj, smo bili uspešni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

3007010 - Gradnja in nakup opreme 
Vrednost: 133.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za opremljanje gasilskih operativnih enot. Nabava opreme je potekala 

skladno z dolgoročnim in podrobnim letnim programom Gasilskega poveljstva občine (GPO) Škofja 

Loka, ki je v domeni stroke in sicer poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini skupaj z 

vodstvom GPO Škofja Loka. V letu 2016 je PGD Škofja Loka uspešno izvedlo nakup novega gasilskega 

vozila za prevoz moštva (GVM) in manjšega gasilskega tovornega vozila (GTV). PGD Trata pa je na 

podlagi javnega razpisa in oddaje javnega naročila na gasilskem tovornem vozilu (GTV) uspešno izvedlo 

zamenjavo obstoječega hidravličnega avtodvigala z novim in zmogljivejšim. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Nadaljevali smo s programom opremljanja gasilskih operativnih enot. Zaradi omejenih proračunskih 

sredstev se osnovno opremljanje podaljšuje, kar vpliva na doseganje dolgoročnih ciljev. Realizacija 

letnega plana nabave opreme je bila skladna z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Dosegli smo 

zastavljene letne cilje, postavka pa je bila realizirana v predvideni višini (indeks 100), zato menimo, da so 

cilji doseženi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0012 – Gradnja in nakup opreme 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

3010001 - Javna dela v turizmu 
Vrednost: 13.263 € 

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 bili trije delavci – turistični informatorji: 

eden  v TD Škofja Loka in eden v pisarni (DUO)  ter  eden v TIC koristnika del RAS – Turizem Škofja 

Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim ciljem v okviru te proračunske postavke, saj smo zaposlili 

tri javne delavce. Realizacija postavke je bila 78%, kar izhaja iz dejstva, da je javna delavka v TD Škofja 
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Loka začela z delom v mesecu aprilu, eden od javni delavec v TIC koristnika del RAS – Turizem Škofja 

Loka pa je prenehal z delom v začetku novembra.  

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

3011001 - Programi s področja kmetijstva -redni program 
Vrednost: 49.482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka. Podpore programa 

ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja so 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. Spodbujajo 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 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.  Postavka je realizirana v okviru 

načrtovanih sredstev (indeks 99). Sredstva so bila razdeljena na podlagi in v skladu z nameni javnega 

razpisa 10 društvom, 14 upravičencem primarne kmetijske proizvodnje in 4 upravičencem dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah. Del sredstev smo namenili tudi izvedbi nadzora investicij v kmetijstvu v letu 

2016. Nadzor je potekal na 14 kmetijskih gospodarstvih na območju celotne občine za investicije, ki so 

bile sofinancirane s strani občine Škofja Loka v obdobju od leta 2011 do 2015. Pri enem upravičencem 

pri katerem naložba ni bila skladna z razpisom smo zahtevali vračilo celotnih sredstev s pripadajočimi 

obrestmi od dneva prejema nepovratnih sredstev do dneva vračila. Upravičenec ne more dve leti 

kandidirati na javni razpis. 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

3011002 - Razvoj podeželja 
Vrednost: 17.784 € 

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 vzpostavitev šolske malice). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0030 –  Razvoj podeželja 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo postavljenim ciljem v okviru te proračunske postavke. Realizacija 

postavke je bila 97 % zaradi časovnega zamika enega projekta. Sredstva so bila porabljena za naslednje 

projekte:  Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev, Zelišča in zdravilne rastline za razvoj novih 
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dejavnosti na Škofjeloškem, Šolska malica, 14. teden podeželja in organiziranje tržnic kmetijskih 

pridelkov in izdelkov.  

 

3011003 - Las Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD 
Vrednost: 10.169 € 

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 

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 v novi perspektivi 2014-2020 izvajajo 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. Sredstva iz naslova instrumenta CLLD se bodo namenjala tudi za manjše 

infrastrukturne projekte.  

Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, temelji na pristopu »od spodaj 

navzgor« in omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne cilje ter odloča o 

lokalnem razvoju. Na ta način uresničuje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost in 

odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0031 Las Loškega pogorja, projekti Leader in ukrepi CLLD 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega  področja proračunske porabe. Porabljena sredstva 

so bila sicer nižja od veljavnega proračuna (indeks 87), vendar gre to na račun spremenjenih razmer 

tekom leta. Sredstva so bila  namenjena za delovanje razvoja podeželja, ki se izvaja preko pristopa 

LEADER in CLLD v okviru Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, ki jo upravlja Razvojna agencija 

Sora. Sredstva iz naslova projektov niso bila realizirana, ker je pristojno ministrstvo šele v drugi polovici 

septembra 2016 izdalo odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja ter določitvi 

finančnega okvirja za programsko obdobje 2014-2020. Pred izdano odločbo se projekti ne smejo začeti. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

3011004 - Urejanje kmetijskih zemljišč 
Vrednost: 0 € 

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 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da nismo bili uspešni, saj načrtovana sredstva (1.000 €) te postavke niso bila razdeljena, ker 

na podlagi javnega razpisa nismo prejeli vlog za ta namen. Realizacija je bila 0 %.  
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

3013001 - Izgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je bil ureditev daljinskih poti v nižinskem delu. Predvideni odseki bi povezovali kolesarske 

povezave v občini Škofja Loka s kolesarskimi povezavami z Gorenjo vas – Poljane, z Železniki  in dalje 

proti Kranju in Medvodam. Investicija bi dopolnila turistično ponudbo občine in regije. Sredstva so bila 

predvidena za namene projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2015 in 2016 je bila načrtovana 

priprava dokumentov in projektov (PZI).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0033 - Izgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ugotavljamo, da nismo bili uspešni, ker namenska sredstva postavke, niso bila realizirana (0 %). 

Projektne dokumentacije zaradi ne pridobitve soglasja nekaterih lastnikov ni bilo mogoče zaključiti v 

lanskem letu. Noveliran projektni predlog z novimi trasami ob Poljanski obvoznici za pripravo projektnih 

predlogov za sklepanja dogovorov za razvoj regij je bil vključen v dogovor Gorenjske regije. Kljub 

potrditvi prioritetnega regijskega projekta Gorenjske kolesarske poti na Svetu Gorenjske regije ta projekt 

na nacionalni ravni ni bil uvrščen v dogovor Zahodne regije.  

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

3014001 - Sklad malega gospodarstva 
Vrednost: 1.083 € 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da so cilji s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo realizirane le delno (indeks 

realizacije postavke glede na veljavni plan je 54). Občina Škofja Loka nalaga Kreditnemu odboru, da naj 

v bodoče Razvojna agencija Sora pri izbiri banke preko javnega razpisa doseže boljše pogoje tako za 

dolgoročne kot tudi kratkoročne kredite. Nadalje naj Kreditni odbor  Razvojni agenciji naloži, da določijo 

aktivnosti kako ozaveščati oz. ponuditi podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijam 

tovrstne kredite.  

 

3014002 - Seminarji in izobraževanja -spodbujanje podjetništva na Loškem 
Vrednost: 23.400 € 

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 deveto 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, ki zajema predstavitev in izvajanje podjetniških krožkov na 

osnovnih šolah, zaključno srečanje s predstavitvijo večmesečnega dela posameznega podjetniškega 

krožka z izdelavo mini poslovnega načrta; 

- 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, 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. Postavka je 

realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 99,6).  Redna podpora podjetništvu (svetovanje, pomoč 

pri pripravi različne dokumentacije) se je vršila v okviru redne dejavnosti Razvojne agencije Sora. Poleg 

podjetniških krožkov za osnovnošolce je bila izvedena mala šola podjetništva- Start:up!2016, kjer se je 

program nadgradil s posebnimi moduli, ki so bili razviti v okviru projekta EURUFU (pilotni program 

Odkrivanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj). Poleg srečanja podjetnic ob prazniku žena smo 

sredstva namenili tudi tradicionalni prireditvi Teden obrti in podjetništva 2016.  
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3014003 - Socialno podjetništvo 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 smo načrtovali pripraviti in izvesti Usposabljanje o oblikah zadružništva in socialnega 

podjetništva za nevladne organizacije iz širšega škofjeloškega območja; cilj usposabljanja je identificirane 

skupine nevladnih organizacij (iz različnih področjih delovanja) ciljno usmerjati v razvoj programov za 

uspešnejšo pridobivanje različnih virov financiranja. V načrtu je bila tudi priprava pregleda nad 

različnimi možnostmi financiranja tako s strani državnih organov in institucij kot tudi s strani lokalnih 

podjetij.   

Za uspešno izvedbo je potrebno sodelovanje Občine Škofja Loka, Razvojne agencija Sora, Domel in 

druga podjetja z družbeno odgovornostjo iz lokalnega okolja, CSD Škofja Loka, Zavoda RS za 

zaposlovanje, zunanjih izvajalcev in druge zainteresirane institucije v lokalnem okolju. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. Realizacija sredstev 

postavke je 100 %. Aktivnosti je po pogodbi vodila Razvojna agencija Sora, ki je bila odgovorna, da s 

sistematičnim delom preveri interes in identificira skupine nevladnih organizacij in pobud, institucij in 

podjetij na Škofjeloškem, ki se bodo v prihodnje usmerjale v delovanje po principih Zadružništva in 

Socialnega podjetništva. Med najpomembnejše izvedene projekte in aktivnosti sodijo: Start –up mala šola 

podjetništva z družbenim učinkom (7 delavnic), povezovanje z regijskimi podpornimi mrežami in 

pristojnimi ministrstvi in  identificiranje tržnih kanalov za izdelke in programe. 

 

3014004 - Inkubator in Co-working center 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 2016 smo načrtovali pripraviti in izvesti Pilotni 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 zunanji izvajalci. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. Realizacija sredstev 

na postavki je bila 100 %. Sredstva smo porabili za vodenje in koordinacijo Lokomotive, ki jo vodi 

Razvojna agencija Sora. Izvedenih je bilo 16 delavnic, dnevi odprtih vrat, da bi seznanili in privabili čim 

več uporabnikov. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje in razvoj modela s Co-working centri in institucijami, 

tehnološkimi parki na Gorenjskem in promocijo centra. Del sredstev je bil namenjen pripravi in prijavi 

projekta na 2. javni poziv CLLD. Projekt je bil konec leta že potrjen na NO Las loškega pogorja. 

 

3014009 - Podpora žičniški dejavnosti 
Vrednost: 21.137 € 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko 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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0034 - Podpora žičniški dejavnosti 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. Realizacija je sicer 

nižja od planirane (indeks 70,5), ker je edini upravičenec na javni razpis prijavil manj upravičenih 

stroškov, kot je bilo razpisanih. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

3014005 - Promocija Škofje Loke 
Vrednost: 15.110 € 

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 in posameznikov, ki delujejo na 

področju kulture ali izobraževanja iz naše občine, 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.  

Manjši del sredstev namenjamo za pokritje letne članarine v združenju Zlati kamen in za sponzorstvo 

tradicionalne prireditve »Slovenske viže 2016«. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega področja proračunske porabe. Porabljena sredstva 

so bila sicer nižja od planiranih 88,9 %, vendar gre to na račun spremenjenih razmer tekom leta. Sredstva 

smo namenili sofinanciranju promocije Škofje Loke po Sloveniji in v tujini. Del sredstev smo namenili 

društvom in organizacijam, ki organizirajo promocijske aktivnosti na turističnem, kulturnem, 

humanitarnem ali športnem področju. Del sredstev smo namenili tudi pokrivanju letnih članarin v 

združenjih in podpori festivalom in prireditvam, ter nakupu fotografij božične okrasitve Loke.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

3014006 - Pospeševanje razvoja turizma 
Vrednost: 153.144 € 

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 smo tako (so)financirali naslednje dejavnosti oziroma aktivnosti:  

- Promocija turistične ponudbe in prireditev. 

- Vključevanje v projekte STO in druge regijske (RDO), ter projekte širšega državnega in 

mednarodnega pomena (prekomejne, transevropske povezave, prekomejno trženje). 

- Vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodniških in drugih tematskih poti. 
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- Sklop poletnih prireditev na prostem – poletna »Pisana Loka 2016«. 

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 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru te proračunske postavke. Realizirana sredstva so bila 

sicer nižja od načrtovanih (indeks 88,5), ker sredstva s prejetim Amandmajem št. 1 za implementacijo 

novih turističnih produktov na območju Občine Škofja Loka za razvoj športnega turizma in športne 

infrastrukture (pohodniške in tematske poti, trim steze, telovadnice na prostem) s strani Razvojne agencije 

Sora niso bila realizirana. Realizacija pa je nižja od načrtovane deloma tudi  zato, ker del obveznosti za 

opravljene storitve konec leta 2016 zapade v plačilo v letu 2017. 

 

V okviru postavke pospeševanja razvoja turizma smo porabili sredstva za organizacijo turističnih in 

kulturno-družabnih prireditev, ki so se leta 2016 odvijale v občini Škofja Loka.  

S postavke sofinanciramo programsko delo delovanja Turizma Škofja Loka (turističnega oddelka 

Razvojne agencije Sora -RAS) in delovanje centra DUO, ki se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za 

leto 2016 sklenili Občina Škofja Loka in RAS.  

 

Poleg pogodbeno opredeljenega programskega dela delovanja Turizma Škofja Loka, smo s te postavke 

financirali tudi organiziranje in promocijo tistih turističnih in družabnih prireditev, ki jih tradicionalno 

prireja, oziroma pri njihovi organizaciji sodeluje, Občina Škofja Loka:   

- sofinanciranje poletnih koncertnih prireditev »Pisana Loka 2016«, 

- izvedbo vseh božično – novoletnih prireditev v okviru projekta »Beli december 2015«, 

- priprave in izvedbo tradicionalne historično - etnološke prireditve »Loški historial 2016«, 

- sofinanciranje prireditve smučanje in kolesarjenje po starem,  

- posodobitev ključnih trženjskih orodij (splet) za celotno Škofjeloško območje, 

- trženje oblikovane krovne zgodbe za Škofjeloško območje in 4 mikro zgodbe, 

- izvedba promocijsko turističnega filma o Škofji Loki in okolici 

- izdelava, tiskanje in izdaja turističnega novega promocijskega materiala (prospekti, koledarji 

prireditev, turistično-izletniški zemljevidi), turistične promocijske akcije in predstavitve v različnih 

medijih (objave turističnih oglasov) in udeležba na specializiranih turističnih sejmih. Vse našteto za 

celotno Škofjeloško - kot enovito turistično območje, opravlja Turizem Škofja Loka.  

 

3014007 - Lokalna turistična organizacija in RAS 
Vrednost: 72.800 € 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100). Sredstva 

smo porabili za sofinanciranje poslovanja Razvojne agencije Sora (RAS) – Turizem Škofja Loka in 

delovanja turistično–informacijskega centra (TIC) za Škofjeloško območje v stavbi nekdanje Petrolove 

bencinske črpalke in 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 so 

predstavljali sorazmerni, pogodbeno določeni delež, ki ga je za opravljanje turistično-informacijske 

dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma v letu 2016 opravlja RAS – Turizem Škofja Loka. 

Sofinanciranje tekočega poslovanja smo izvajali po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto 

2016 sklenili Občina Škofja Loka in RAS. 

 

3014008 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 
Vrednost: 1.448 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka namerava urediti postajališče za avtodome, kjer bi bilo možno prenočiti. V letu 2014 

je zato občina pristopila k projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.  Sredstva v letih 2015 in 

2016 so  načrtovana za  priprava dokumentov za nacionalni projekt.  

Sredstva so bila zaradi novih dogovorov vodenja mreže postajališč za avtodome po Sloveniji z 

rebalansom znižala za pripravo nacionalnega projekta. V okviru mreže smo tako namenili sredstva zgolj 

za promocijo doma in v tujini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0035 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru proračunske postavke. Realizacija sredstev je bila 96,5 

%. Sredstva smo porabili v skladu z namenom. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je bila 

predstavljena na štirih ciljnih sejmih doma in v tujini z dvema izdanima katalogoma. Izvedeno je bilo 

srečanje predstavnikov STO, Spirit Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in mreže v Adriji Mobil 

z ogledom podjetja.  

 

 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

Vrednost: 7.724.264 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

4004001 - Občinsko praznovanje 
Vrednost: 14.151 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku v letu 2016. Zajeti so stroški za 

izvedbo programa in nastopov glasbenih in ostalih nastopajočih skupin, izvajalcev, moderatorjev, 
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gostinskih storitev, reprezentančnih daril, promocijo, dekoracijo, čiščenje, oglaševanje, pripravo prostora 

in najema tehnične in druge opreme za izvedbo prireditve. Postavka je bila realizirana v skladu  s planom 

(indeks 94). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno in učinkovito izvedli planirane 

aktivnosti v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 94).  

 

4004002 - Občinske prireditve 
Vrednost: 34.374 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo porabili za plačilo stroškov prireditev, ki so državnega in občinskega pomena. 

Sredstva smo namenili za pripravo prireditev, nastope sodelujočih izvajalcev, pokrivanje materialnih 

stroškov ter promocijske aktivnosti. Sredstva smo porabili za plačilo stroškov organizacije naslednjih 

prireditev: komemoracija 50. ustreljenim talcem za Kamnitnikom, prireditev Smučanje po starem, 

osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitev priznanj prostovoljcem, 

osrednja prireditev ob dnevu žensk, prireditev Oglasbena Loka, odprtje razstave Boge Dimovski in 

koncert učiteljev GŠ Škofja Loka, odprtje razstave V zaledju Soške fronte, odprtje razstave Eno leto 

obvoznice, izvedba prireditve Severjeve nagrade, pustovanje, izvedba prireditve ob dnevu državnosti, 

prireditev ob prazniku dela, osrednja prireditev ob koncu šolskega leta ob dosežkih učenk, učencev in 

mentorjev …   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljene cilje smo uspešno izvedli, in sicer smo realizirali vse predvidene in tudi nekaj nepredvidenih 

kulturnih dogodkov, ob tem pa upoštevali višino zagotovljenih sredstev na postavki. V letu 2016 smo 

tako skupaj izvedli že preko 260 različnih prireditev. Postavka je bila realizirana v skladu  s planom 

(indeks 95). 

 

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 smo, na podlagi javnega razpisa, namenili sofinanciranju programov s področja 

tehnične kulture ter sodobnih informacijskih tehnologij, 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. 

Na podlagi javnega razpisa so bili do sredstev upravičeni trije prijavitelji. Z upravičenci je bila s sklenjena 

pogodba o sofinanciranju prijavljenih programov s področja tehnične kulture. Postavka je realizirana v 

višini načrtovane vrednosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi vsa sredstva. Upravičenci, s 

katerimi je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, so načrtovane aktivnosti  izvedli, zato ocenjujemo, da 

smo bili pri doseganju ciljev na tem področju uspešni. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

4010001 - Javna dela - kultura 
Vrednost: 32.188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili sofinanciranju plač javnih delavcev v Loškem muzeju, v Kulturnem 

društvu Loški oder, v Knjižnici Ivana Tavčarja in v Mladinskem svetu Škofja Loka in Društvu Oddih 

Gorajte. Javni delavci v Loškem muzeju so vzdrževali grajski vrt, nudili pomoč upravljavcu, varovali 

muzejske zbirke ter pomagali vodičem animatorjem pri vodenju večjih skupin obiskovalcev in skrbeli za 

ažurnost vnosov podatkov v računalniško informacijsko bazo.  

Delavca na javnih delih v knjižnici sta pomagala pri animaciji otrok, računalniškem opismenjevanju 

uporabnikov knjižnice, ter pri shranjevanju gradiv v elektronski obliki. Brezposelni so med javnimi deli 

vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2016 so prejemali plačo, ki sta jo 

sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55 % oziroma 68,5 % deležu in Občina Škofja Loka v 45 % 

oziroma v 31,5 % deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje zaposljivi). Zavod povrne 

tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo sredstva namenili za 9 javnih delavcev in 

jim tako omogočili ponovno vključitev na trg dela. Postavka je bila, z delno prerazporeditvijo sredstev na 

drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 

 

4010002 - Javna dela - sociala 
Vrednost: 49.653 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru javnih del, tako v Sloveniji, kot tudi v občini Škofja Loka, so najštevilnejši prav socialno-

varstveni programi. V občini Škofja Loka se je v okviru javnih del na področju sociale izvajal program 

vključevanja posebej ranljivih skupin – pomoč žrtvam nasilja v družini, pomoč otrokom oziroma 

mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami, razvojni program ter program družabništvo in 

spremljanje. V letu 2016 smo s sredstvi iz postavke sofinancirali javne delavce v Centru slepih, starejših 

in slabovidnih Škofja Loka, Centru za socialno delo Škofja Loka, VDC Kranj – Enota Škofja Loka, 

Vzgojnem zavodu Kranj – Enota Škofja Loka, v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - 

Varna hiša Gorenjske in Območnemu združenju Rdečega križa. 

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2016 so 

prejemali plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55% oziroma 68,5% deležu in Občina 

Škofja Loka v 45% oziroma v 31,5% deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje 

zaposljivi). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo sredstva namenili za 10 javnih delavcev in 

jim tako omogočili ponovno vključitev na trg dela. Postavka je bila, z delno prerazporeditvijo sredstev na 

drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 
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4010003 - Javna dela - izobraževanje 
Vrednost: 20.653 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki smo namenili sofinanciranju javnih delavcev v Vrtcu Škofja Loka, na Ljudski 

Univerzi, na Osnovni Šoli Cvetka Golarja in v Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje. 

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2016 so 

prejemali plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55% oziroma 68,5% deležu in Občina 

Škofja Loka v 45% oziroma v 31,5% deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje 

zaposljivi). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda. 

Poraba sredstev postavke je bila v višini izstavljenih zahtevkov nekoliko višja od prvotno načrtovane.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo sredstva namenili za 6 javnih delavcev in 

jim tako omogočili ponovno vključitev na trg dela. Postavka je bila, z delno prerazporeditvijo sredstev z 

druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

4011001 - Azil za živali 
Vrednost: 37.281 € 

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 smo namenili 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 98). 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

4017003 - Oprema - Zdravstveni dom Škofja Loka 
Vrednost: 14.381 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka se je v letu 2016 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v Uradnem listu RS, 

z dne 24.6.2016 objavilo »javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje 

investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016 in 2017« za nabavo 

terminalov za reševalne postaje. Občina je bila na razpisu uspešna in skladno s postopki javnega 

naročanja tudi speljala navedeno investicijo, v medsebojnem sodelovanju z OZG Kranj in ZD Škofja 

Loka.    
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB122 –16-0006  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo na razpisu Ministrstva za zdravje uspeli in 

izvedli predvidene investicijske nabave v okviru veljavnega proračuna postavke (indeks 100). 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

4017001 - Zavarovanje nepreskrbljenih 
Vrednost: 120.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki smo zagotovili sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, 

ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanj in ki izpolnjujejo pogoje. Od 1. 1. 2014 so (na podlagi spremenjenega 30. člena Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) upravičenci do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje: 

- državljani RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji in tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in 

stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo 

pogoje za pridobitev denarne pomoči (šifra zavarovalne podlage 099), 

- otroci, nameščeni v rejniško družino oz. zavod, ki se šolajo in ne morejo biti zavarovani kot 

družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma starši ne izpolnjujejo pogojev za 

vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje (šifra zavarovalne podlage 033). 

Poraba sredstev na postavki je bila malenkost višja od prvotno načrtovane. Z minimalno prerazporeditvijo 

sredstev iz druge postavke smo zagotovili dodatna sredstva, tako, da je postavka na koncu leta realizirana 

na ravni veljavnega proračuna (indeks 100). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Postavka je bila realizirana v skladu z 

izkazanimi potrebami, zagotovili smo potrebna sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, 

ki izpolnjujejo pogoje. Na podlagi postopka za ugotavljanje upravičenosti do zagotovitve socialno 

varstvenih pravic, med njimi tudi pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja (enotna vloga za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki ga v skladu s področno zakonodajo izvaja CSD Škofja Loka, 

smo zagotovili potrebna proračunska sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, ter tako izpolnili 

zakonsko obveznost Občine. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

4017002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 21.887 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki smo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov mrliško-ogledne službe, prevozov na 

obdukcije in obdukcij v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. 

Postavka je realizirana v skladu z izkazanimi potrebami pod prvotno načrtovano višino. Manjši del 

sredstev smo prerazporedili na drugo postavko, tako da je realizacija postavke ob koncu leta v višini 50 % 

veljavnega plana. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V skladu z izkazanimi potrebami in 

veljavno zakonodajo smo krili vse stroške mrliških ogledov, obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukcijah. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

4018001 - Spomeniško varstvene akcije 
Vrednost: 2.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj dejavnosti je zagotoviti sredstva za izdelavo študij in idejnih projektov in projektne 

dokumentacije za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine kot npr za: 

- izdelavo strokovnih podlag za OPPN-je,  

- izdelavo projektne dokumentacije za urbano opremo (Loška lučka...).   

Sredstva na tej postavki namenjamo tudi za javne objave, strokovne razstave, namenjene obveščanju in 

seznanjanju javnosti z dogodki, osveščanje in postopki povezanimi z obnovo in varstvom kulturne 

dediščine v občini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0055 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka ni bila realizirana v okviru veljavnega plana (indeks realizacije 8), ker predvidene aktivnosti 

zaradi usklajevanja z vsemi deležniki v prostoru niso bile pravočasno zaključena, zato načrtovanih 

projektov ni bilo možno realizirati in  njihovo realizacijo predvidevamo v letu 2017. Sredstva na postavki 

smo porabili za osveščanje in informiranje  javnosti o dobrih praksah obnove in varstva objektov kulturne 

dediščine. 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

4018002 - Loški muzej 
Vrednost: 67.595 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Loški muzej Škofja Loka, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, upravlja galerijske zbirke v 

Loškem muzeju in v galerijah Ivana Groharja ter Franceta Miheliča v Kašči.  

Sredstva na postavki smo namenili za financiranje izvajanja galerijske dejavnosti, za pokrivanje stroškov 

izvajanja različnih projektov in razstav (oblikovanje, tisk ter prevod katalogov, plakatov in vabil), 

stroškov vzdrževalnih del na grajskem vrtu, tekočih materialnih stroškov (za pokrivanje stroškov 

varovanja obhodne službe, stroškov za čiščenje, stroškov za poštne storitve, za pokrivanje stroškov 

elektrike, komunale, zavarovanja objektov, ipd.), odvetniških stroškov in stroškov revizije ter za 

pogodbeno delo čuvaja razstav v Galeriji Ivana Groharja. Stroške pogodbenega dela čuvaja razstav na 

podlagi mesečnih zahtevkov nakazujemo Loškemu muzeju, ki organizira in zagotavlja njegovo delo. 

Sredstva smo namenili tudi za plačilo stroškov najemnine prostorov za Galerijo Ivana Groharja, ki jih 

mesečno nakazujemo neposredno na račun najemodajalca 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4018003 - Knjižnica Ivana Tavčarja 
Vrednost: 381.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Ivana Tavčarja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami 

knjižnice. Dejavnost opravlja za štiri občine soustanoviteljice na območju Upravne enote Škofja Loka. 

Osrednja knjižnica je v Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjižnica organizacijske enote oz. 

izposojevalna mesta, v katerih opravljajo delo redno zaposleni knjižničarji ali honorarni sodelavci.  

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka zagotavljamo 

sredstva za plače, prispevke, regres, jubilejne nagrade, sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje in 

druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v osrednji knjižnici in v Krajevni knjižnici 

Trata. Sredstva za plače zagotavljamo v celoti osmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35%) 

in petim zaposlenim glede na dejansko število opravljenih ur v občini Škofja Loka.  

Sredstva smo namenili tudi za plačilo najemnine za prostore osrednje knjižnice v Šolski ulici in za plačilo 

najemnine za Krajevno knjižnico Trata ter za materialne stroške mladinskega oddelka za Nami in stroške 

računovodskega servisa.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela.  

Postavka je z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega 

proračuna (indeks 100). 

 

4018004 - Nakup knjig 
Vrednost: 54.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je nabavila knjige s sredstvi proračuna Občine Škofja Loka 

(delno), s sredstvi Ministrstva za kulturo in z lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine). Sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva smo zagotovili skladno z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0013 - Nakup knjig 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 

 

4018005 - Publicistična dejavnost 
Vrednost: 26.344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za izdajo monografije, publikacij in leposlovnih del ter za urejanje in 

arhiviranje pomembne dokumentacije, ki z javno objavo pomembno prispevajo k širjenju domoznanske 
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literature in zavesti za območje občine.  Sofinancirali smo izdajo Pasijonskih doneskov in ter izdajo 

Loških razgledov, za protokolarne potrebe smo odkupili knjige Hiše pripovedujejo ter zgoščenko 

Mestnega pihalnega orkestra, ki je nastala ob jubilejni 140-letnici delovanja.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v pretežnem delu dosegli, saj smo izvedli vse planirane aktivnosti.  

Realizacija  na proračunski postavki je sicer nižja od planirane (indeks 85) zaradi nižjih stroškov od 

planiranih. 

 

18039002 - Umetniški programi 

4018006 - Zavod za kulturo 
Vrednost: 101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za kulturo Škofja Loka je v letu 2014 in 2015 deloval predvsem kot nosilna organizacija za 

izvedbo pripravljalnih aktivnosti za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2015. V  letu 2016 zavod ni 

več izvajal svojega poslanstva, sredstva v višini 100,97 EUR  smo porabili za pokrivanje stroškov 

računovodstva ter za stroške formalne ukinitve zavoda (notarski stroški). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli. Zavod je bil v letu 2016 ukinjen. Realizacija je bila nižja od 

planirane (indeks 2), ker smo realizirali nižje stroške v zvezi s ukinitvijo zavoda, kot smo načrtovali. 

 

4018007 - Škofjeloški pasijon 
Vrednost: 12.612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo porabili za vzdrževanje pasijonske kondicije in ohranjanje 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. Del sredstev smo porabili tudi za izpeljavo aktivnosti za uvrstitev Škofjeloškega pasijona 

na Unescov seznam nesnovne dediščine ter za izvedbo vseh nalog in zadolžitev, ki sledijo po uspešnem  

vpisu na Unescov seznam. 

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki ga sestavlja 24 držav pogodbenic 

konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, je na svojem rednem letnem zasedanju, dne 

1.12.2016, v Adis Abebi v Etiopiji sprejel odločitev o vpisu Škofjeloškega pasijona na reprezentativni 

seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili doseženi. Škofjeloški pasijon je bil vpisan na UNESCO-ov seznam nesnovne dediščine, kar je 

zgodovinski dosežek, saj je to prva vpisana enota v Sloveniji v seznam UNESCO nesnovne dediščine.  

 

4018008 - Gledališka dejavnost - razpisi 
Vrednost: 36.805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo na podlagi razpisa namenili za delovanje gledališke dejavnosti s profesionalnim 

in kakovostnim umetniškem repertoarjem.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi celotna razpoložljiva sredstva, 

zato ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni (indeks 100). 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

4018009 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je izvajalec nacionalnega kulturnega programa na območju 

Upravne enote Škofja Loka. V Škofji Loki je sedež območne izpostave, ki izvaja nacionalni program na 

območju UE Škofja Loka.  

Območna izpostava Škofja Loka je, poleg nacionalnega programa, izvajala še druge operativne naloge s 

ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti na območju občine Škofja Loka. Zato smo v 

skladu z dogovorom zagotavljali sredstva za materialne stroške delovanja Območne izpostave Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti, sredstva za ogrevanje, čiščenje, električno energijo, vodo, odvoz smeti, 

zavarovanje objekta in za druge obratovalne stroške.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 

 

4018010 - Dejavnost kulturnih društev - razpisi 
Vrednost: 99.198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi na postavki zagotavljamo delovanje kulturnih izvajalcev na podlagi javnega razpisa za izbor 

javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Predlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis in so 

izpolnjevali pogoje razpisa, smo zagotovili sofinanciranje izvajanja naslednjih dejavnosti: glasbene, 

plesno - folklorne, gledališke in ostalih dejavnosti, ki se vrednotijo po Merilih za kategorizacijo in 

financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka. Poleg zgoraj navedenih kulturnih 

programov smo s sredstvi na razpisu sofinancirali tudi programe pihalnih, godalnih in simfoničnih 

orkestrov in programe na področju gledališke dejavnosti s profesionalnim in kakovostnim umetniškim 

repertoarjem ter projekte na področju kulturne dejavnosti.  

Na razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov so se lahko prijavile pravne osebe, katerih 

dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega 

delovnega področja ter pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa 

njihovi kulturni programi v javnem interesu. Za podporo kulturnim projektom so lahko konkurirale 

pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni 

programi in posamezniki.  

V letu 2016 se je na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov prijavilo 35 

različnih izvajalcev.  

Del sredstev na postavki smo namenili za izvedbo javnega razpisa za izbor projektov v izvedbi pravnih 

oseb in posameznikov, s katerim je sofinancirana uporaba prostorov Sokolskega doma.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi praktično celotna razpoložljiva 

sredstva, zato ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni. Postavka je 

ob koncu leta, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okvirih veljavnega 

proračuna (indeks 100). 
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4018011 - Dnevi evropske kulturne dediščine 
Vrednost: 4.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki smo namenili aktivnostim osveščanja javnosti o pomenu kulturne dediščine za 

prihodnji razvoj kraja in celotne lokalne skupnosti. V okviru poteka Dnevov evropske kulturne dediščine 

smo izvajali programe promocije in izobraževanja o potrebi ohranjanja, varstva in prenove kulturne 

dediščine, ki smo jih pripravili v sodelovanju z mladimi in starejšimi 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 v občini Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Realizacija postavke v smislu doseganja dolgoročnih ciljev je bila uspešna. Izvedli smo promocijske in 

izobraževalne aktivnosti (organizacija razstave, knjiga Hiše pripovedujejo, promocijske zloženke) v 

skladu z letnimi cilji. Postavka je realizirana nekoliko pod prvotno načrtovano vrednostjo (indeks 90). 

 

4018012 - Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov 
Vrednost: 6.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo, na podlagi javnega poziva, namenili 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. V letu 2016 smo nagrado za 

izjemne dosežke podelili devetim prijaviteljem, od tega sedmim občanom in dvema društvoma. Poraba 

sredstev na postavki je bila, glede na manjše število prijaviteljev, nekoliko nižja od prvotno načrtovane 

višine. Del sredstev smo zato prerazporedili na drugo postavko, tako da je postavka konec leta realizirana 

nekoliko pod veljavnim planom (indeks 79). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Kljub temu, da z javnim pozivom nismo razdelili vseh sredstev, ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju 

ciljev v okviru te postavke uspešni. Javni poziv je bil uspešno zaključen, nagrado za izjemne dosežke pa 

smo podelili vsem prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje javnega poziva. 

 

4018031 - Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve 
Vrednost: 22.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili društvom in drugim neprofitnim organizacijam za organizacijo in 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,.. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi vsa sredstva veljavnega proračuna 

(indeks 100), zato ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni. 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 

4018013 - Sokolski dom 
Vrednost: 71.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju programa (Otroški glasbeni abonma, abonma mladih 

glasbenikov, Koncertni kristalni abonma in cikel Razstav Sokolskega doma), kritju stroškov tekočega 

vzdrževanja, pogodbenemu delu upravljavca dvoran in tehnične službe. V stroške delovanja so vključeni 

stroški električne energije, klimatskih naprav, telefona, komunalnih storitev, gostovanje spletne strani, 

varovanje, stroški upravljavca in tehnične službe. V vzdrževanje pa so vključeni stroški pregledov in 

servisov odra, prezračevalnih klimatskih naprav, sistemi aktivne požarne zaščite, generalno čiščenje, 

vzdrževanje požarne centrale in drugo.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno in učinkovito izvedli planirane 

aktivnosti v okviru veljavnega proračuna (indeks 97).  

 

4018015 - Aleja zaslužnih Ločanov 
Vrednost: 5.372 € 

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 o 

postavitvi 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 smo namenili za vsa potrebna dela za izdelavo in izvedbo postavitve spominskega 

obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov, za vzdrževalna in ureditvena dela in stroške otvoritvene slovesnosti. 

V letu 2016 je bila izvedena postavitev obeležja dr. Jožetu Rantu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-11-0005 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj je bila uspešno izvedena postavitev 

spominskega obeležja. Postavka je realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).  

 

4018016 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 
Vrednost: 43.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov, za Loški 

muzej in Knjižnico Ivana Tavčarja ter kulturne domove v okviru KS: Reteče, Godešič, Log in Sveti Duh.  

Razporeditev sredstev znotraj postavke je bila 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 

OB122-15-0069 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v pretežni meri izvedli letni program dela 

v okviru razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna na proračunski postavki (indeks 71). 
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1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

4018017 - Društvo upokojencev 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo porabili za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Škofja Loka.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

4018019 - Dejavnost športnih društev in klubov 
Vrednost: 306.553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine 

Škofja Loka. Za športne programe na javnem razpisu, obvezno rezervo v skladu z merili in sredstva za 

najemnino telovadnic na OŠ smo skupno namenili 304.000 € za:  

- društva za najemnino telovadnic osnovnih šol v višini 10.500 €,  

- obvezna rezervirana sredstva (po merilih) za nepredvidene zadeve društev v višini 11.400 €,  

- športna vzgoja otrok, mladine in študentov 195.000 €,  

- športa rekreacija in članske kategorije, ki niso v najvišjem rangu nacionalnega tekmovanja 36.300 €,  

- kakovostni šport in članske kategorije 19.700 €,  

- šport invalidov 4.000 €,  

- izpopolnjevanje strokovnih kadrov 15.000 € in  

- športne prireditve in priznanja 12.100 €.  

 

Razdeljena sredstva so služila društvom in klubom za pokritje 20-23% vseh njihovih potreb. Manjkajoča 

sredstva so društva pridobila od sponzorjev, donatorjev, članarin, prireditev, prispevkov staršev za 

vadnine otrok, panožnih zvez in kandidatur na drugih javnih razpisih.  

S postavke Dejavnost športnih klubov in društev smo zagotavljali sredstva za Športno društvo Partizan, 

kateremu Občina Škofja Loka krije 25 % najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča. Društvu smo sredstva, 

v višini 2.552,70 EUR, namenili na podlagi njihovega sovlagateljskega deleža (v okviru deleža Občine 

Škofja Loka) v gradnjo nove telovadnice pri OŠ Jela Janežiča in Pogodbe o medsebojnih odnosih, 

pravicah in obveznostih pri bodoči uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki v izven 

šolskem – popoldanskem času.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, sredstva na javnem razpisu so bila dodeljena 60 klubom 

in društvom. S tem je bil izpolnjen cilj LPŠ za leto 2016 za sofinanciranje med 20 -23% dejavnosti po 

programih. Omogočena je bila vadba otrok in mladine, športna rekreacija skupin občanov, razvoj 

kakovostnega športa, omogočeno izpolnjevanje strokovnih kadrov in izpeljane športne prireditve v skladu 

z programom. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te 

postavke uspešni (indeks 100). 
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4018020 - Zavod za šport 
Vrednost: 108.181 € 

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, tako v svetu zavoda kakor tudi izvršnem odboru Športne zveze. Spodbuja dejavnost na področju 

rekreacije občank in občanov ter nudi podporo predvsem mladim. Za predšolske in šolske otroke skozi 

celo leto izvaja razne programe, organizira aktivne letne in zimske počitnice, odraslim pa nudi redno 

vadbo v programu Ohranjajmo svojo razgibanost.  

Zaposleni na zavodu opravljajo dela tudi za Športno zvezo, kjer je zagotovo najpomembnejši program 

Mali in Zlati sonček za predšolske otroke ter program plavalnega opismenjevanja otrok. Za odrasle 

poskrbijo s koordinacijo in izvedbo rekreacijskih tekmovanj, v letu 2016 je bilo v 20 panogah 2065 

posameznikov in 438 ekip.  

Zavod vodi poslovanje Športne dvorane Poden, ob njej ležeča zunanja igrišča za tenis, ter občinska 

objekta Bazen Stara Loka in Športno dvorano Trata. Zavod upravlja tudi balinišče in otok na Novem 

svetu. Igrišče za odbojko na mivki na Podnu ter igrišče na Bukovici za zavod upravljata lokalna društva.  

V Zavodu za šport je bilo v začetku leta 2016 zaposlenih 9,5 delavcev. Zavod je v letu 2016 spremenil 

sistematizacijo, tako je od septembra 2016 10,5 zaposlenih. Ob koncu leta so zaposleni: direktor, višji 

strokovni sodelavec za upravljanje športne infrastrukture, ki je hkrati tudi vodja ŠD Trata, vodja športnih 

programov, ki je hkrati tudi vodja bazena Stara Loka, vodja športne infrastrukture (vodja ŠD Poden), 

vzdrževalec športne infrastrukture (električar), vzdrževalec športne infrastrukture (hišnik), ekonom, 

natakarica, 2,5 čistilke. Zaradi širokega obsega delovanja zavod zaposluje več honorarnih sodelavcev pri 

poslovanju športnih objektov (receptorji, natakarji, čistilci), saj objekte dnevno med tednom obišče več 

kot 1.400 obiskovalcev.  

S sredstvi na postavki zagotavljamo polovični znesek za plače in prispevke zaposlenim, preostala sredstva 

skuša zavod pridobiti s svojim poslovanjem. Delno pokrivamo tudi nastale materialne stroške službe.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno opravili strokovna opravila na 

področju sofinanciranja LPŠ za leto 2016, uresničuje se tudi dogovor o ureditvi sofinanciranja 

obratovalnih stroškov Športne dvorane Poden, zavod pa je v letu 2016 posloval pozitivno (indeks 100). 

 

4018021 - Subvencija športne dvorane 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uporabniki Športne dvorane Poden in Športne dvorane Trata so v dopoldanskem času tri srednje šole in 

OŠ Cvetka Golarja, po 15. uri in med vikendi pa domača športna društva in klubi.  

Plačniki najemnin za dopoldansko izvajanje telesne vzgoje so srednje šole ter Osnovna šola Cvetka 

Golarja, za popoldanski čas in vikende najemnine plačujejo društva in klubi.  

Stroški najema predstavljajo društvom in klubom veliko breme. S subvencijo, ki se je med društva in 

klube delila glede na količino uporabe, smo pokrili del najemnin popoldanskih uporabnikov in je bila 

direktno namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja. S to pomočjo je bilo društvom in klubom 

omogočeno bolj normalno delovanje, hkrati pa je pripomoglo k doseganju vrhunskih rezultatov in s tem 

širokemu delovanju teh sredin pri otrocih in mladih.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo bistveno pripomogli k pokritju stroškov 

vadbe klubom in društvom in s tem pripomogli k čim bolj rednemu plačevanju računov za najete prostore 

(indeks 100). 
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4018022 - Pokal Loka 
Vrednost: 10.322 € 

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. V Škofji Loki že več kot štiri desetletja otrokom iz celega sveta 

omogočamo to mednarodno tekmovanje na najvišji ravni, s čimer se Škofja Loka uvršča na zemljevid 

alpskega smučanja. Šport je še zlasti pomemben za mlade, saj jih vzgaja v pravih vrednotah ter jim krepi 

telo in duha. Prireditev je uradno odprla ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec 

Brenčič, ki je prevzela častno pokroviteljstvo letošnjega tekmovanja. Sredstva smo namenili za kritje 

stroškov namestitev udeležencev Pokala Loka februarja 2016, vse ostale stroške pa pokrije organizacijski 

odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji. Zaradi slabih snežnih pogojev na Starem vrhu je bilo 

tekmovanje izpeljano na smučišču v Kranjski Gori. Tekmovanja se je udeležilo 272 tekmovalk in 

tekmovalcev starih od 12 do 16 let..  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno in učinkovito izvedli planirane 

aktivnosti v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 99).  

 

4018024 - Nakup zemljišča za igrišča 
Vrednost: 47.746 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri financiranju nakupov zemljišč za igrišča smo v letu 2016 sredstva namenili za nadaljevanje odkupa 

zemljišč nogometnega igrišča pri Svetem Duhu – ŠD Polet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0067 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 95). 

 

4018025 - Projekti športnih objektov 
Vrednost: 10.619 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V športu so na področju investicijskega vlaganja potrebe za različne športne panoge in tako smo uvedli 

postavko na kateri zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov priprave variantnih rešitev, projektnih 

nalog in ostalih stroškov. Posebej je potrebno omeniti pripravo projektne dokumentacije za ureditev 

različnih igrišč in dokumentacije za druge želene oz. predvidene športne objekte, ter morebitne izredne 

stroške na tem področju. V okviru navedene postavke smo pokrili tudi stroške najema kemičnih sanitarij 

ob igrišču Puštal in stroške vodnega povračila pri Športni dvorani Trata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0066 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 85). 
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4018026 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 77.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki smo namenili 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0068 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 98). 

 

18059002 - Programi za mladino 

4018027 - Mladinski dnevni center Blok 
Vrednost: 46.640 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za delovanja Mladinskega dnevnega centra BLOK v Frankovem naselju 

68, katerega namen je omogočiti mladim uporabnikom kakovostno, aktivno in varno preživljanja prostega 

časa, privabljati mlade z ulice ter izvajati preventivo pred osipom v šolah. Sredstva smo namenili za  

programe druženja, zabave, aktivnega preživljanja prostega časa, informiranje, svetovanje, učno pomoč, 

vzgojo za zdravo in odgovorno življenje, šport in rekreacijo ter svetovalno delo s starši otrok. Sredstva 

smo namenili za stroške dela vodje 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 smo namenili tudi za investicijo v 

improviziran glasbeni studio in nakup opreme za potrebe mladinskega centra v Frankovem naselju. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno in učinkovito izvedli letni 

program dela v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 99,2).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0061 - Center za mlade 

 

4018028 - Dnevni centri za mlade pri CSD 
Vrednost: 58.371 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje delovanja Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki 

deluje v okviru CSD Škofja Loka in je organiziran na dveh lokacijah – na Partizanski cesti v prostorih 

CSD in v Podlubniku 139. Dnevni center v okviru svojega delovanja posveča posebno pozornost 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 smo namenili za stroške dela vodij dnevnih centrov, izvajanje dejavnosti ter poravnavanje 

tekočih materialnih stroškov (najemnina, ogrevanje, električna energija, komunalne in dimnikarske 
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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 smo namenili tudi za 

obnovo prostorov in nakup opreme za potrebe centra za otroke in mladostnike v Podlubniku in na 

Partizanski cesti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo uspešno izvedli letni program dela v 

okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 99). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0061 - Center za mlade 

 

4018029 - Zdravstvena letovanja 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo razdelili na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih 

otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v občini Škofja Loka. Sredstva smo dodelili organizatorjem 

letovanj z namenom, da v sodelovanju s Centrom za socialno delo Škofja Loka, znižajo ceno letovanja 

socialno ogroženim družinam za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo. S sredstvi smo sofinancirali 

program, ustrezne bivalne kapacitete, vzgojno in zdravstveno varstvo ter pet obrokov hrane na dan. 

Proračunska postavka je bila realizirana v skladu s poročilom o udeležbi otrok s stalnim prebivališčem v 

Občini Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo letovanje v okviru razpoložljivih sredstev 

na proračunski postavki omogočili 89 otrokom, s stalnim bivališčem v občini Škofja Loka (indeks 100). 

 

4018030 - Programi za mlade 
Vrednost: 59.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo razdelili z Javnim razpisom za sofinanciranje otroških in mladinskih programov 

ter projektov v občini Škofja Loka in sicer za dvoletno obdobje. Sredstva smo v letu 2016 namenili 

izvajanju celoletnih programov mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini, imajo urejen zbir 

članstva, letni program, po katerem izvajajo svoje dejavnosti in delajo po načelu »mladi za mlade«. 

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje izvajanja projektov za organizirano preživljanje prostega 

časa mladih, projektov za večje število otrok in mladih, počitniških programov, s poudarkom na 

programih za mlajše šolarje (počitniške dejavnosti, tabori, izleti, akcije,…), preventivnih programov s 

področja zdravstvene vzgoje (zdravo in aktivno življenje, zdrava prehrana, alkohol, spolnost, droge,…) 

ter programov izobraževanja mladinskih voditeljev, mladinskih delavcev, animatorjev in prostovoljcev.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo s sofinanciranjem mladinskih dejavnosti 

omogočili kontinuirano delo mladinskih organizacij in organizacij, ki izvajajo dejavnosti za mlade, s tem 

pa spodbudili razvoj dela z mladimi, vključevanje mladih v različne dejavnosti, sodelovanje 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 obvezno 

izobraževanje ne zagotavlja. V letu 2016 smo sofinancirali šest celoletnih programov prijaviteljev in 

osemindvajset projektov. Realizacija je zaradi nekaj nerealiziranih projektov nekoliko pod pričakovano 

izvedbo (indeks 95). 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4019001 - Vrtec Škofja Loka 
Vrednost: 2.454.885 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je vključen otrok. Cena 

programa vključuje stroške dela, stroške materiala in storitev in stroške živil za otroka. Plačilo staršev – 

plačilni razred, določi Center za socialno delo na podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Starši plačajo največ 77 % in najmanj 10 % cene programa, oziroma so oproščeni plačila, če imajo manj 

kot 18 % neto povprečne plače v Sloveniji povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Od 1. 9. 2008 

dalje se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v 

vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo 

Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v 

skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.  

Sredstva postavke smo namenili za subvencije oskrbnin za otroke v Vrtcu Škofja Loka. Poleg dela 

prispevka za vzgojo in varstvo otrok smo zagotovili tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom z 

odločbo o usmeritvi,  spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami, ter sredstva za nevrofizioterapijo, 

govorno in delovno terapijo.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo zagotovili sofinanciranje osnovnega 

programa v vrtcu skladno s predpisanimi normativi in standardi ter sredstva za strokovno pomoč otrokom 

z odločbo o usmeritvi, spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami, ter nevrofizioterapijo, govorno in 

delovno terapijo.  

Postavka je ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, realizirana v okviru 

veljavnega proračuna (indeks 100). 

 

4019002 - Varstvo otrok v drugih občinah 
Vrednost: 272.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za subvencije oskrbnin za otroke, ki so v vrtcih zunaj občine Škofja 

Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo subvencionirali varstvo vsem otrokom iz 

Škofje Loke, ki obiskujejo vrtec zunaj naše občine. Postavka je ob koncu leta realizirana v okviru 

veljavnega proračuna (indeks 99). 

 

4019003 - Vrtec Sončni žarek 
Vrednost: 155.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za subvencije oskrbnin za otroke v vrtcu Sončni žarek. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo subvencionirali varstvo vsem otrokom iz 

Škofje Loke, ki obiskujejo Vrtec Sončni Žarek. Postavka je z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo 

postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 
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4019005 - Najemnine vrtcev 
Vrednost: 370.838 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili 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 smo zagotovili potrebna sredstva za plačilo najemnine.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo vse stroške najemnin poravnali v okviru 

razpoložljivih sredstev veljavnega plana na proračunski postavki (indeks 100). 

 

4019006 - Investicijsko vzdrževanje - Vrtec Škofja Loka 
Vrednost: 77.402 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo realizirali nujna oz. potrebna investicijsko vzdrževalna dela in nabavo novih osnovnih 

sredstev v enotah vrtca, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja. 

Navedba bistvenih opravljenih del: v Najdihojci so bile obnovljene terase, urejena varnostna razsvetljava 

in saniran del tlakov; na Bukovici je bila dobavljena dodatna oprema; v Cicibanu je bilo izvedeno 

brušenje in lakiranje parketa, montiran energetski nadzorni sistem ter ureditev sanitarij; v Pedenjpedu je 

bila dobavljena dodatna oprema in izvedena zunanja ureditev; v Čebelici je bilo dobavljeno dodatno 

pohištvo. Vsa dela so bila nujna oz. potrebna za normalen potek dejavnosti predšolske vzgoje in varstva 

ter za ohranjanje objektov v normalnem stanju. Dela so bila tudi poplačana v zakonskih rokih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0070 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje delno dosegli, saj letni program ni bil izveden v celoti zaradi 

prenosa dela investicijskih potreb v leto 2017. Postavka je realizirana pod veljavnim proračunom (indeks 

63). 

 

4019007 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 
Vrednost: 37.996 € 

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 smo tako pričeli s postopki za zagotovitev novih prostorskih 

kapacitet na območju nekdanje vojašnice (Kamnitnik), kjer smo pridobili zemljišče s strani države 

Republike Slovenije na Občino Škofja Loka. V letu 2016 smo izvedli postopek izbire ustreznega IDP – 

idejnega projekta in skladno s potrebami speljali dopolnitev prostorskih dokumentov – OPPN. Novi vrtec 

je načrtovan za 15 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, vključno z razvojnimi oddelki. Tako 

je bila pripravljena vsa dokumentacija za izvedbo razpisa glavnih projektov PGD/PZI. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0070 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo pripravili in speljali potrebne postopke pri 

pridobivanju dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v okviru razpoložljivih sredstev veljavnega plana 

na proračunski postavki (indeks 83). 

 

4019008 - Vrtec Škofja Loka-Gabrk 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na Občini smo pripravljali obnovo opuščene šole v Gabrku s spremembo namembnosti, in sicer smo 

predvidevali ureditev 2 oddelkov vrtca v pritličju, ureditev večnamenskega prostora in krajevne pisarne v 

nadstropju, v mansardi pa ureditev 2 stanovanjskih enot. V prvi fazi smo predvideli statično sanacijo, 

obnovo strehe s fasado in ureditev sistema ogrevanja, v nadaljevanju pa notranjo ureditev vrtčevskih 

oddelkov, večnamenskega prostora s krajevno pisarno in stanovanjskega dela. Pri izvedbi investicije smo 

nameravali kandidirati za EU sredstva. Glede na to, da v letu 2016 ni bilo objavljenega ustreznega razpisa 

EU, je tako tudi ta projekt ostal v mirovanju in sredstva na postavki niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-13-0003 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da zastavljenih ciljev nismo dosegli, saj ni bilo objavljenega ustreznega razpisa EU, da bi 

projekt lahko nadaljevali (indeks 0). 

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

4019004 - Subvencija otroškega varstva 
Vrednost: 284.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva 

za prvo starostno obdobje. S tem pomagamo staršem, ki za svojega otroka ne dobijo prostega mesta v 

vrtcu ali si želijo, da otrok ostane v domačem okolju, da si 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). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno izvedli, saj smo vsem staršem, ki so uveljavljali pravico do 

subvencioniranega varstva otrok in so bili hkrati občani občine Škofja Loka in državljani Republike 

Slovenije, to tudi omogočili. Tako smo jim v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 

olajšali organizacijo privatnega varstva oz. varstvo otrok doma (indeks 95). 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

4019009 - OŠ Cvetka Golarja 
Vrednost: 150.304 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2016 je matično šolo obiskovalo 684 učencev v 29 oddelkih, podružnico v Retečah pa 63 

učencev v 4 oddelkih.  

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 

zagotovili:  

 sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa 

izvajali pouk zdravstvene telesne vzgoje v obsegu 14 ur na teden, ter plačilo varstvo vozačev v 

obsegu 20 ur na teden.  

 sredstva za kritje materialnih stroškov šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov 

električne energije, ogrevanja, porabe vode in drugih komunalnih storitev. V okviru sredstev za 

materialne stroške smo del sredstev namenili tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za 

zavarovanje objekta, za tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta. V okviru segmenta 

sredstev za kritje materialnih stroškov smo namenili tudi sredstva za delovanje plesne skupine 

Cvetke ter materialne stroške dopoldanske obvezne športne vzgoje osnovnošolcev, ki je potekala v 

Športni dvorani na Trati. Sredstva smo zagotovili šoli po prejemu in odobritvi zahtevka za 

povrnitev sredstev. Osnovna šola Cvetka Golarja je izstavila zahtevek za povrnitev sredstev na 

Občino Škofja Loka, na podlagi predloženih računov Zavoda za šport Škofja Loka, ki upravlja z 

dvorano.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela.  

Postavka je z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega 

proračuna (indeks 100). 

 

4019010 - OŠ Ivana Groharja 
Vrednost: 111.225 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2016 je bilo na matični šoli v Podlubniku v 22 oddelkih vključenih 491 učencev. OŠ Ivana 

Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na Bukovici in pri Sv. 

Lenartu. Na PŠ je bilo v začetku leta 7 oddelkov od prvega do petega razreda. Skupno je torej OŠ Ivana 

Groharja v začetku leta obiskovalo 561 učencev v 29 oddelkih. 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 

zagotovili:  

 sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa 

izvajali pouk zdravstvene telesne vzgoje za gibalno ovirane učence (5 ur na teden), ter plačilo 

varstva vozačev v obsegu 39,96 ur na teden,  

 materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, vode, 

za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela 

in za varovanje objekta ter za kritje prevoznih stroškov za hrano, ki nastanejo zaradi oddaljenosti 

podružničnih šol. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela.  

Postavka je z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega 

proračuna (indeks 99). 

 

4019011 - OŠ Škofja Loka - mesto 
Vrednost: 136.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na OŠ Škofja Loka–Mesto je osnovnošolsko izobraževanje v začetku leta 2016 potekalo v 33 oddelkih s 

791 učencema.  
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V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 

zagotovili:  

 sredstva za plače in prispevke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden 

izvajali športno vzgojo v 2. razredu (3 ure) in zdravstveno telesno vzgojo (1 uro), plačilo varstva 

vozačev po 39 ur na teden ter del plače kuharice za pripravo malice v 1. razredu v stavbi šole na 

Novem svetu,  

 materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, vode, 

plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela, za 

varovanje objekta ter za sofinanciranje projekta Kulturno povezovanje, ki ga izvaja Študentsko 

izobraževalno društvo AIESEC Kranj.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 99). 

 

4019012 - OŠ Jela Janežiča 
Vrednost: 26.704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na OŠ Jela Janežiča je v začetku leta 2016 pouk potekal v 14 oddelkih prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ter 

3 oddelki podaljšanega bivanja, skupno z 96 učenci.  

Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina 

Škofja Loka je sofinancirala dogovorjene stroške v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje 

delež prihodkov OŠ Jela Janežiča, ki jih OŠ Jela Janežiča dobi od Občine Medvode, Občine Vodice in 

Občine Kranj, ki sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deležu otrok iz njihove občin, ki obiskujejo 

OŠ Jela Janežiča. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je smo iz 

proračuna za leto 2015 zagotovili:  

 sredstva za plače, prispevke in druge materialne stroške učitelja, ki je v okviru dodatnega programa 

nudijo jutranje varstvo otrok 5 ur na teden, nevrofizioterapevta (delovni terapevt in drugi logoped 

po potrebi) v obsegu 8 ur na teden, logopeda za govorno jezikovne težave v deležu 0,25, 

računalničarja v deležu 0,25 in računovodjo oziroma administrativna dela v deležu 0,25.  

 materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in 

komunalnih storitev, za kritje prispevka za stavbno zemljišče in za zavarovanje premoženja, za 

tekoča vzdrževalna dela ter za športne dejavnosti šole, ki jih šola izvaja poleg obveznega programa.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela. 

Postavka je bila ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru 

veljavnega proračuna (indeks 100). 

 

4019013 - Stroški tekmovanj 
Vrednost: 4.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov tekmovanj učencev na občinski, medobčinski, 

regijski in državni ravni (stroški malice, potni stroški, prijavnine in priznanja najboljšim). Osnova za 

dodelitev sredstev šoli so bili dejanski stroški tekmovanj. Učenci so tekmovali iz najrazličnejših 

predmetov: iz vesele šole, matematike, tehnične vzgoje, glasbe in znanja o sladkorni bolezni.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo stroške tekmovanj učencev sofinancirali v 

okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 
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4019014 - OŠ s prilagojenim programom 
Vrednost: 426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje Osnovne šole Antona Janše Radovljica, osnovne šole s 

prilagojenim programom, glede na število vpisanih učencev iz občine Škofja Loka. V letu 2016 je šolo 

obiskoval 1 občan naše občine.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo sredstva namenili za izkazane potrebe 

osnovnih šol s prilagojenim programom. Postavka je bila, z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo 

postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 85). 

 

4019017 - Računalniške učilnice 
Vrednost: 22.332 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili 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. Obenem pa posodabljamo že nabavljeno opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0071 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 89). 

  

4019018 - Investicijsko vzdrževanje - Osnovne šole 
Vrednost: 228.613 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo realizirali nujna oz. potrebna investicijsko vzdrževalna dela in nabavo novih osnovnih 

sredstev, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja. 

Navedba bistvenih opravljenih del: pri OŠ Škofja Loka - Mesto je bila izvedena celovita sanacija 

garderob ob telovadnici, ureditev strešnih kupol ter izvedena izolacija podstrehe. Pri OŠ Cvetka Golarja 

je bila izvedena obnova enega kompleta sanitarij, obnova zbornice, ureditev pranih plošč ob objektu ter 

sanacija sanitarij na podružnični šoli Reteče. Pri OŠ Ivana Groharja so bili vgrajeni termostatski ventili na 

radiatorjih, obnova kompleta sanitarij v nadstropju šole, ureditev črpalk za ogrevanje v kotlovnici ter 

sanacija vodovodne inštalacije na podružnični šoli Bukovica. Pri OŠ Jela Janežiča pa je bila na delu 

objekta izvedena fasadna obloga z ustrezno izolacijo. Vsa dela so bila nujna oz. potrebna za normalen 

potek dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter za ohranjanje objektov v normalnem stanju. Dela so bila tudi 

poplačana v zakonskih rokih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0072 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov in projektov v zvezi z 

zagotavljanjem prostorskih pogojev smo uspešno realizirali, zagotovili smo tudi potrebna sredstva za 

kritje nastalih stroškov. Investicijsko-vzdrževalni posegi so se izvajali na podlagi načrtov nabav in 

investicijskega vzdrževanja javnih zavodov. Postavka je realizirana v okviru veljavnega proračuna 

(indeks 99). 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 

4019022 - Glasbena šola 
Vrednost: 74.344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za pokrivanje glasbene dejavnosti v občini Škofja Loka. Vzgojno - 

izobraževalno delo Glasbene šole Škofja Loka se je izvajalo tudi v občini Gorenja vas - Poljane, Železniki 

in Žiri. Dejavnost šole se je po Pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Glasbena 

šola Škofja Loka financirala po delitvenem ključu - po merilu števila učencev, ki iz posamezne občine 

soustanoviteljice obiskujejo pouk v Glasbeni šoli.  

Sredstva smo namenili za pokrivanje materialnih stroškov – tj. stroškov elektrike, ogrevanja, vode, 

prehrane, prevoza in izobraževanja delavcev, ter za pokrivanje splošnih materialnih stroškov. Glede na 

število učencev udeleženih pri pouku, smo sofinancirali tudi najemnino, ki jo je potrebno mesečno 

plačevati za najem objekta Puštalski grad. Zagotovili smo tudi sredstva za sofinanciranje najemnine 

prostorov za pouk tolkal v Gasilskem domu, ter sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov za pouk 

baleta oziroma plesne pripravnice v Mali športni dvorani v Železnikih in Športni dvorani Poden v Škofji 

Loki. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 99). 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

4019023 - Ljudska univerza Škofja Loka 
Vrednost: 14.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi postavke smo Ljudski univerzi Škofja Loka v letu 2016 sofinancirali materialne stroške in 

izobraževalne programe, določene z letnim programom izobraževanja odraslih, ki so bili za občane v letu 

2016 praviloma brezplačni. Izobraževalni programi so potekali v obliki študijskih krožkov, ti. 

usposabljanj za življenjsko uspešnost ter v drugih oblikah izobraževanj. Del sredstev za sofinanciranje 

omenjenih programov Ljudska univerza Škofja Loka pridobi tudi na javnih razpisih za sofinanciranje 

izobraževalnih programov iz državnih sredstev in ESS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela v okviru 

razpoložljivih sredstev na proračunski postavki (indeks 100). 

 

4019028 - Izobraževanje odraslih - razpis 
Vrednost: 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili programom zavodov in drugih neprofitnih organizacij, s sedežem na 

območju občine Škofja Loka, ki zagotavljajo brezplačne izobraževalne programe in usposabljanja 

odraslih. Sredstva na postavki smo razdelili na podlagi javnega razpisa. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predvideni javni razpis je bil uspešno zaključen, razdeljena so bila tudi celotna razpoložljiva sredstva, 

zato ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni (indeks 100). 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

4019024 - Projektno učenje mlajših odraslih - PUM 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili programu projektnega učenja za mlajše odrasle PUM – neformalnega 

javno veljavnega izobraževalnega programa, namenjenega mladim med 15. in 25. letom, ki so prezgodaj 

izstopili iz sistema formalnega izobraževanja, so nezaposleni in nimajo pridobljene izobrazbe in/ali 

poklicne kvalifikacije. Program se je z novim nacionalnim razpisom Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti v maju 2016 preimenoval v PUM-O. Proračunska sredstva smo 

porabili za vse upravičene stroške izvajanja programa (materialne stroške, delo/mentorstvo, opremo idr.) 

oz. za uresničevanje ciljev kurikuluma PUM oz. PUM-O - ponovno vključitev mladih v sistem 

izobraževanja oz. vključitev na trg dela. V program smo vstopili tudi kot porok o izvajanju programa pri 

prijavi izvajalca na nacionalni javni razpis za evropska sredstva. Financirali smo tudi stroške, ki so nastali 

v obdobju, ko program ni bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje, ker je  po izteku pogodbe za 

izvajanje izvajalec čakal na ponovno pogodbo, pri čemer je moral v vmesnem obdobju zagotavljati 

ustrezno kadrovsko (3 redno zaposleni mentorji) in prostorsko (najeti, vzdrževani in opremljeni prostori) 

strukturo, da se je ohranil v razvidu izvajalcev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, saj je bil izvajalec s statusom društva v javnem 

interesu tudi s podporo lokalne skupnosti uspešen na nacionalnem razpisu za evropska sredstva do leta 

2018. S sofinanciranim programom smo v okviru razpoložljivih sredstev uspešno dosegli ranljivo skupino 

mladostnikov. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100). 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

4019025 - Šola v naravi 
Vrednost: 9.282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje šole v naravi učencem, vključenim v osnove šole v 

občini Škofja Loka. Delež sredstev smo šoli dodelili glede na število vseh otrok v generaciji.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v okviru razpoložljivih sredstev na 

proračunski postavki , otrokom omogočili dostopnejšo šolo v naravi.  Postavka je realizirana v načrtovani 

višini (indeks 100). 

4019026 - Prevozi otrok 
Vrednost: 454.949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za prevoze učencev v osnovno šolo, katerih prebivališče je oddaljeno od 

osnovne šole več kot 4 km. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 

njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za 

preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Šolske prevoze v 

večini izvaja Alpetour, Potovalna agencija Kranj, v hribovitih predelih občine pa, na podlagi pogodbe, 
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zasebni prevozniki, izbrani na javnem razpisu po štiriletni pogodbi in starši šoloobveznih učencev, za 

katere ni mogoče smotrneje organizirati prevoza.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v skladu z zakonodajo otrokom omogočili 

brezplačen prevoz v šolo. Postavka je bila ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz drugih 

postavk, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 

19069003 - Štipendije 

4019027 - Jobstov sklad 
Vrednost: 3.456 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov - učencev, 

dijakov in študentov in sicer za namen sofinanciranja šolnin, nakupa inštrumenta, udeležbe na 

tekmovanjih, udeležbe na poletnih glasbenih šolah ali javnih nastopih; ter sofinanciranje mentorjev 

nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad (Uradni list RS, št. 57/2015). Sredstva je 

delila zunanja strokovna komisija, skladno s Pravilnikom, ki  določa pogoje za prijavo, postopke občinske 

uprave in dokumentacijo, merila za izbiro in vrednotenje vlog ter razdelitev sredstev, namenjenih za 

sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih 

učencev glasbene šole Škofja Loka.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno izvedli, saj smo prijaviteljem, ki so bili upravičeni do 

sofinanciranja izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov - učencev, dijakov in študentov in 

sofinanciranja šolnin, nakupa inštrumenta, udeležbe na tekmovanjih, udeležbe na poletnih glasbenih šolah 

ali javnih nastopih in so občine Škofja Loka in državljani Republike Slovenije, to tudi omogočili. Na 

razpis se je prijavilo 13 prijaviteljev, dve vlogi sta bili zavrnjeni. Tako smo jim v okviru razpoložljivih 

sredstev na proračunski postavki olajšali izobraževanje ali omogočili nakup instrumentov (indeks 76,8). 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

4020001 - Enkratni prispevek novorojencem 
Vrednost: 46.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za izplačilo enkratnega denarnega prispevka staršem, ki so v roku petih 

mesecev po rojstvu otroka oddali vlogo za pridobitev pravice. 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 je za posameznika znašala 200,00 € bruto. Sredstva so bila 

upravičencem nakazana na podlagi odločb, ob kateri so vlagatelji prejeli tudi županovo čestitko. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, saj smo vsem staršem, ki so uveljavljali pravico 

do enkratnega denarnega prispevka ter so bili hkrati občani občine Škofja Loka in državljani Republike 

Slovenije, to tudi omogočili. Tako smo prispevek izplačali 230-im vlagateljem. Ker imajo vlagatelji čas 

za oddajo vloge do 5 mesecev po rojstvu otroka, je razkorak med rojenimi v občini in številom vlog v letu 



 

Stran 178 od 293 

2016 nekoliko večji od načrtovanega, tako da je postavka realizirana nekoliko pod načrtovano višino 

(indeks 85,4). 

 

4020002 - Delovanje varne hiše 
Vrednost: 9.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ženskam in otrokom 

žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske, in sicer za stroške dela, poslovanja, zavarovanja objekta, itd. ter za 

sofinanciranje dejavnosti oziroma delovanja Materinskega doma Gorenjske.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela. 

Postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je blizu načrtovane višine (indeks 87). 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

4020003 - Prevozi otrok z motnjami v razvoju 
Vrednost: 37.094 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za prevoze oseb z motnjami v razvoju v oddelke vzgoje in izobraževanja 

OŠ Jela Janežiča ter v VDC Kranj, Enota Škofja Loka. Prevoz izvaja Sožitje, društvo za pomoč osebam z 

motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka ter CIRIUS Kamnik, v nekaterih primerih pa starši invalidnih 

otrok.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v skladu z zakonodajo otrokom omogočili 

brezplačen prevoz v šolo. Postavka je bila ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo 

postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 95). 

 

4020012 - Družinski pomočnik 
Vrednost: 122.233 € 

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 

brezposelnosti 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 od polnega. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot 

invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. Družinski pomočnik ima pravico do 

delnega plačila za izgubljen dohodek oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru 

dela s krajšim delovnim časom od polnega.  



   

Stran 179 od 293 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v skladu z zakonodajo omogočili 12 

osebam družinskega pomočnika, da se jim nudi pomoč v domačem okolju. Postavka je bila ob koncu leta, 

z delno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 

100). 

20049003 - Socialno varstvo starih 

4020004 - Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
Vrednost: 372.674 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oskrbovancem v splošnih socialnih zavodih za starejše in posebnih socialnih zavodih za odrasle, ki so 

občani občine Škofja Loka, v večini primerov zagotavljamo doplačilo, v nekaterih primerih pa krijemo 

celotni znesek oskrbnine. Število oskrbovancev po domovih se med letom spreminja, ravno tako tudi kraji 

njihovih namestitev in cena socialno varstvene storitve.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v skladu z zakonodajo doplačevali dom 

okvirno 70 oskrbovancem občanom občine Škofja Loka. Postavka je bila ob koncu leta, z delno 

prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 99). 

 

4020013 - Služba pomoči na domu 
Vrednost: 96.955 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomoč na domu, ki jo je za občino Škofja Loka več kot dvajset let izvajal Center za socialno delo Škofja 

Loka, se je pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. S sredstvi 

postavke smo krili ustrezen del stroškov za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja za strokovno 

vodjo – koordinatorja, subvencijo v višini razlike med celotnimi stroški za neposredno socialno oskrbo 

uporabnikov na efektivno uro in ceno storitve pomoči na domu in subvencije uporabnikom na podlagi 

odločb o oprostitvah pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na programu pomoči na domu je bilo 

zaposlenih 7,5 oseb, od katerih je bila ena vodja pomoči na domu (financiramo jo v 0,49 deležu), ostale 

pa so negovalke (financiramo jih v celoti).  

S 1. 7. 2015 se je izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu prenesla s sedanjega 

izvajalca Centra za socialno delo Škofja Loka na novega izvajalca Center slepih, slabovidnih in starejših 

Škofja Loka.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj je v letu 2016 storitev pomoč na domu koristilo 

69 občanov, oziroma 47 občanov mesečno. Postavka je bila ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo 

sredstev na drugo postavko, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

4020005 - Sklad denarne pomoči 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke za denarno pomoč iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka smo namenili 

državljanom Republike Slovenije, ki so imeli 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; ali so 
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se na podlagi spleta neugodnih okoliščin znašli v takšnem položaju, da niso mogli poravnati najnujnejših 

obveznosti. O razdelitvi sredstev je odločala komisija, imenovana s strani župana Občine Škofja Loka, v 

kateri so predstavniki zainteresirane javnosti in Centra za socialno delo Škofja Loka. Statuse za dodelitev 

občinske denarne pomoči, skladno z veljavno zakonodajo, je preverjal CSD in vloge predstavil komisiji. 

Komisija je sredstva razdelila v skladu z Odlokom o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine 

Škofja Loka (Uradni list RS št. 93/2001); CSD pa je na podlagi sklepa komisije vsem prosilcem izdal 

odločbe.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali, saj smo občinsko denarno pomoč razdelili med 

še več prosilcev kot lani. Med drugim smo pomagali tudi delavcem iz podjetij v stečaju (Alpina, Peko). 

Sredstva smo porabili v planirani višini (indeks 100). 

 

4020006 - Pogrebni stroški nepremožnih 
Vrednost: 1.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti smo v letu 2016 krili stroške pogreba za enega 

občana, ki ni imel dedičev. Sredstva so bila porabljena v skladu z izkazanimi potrebami, kar je manj od 

načrtovane višine (16%), zato so bila deloma tudi prerazporejena.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri zasledovanju ciljev v okviru te postavke uspešni, saj smo zagotovili sredstva 

za kritje pogrebnih stroškov v skladu z izkazanimi potrebami in področno zakonodajo. 

 

4020007 - Subvencije najemnin 
Vrednost: 76.869 € 

Sredstva na postavki smo namenili za subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih 

stanovanj in subvencioniranje tržne najemnine najemnikom tržnih stanovanj na podlagi odločbe Centra za 

socialno delo Škofja Loka.  Postavka je realizirana v skladu z izkazanimi potrebami pod načrtovano 

višino (indeks 73). 

Prosilci svojo vlogo za upravičenost do subvencioniranja najemnin za stanovanja oddajajo preko enotne 

vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri Centru za socialno delo Škofja Loka, ki izdaja odločbe 

o upravičenosti, lokalna skupnost pa izvede realizacijo le-teh.  Po zaključenem koledarskem letu se občini 

polovica sredstev za subvencije tržnih najemnin povrne iz državnega proračuna.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Postavka je bila realizirana v skladu z 

izkazanimi potrebami, zagotovili smo potrebna sredstva za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin za 

občane, ki izpolnjujejo pogoje. Na podlagi postopka za ugotavljanje upravičenosti do zagotovitve 

socialno varstvenih pravic, med njimi tudi pravice do subvencije najemnine (enotna vloga za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki ga v skladu s področno zakonodajo izvaja CSD Škofja Loka, 

smo zagotovili potrebna proračunska sredstva za subvencije najemnin, ter tako izpolnili zakonsko 

obveznost Občine, s tem pa tudi cilj preprečiti, zmanjšati in odpraviti socialne stiske in težave 

posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo 

vplivati. 
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4020014 - Pomoč materialno ogroženim - odpust dolgov 
Vrednost: 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov in podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta 

dolgov bomo vsaj delno omilili socialno stisko najbolj ranljivim občanom. Dolgovi, ki po sprejetem 

zakonu pridejo v poštev za odpis, so plačila vrtcev in prehrane v osnovnih šolah, ki so na dan 31.12.2014 

zapadli za več kot 12 mesecev. Proračunska postavka je bila planirana že v letu 2015, v letu 2016 pa 

uvedena z rebalansom proračuna; ker  smo zahtevke za refundacijo odpisa dolgov prejeli šele po novem 

letu, in ne do konca leta 2015 kot je bilo planirano, je plačilo teh stroškov zapadlo pod leto 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, iz proračuna smo zagotovili sredstva za dolgove, 

ki so bili odpuščeni skladno s Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (indeks 100).  

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

4020008 - LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Vrednost: 6.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, ki 

deluje kot županovo posvetovalno telo na preventivni ravni, z namenom preprečevanja različnih vrst 

zasvojenosti med mladimi. Lokalna akcijska skupina (LAS) je v preventivne namene izvajala brezplačne 

dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, posvetov in srečanj, sodelovala pa je tudi z zavodi in društvi na 

lokalnem nivoju. Izvedli smo programe Družinska rekreacija, Šola za starše, posvet za strokovne delavce 

in Veter v laseh. Del sredstev smo namenili tudi za opremo izvajalskih MEPI institucij, izobraževanje 

izvajalcev programa, širitev, prepoznavnost in promocijo ter vzpostavitev spletnih vsebin programa MEPI 

in LAS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje uspešno realizirali, saj smo izpeljali zelo odmevno šolo za 

starše s predavatelji Gregorjem Repovšem, Petro Majdič in Manco Košir, v redno družinsko rekreacijo 

smo vpeli preko 50 družin, na Vetru v laseh pa je sodelovalo 121 prostovoljcev iz različnih škofjeloških 

organizacij. Za področje odprav smo izvajalskim institucijam MEPI sofinancirali nakup opreme za 

preživetje v naravi. Realizacija je, zaradi pozno prispelega računa za predavanje v mesecu novembru, 

nekoliko nižja od načrtovane (indeks 85,2). 

 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

4020009 - Socialne, invalidske in humanitarne organizacije 
Vrednost: 17.021 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo razdelili z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnost socialnih, invalidskih in 

humanitarnih organizacij na območju občine Škofja Loka oziroma dejavnosti, ki so s tega področja 

namenjene občanom občine Škofja Loka. Organizacije so prijavile 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 so reševali socialne stiske ljudi. Sredstva smo delili na podlagi Pravilnika o 
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sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/2012). Del sredstev smo 

namenili tudi delovanju dnevnega centra Šent. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje uspešno realizirali.  Postavka je bila z Amandmajem št. 2 

povišana za 3.000 €, kar je pomenilo ugodnejšo finančno sliko za izvajalce programov. Osemindvajsetim 

organizacijam smo namenili sredstva za 47 projektov. V okviru sofinanciranja dnevnega centra za 

uporabnike društva Šent smo občanom z motnjami v duševnem razvoju ponudili varni prostor in 

svetovanje. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 99). 

 

4020010 - Območna organizacija Rdečega križa 
Vrednost: 18.510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju stroškov plač sekretarja Območnega združenja RK Škofja 

Loka in funkcionalnih stroškov delovanja (pisarniški material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, 

PTT, računovodske storitve, stroški izobraževanj, itd). Rdeči križ organizira akcije zbiranja denarnih 

sredstev za nakup fizioterapevtskih in drugih pripomočkov, nudi pomoč družinam ob požarih in 

organizira solidarnostne akcije ob drugih naravnih nesrečah in družinskih tragedijah, krožke rdečega 

križa, zdravstveno vzgojo po osnovnih šolah, krvodajalske akcije, taborjenje otrok iz socialno ogroženih 

družin, nudi pa tudi pomoč starejšim, invalidnim osebam in drugo.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela.  

Postavka je bila ob koncu leta, s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, realizirana 

v okviru veljavnega proračuna (indeks 100). 

 

4020011 - Karitas 
Vrednost: 9.478 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili delnemu pokrivanju stroškov delovanja dveh skupin - za župnijsko 

Karitas Sv. Jakoba Škofja Loka in župnijsko Karitas Sveti Duh. Organizacija zbira in pripravlja oblačila, 

hrano, dobrodelne prispevke občanov z namenom pomoči občanom v socialni in ekonomski stiski. 

Poskuša vzpostavljati in vzdrževati stike z ostarelimi ljudmi po oddaljenih in hribovskih krajih, nuditi 

pomoč v duševnih stiskah in pretresih, pomagati družinam, ki nimajo urejenega državljanstva, 

upokojencem in drugim članom njihovih družin ter materam samohranilkam.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo v celoti izvedli letni program dela.  

Postavka je bila ob koncu leta realizirana v načrtovani višini (indeks 100). 
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50 - Oddelek za proračun in finance  

Vrednost: 331.399 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

5002001 - Storitve UJP 
Vrednost: 1.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena 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. Planirana višinaje temeljila na predvidevanju, da bodo stroški za plačilni promet na 

približno enakem nivoju (tako št. izvršenih transakcij kot tudi njihova tarifa) kot so bili  realizirani v letu 

2015. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj je plačilni promet občine potekal brez težav, 

vključno s kritjem njegovih stroškov. Postavka je bila realizirana z indeksom 54, v absolutnem znesku pa 

predstavlja zelo majhno vrednost (1.028 €) glede na velikost proračuna . 

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

 

5002002 - Bančne storitve 
Vrednost: 3.874 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila namenjena plačilu bančnih storitev in nadomestil, kot npr. storitev odvajanja 

gotovine iz blagajne.   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija postavke je bila že ob polletju visoka zaradi razmer na bančnem trgu (negativnih referenčnih 

obrestnih mer) in posledične uvedbe ležarin s strani finančnih inštitucij. Z rebalansom smo zato postavko 

povečali na 6.100 €. Do konca leta 2016 je bila realizirana v višini 3.874,17 € z indeksom 64 %. 

Ocenjujemo, da smo cilje dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti in z doseganjem nizkih cen storitev, 

kjer je to mogoče.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

5006001 - Revizijski pregledi 
Vrednost: 2.440 € 
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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 2016 smo namenili sredstva do višine 8.000 € za izvedbo  notranjih revizij poslovanja 

občine. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli z izvedeno notranjo revizijo za leto 2016.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

5022001 - Obresti za kredit stanovanjskega sklada 
Vrednost: 6.041 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V višini 7.000 €  je bilo 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016. 

Postavka je realizirana z indeksom 86, ker je leto 2016 še vedno obdobje padanja obrestnih mer. Višine 

obrestnih odhodkov pri kreditih z variabilno obrestno mero pa se ne da z gotovostjo načrtovati, temveč so 

lahko le ocenjeni.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  
 

5022002 - Obresti za kredite Eko sklada - plin 
Vrednost: 448 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  višini 500 € je ocenjeno plačilo obresti za kredit Ekološkega sklada, ki ju je najela še bivša občina v 

letu 1994 za ureditev glavnega omrežja za plin. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016. 

Postavka je realizirana z indeksom 90. 

  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  
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5022003 - Obresti za kredit Eko sklada -OŠCG 
Vrednost: 577 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V višini 7.000 € je bilo ocenjeno plačilo obresti dolgoročnega kredita, ki ga je  občina najela za okolju 

prijazno in varčno ureditev Športne dvorane Trata. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016. 

Postavka je realizirana le z indeksom 8, ker je leto 2016 še vedno obdobje padanja obrestnih mer. 

Značilnost obrestovanja tega kredita pa je visoka elastičnost na referenčno obrestno mero; delež 

variabilne obrestne mere je pri tem kreditu v skupni obrestni meri zelo visok, delež  fiksne pa zelo nizek. 

Višine obrestnih odhodkov pri kreditih z variabilno obrestno mero se ne da z gotovostjo načrtovati, 

temveč so lahko le ocenjeni na podlagi pričakovanih gibanj kategorij finančnih trgov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

5022004 - Obresti kratkoročnega zadolževanja 
Vrednost: 4.517 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je med letom večkrat likvidnostno zadolževala za krajši čas. Načrtovana višina postavke v 

proračunu (25.000 €) bi morala zadoščati za plačilo obresti. Postavko smo z rebalansom znižali na višino 

10.000 €, ker smo s pogajanji ob najemu kredita dosegli nižjo obrestno mero, kot je bila predvidena v 

proračunu. Zmanjšanje je tudi posledica manjših potreb po likvidnostnem zadolževanju od predvidenih 

zaradi manjše terminske neusklajenosti prilivov in odlivov občinskega  proračuna. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016 in z 

doseženimi zelo ugodnimi pogoji likvidnostnega revolving zadolževanja (3 M Euribor + 0,98 % obrestna 

mera in 0 % za nečrpan del; izpogajano iz 1,3 % obrestna mera in 0,2 % za nečrpan del). Posledično to 

pomeni tudi nižji indeks realizacije postavke (45).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

 

5022005 - Obresti za dolgoročni kredit komunalne infrastrukture EU 
Vrednost: 130.753 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob planiranju proračuna je bilo v višini 192.000 € ocenjeno plačilo obresti dolgoročnih kreditov,  ki jih je 

občina najela v letih 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 in 2015. Zaradi negativne variabilne obrestne mere 

Euribor, ki znižuje fiksni del obrestne mere v zadnjem času, so bili stroški obresti že med letom nižji od 

prvotno načrtovanih, zato smo pričakovane odhodke z rebalansom proračuna znižali na 152.000 €. 

Postavka je bila realizirana z indeksom 86. Višine obrestnih odhodkov pri kreditih z variabilno obrestno 

mero se ne da z gotovostjo načrtovati, temveč so lahko le ocenjeni na podlagi pričakovanih gibanj 

kategorij finančnih trgov.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016 in z  

ugodnimi pogoji dolžniškega financiranja, med drugim tudi z ukrepi upravljanja z dolgom (več o tem je 

navedeno v obrazložitvah  Splošnega dela proračuna- Račun financiranja in obrazložitvah področja 

porabe, glavnega programa in podprograma).  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  
 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

5022006 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 1.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila  namenjena 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. Ocena stroškov je 

temeljila na porabi teh sredstev v preteklih letih, veljavnih bančnih tarif  in ocene tržnih pogojev. V letu 

2016 smo načrtovali nekoliko višje stroške kot realizirane v letu 2015 zaradi dodatnega stroška 

predvidene dolgoročne zadolžitve.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2016 in z  

doseženimi ugodnimi stroški dolžniškega financiranja in upravljanja z dolgom (nizki stroški odobritev 

novih in sprememb starih kreditov. Planirano, a ne realizirano je bilo nadomestilo za odobritev 

dolgoročnega kredita,  ki je zaradi plačilnega roka zapadlo v januarju 2017. Zato je postavka realizirana 

nižje od plana (indeks 29).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

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 bila 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 2016 smo načrtovali oblikovanje rezerve v višini 180.000 €.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo cilje, ki so bili vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in 

čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah, dosegli, saj sistem omogoča hitro 

črpanje sredstev rezerve, ko in če je to potrebno. V letu 2016 je bilo v sklad razporejeno 180.000 € 

(realizacija 100 %) črpano 101.886,10 € iz rezervnega sklada, v skladu pa je ostalo še 132.472,84 € 

sredstev, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 razpoložljivih več kot dovolj sredstev za te namene. Poraba 

rezerve je predstavljena v obrazložitvah splošnega dela zaključnega računa.  
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2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

5023002 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 0 € 

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. Sredstva postavke so bila načrtovana v 

obsegu (45.000 €), 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 2016.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s financiranjem nalog, ki jih ni bilo mogoče planirati v proračunu oz. prerazporeditvijo 

sredstev splošne rezervacije v višini 20.152,08 € na ustrezne postavke proračuna. Splošna rezervacija ni 

bila prerazporejena v celotni planirani višini (neporabljeno je ostalo 24.847,92 €), kar pomeni, da je njena 

višina zadoščala za svoj namen in da so bili cilji postavke (in programa) doseženi. Poraba splošne 

rezervacije je predstavljena v obrazložitvah splošnega dela zaključnega računa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2016. 

 

 

 

60 - Oddelek za okolje in prostor 

Vrednost: 367.044 € 

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: 31.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

LEK in Program varstva zraka predstavljajo usmeritve na področju energetike. Te usmeritve podajajo 

priložnosti in omejitve vezane na geografsko lego območja in razpoložljivost virov ter pristojnosti glede 

možnosti izkoriščanja le-teh. Energetska prenova objektov v lasti in upravljanju Občine, uvedba 

energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema upravljanja z energijo v teh objektih posledično 

vplivajo na zmanjšanje rabe energije in vode in povečanje deleža obnovljivih virov energije. V letu 2016 

smo nadaljevali z izvajanjem energetskega upravljanja, skrbeli za ozaveščanje uporabnikov objektov v 

lasti in upravljanju občine, prav tako pa tudi širše javnosti.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z izvajanjem rednih letnih aktivnosti uresničujemo dolgoročni cilj, to je energetsko učinkovita občina. 

Cilj aktivnosti na letnem nivoju je bil povečati število vključenih javnih objektov in porabnikov energije 

v sistem  upravljanja z energijo in s tem prispevati k večji energetski učinkovitosti.  

Na osnovi izvedenih aktivnosti v letu 2016 je v energetski informacijski sistem sedaj vključenih že 43 

javnih objektov. Pomembna pridobitev je, da smo v ta sistem vključili tudi javno razsvetljavo ter 

porabnike energije na področju  komunalne infrastrukture (CČN, kanalizacija, vodovod, pokopališča, 

odlagališče nenevarnih odpadkov Draga). Na objektih, kjer so bile izvedene energetske sanacije (POŠ 

Bukovica, Vrtec Bukovica, Vrtec Ciciban in KS Sv. Duh, OŠ Škofja Loka- Mesto enota Novi svet), je 

bila v letu 2016 izvedena nadgradnja energetskih nadzornih sistemov, kar omogoča sprotno spremljanje 

doseganja kazalnikov energetske učinkovitosti. Izvedli smo tudi aktivnosti  izobraževanja in promocije za 

občane in tudi za strokovno javnost. Za javne objekte v lasti Občine smo izdelali energetske izkaznice. 

Načrtovana finančna sredstva smo v celoti realizirali, dodatna sredstva za izvedbo energetskih izkaznic 

smo zagotovili s prerazporeditvijo z drugih postavk, tako, da je postavka realizirana v okviru veljavnega 

proračuna (indeks 100). 

 

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: 6.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V okviru postavke financiramo naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja: zrak, podzemna 

voda, površinski vodotoki, hrup. Za potrebe izvajanja ukrepov na področju zmanjšanja onesnaženosti 

zraka vsako leto izdelamo masno bilanco onesnaženja okolja v občini Škofja Loka. Na področju varstva 

okolja je cilje možno vrednotiti na dolgi rok, letno lahko spremljamo le trende. V letu 2016 smo 

nadaljevali z izdelavo registra onesnaževalcev v občini Škofja Loka ter z izvajanjem programa varstva 

zraka skladno z operativnimi cilji. Del sredstev na postavki smo namenili aktivnostim za izobraževanje in 

ozaveščanje javnosti na področju varstva okolja.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Ocenjujemo, da  z izvajanjem vsakoletnih aktivnosti zasledujemo dolgoročni cilj, to je zagotoviti dobro 

stanje kakovosti zunanjega zraka in ostalih prvin okolja.  

V letu 2016 smo izvedli naslednje načrtovane aktivnosti: 

- osvežitev katastra onesnaževalcev v občini Škofja Loka s podatki o emisijah za leto 2015, 

- izdelava poročila o masnem in koncentracijskem onesnaževanju v občini Škofja Loka, 

- izdelava poročila o izvajanju programa varstva zraka, 

- izvedba prireditev LOŠKO JE EKOLOŠKO. 

Pričeli smo tudi z aktivnostmi za izvedbo meritev fenola in formaldehida v zunanjem zraku, vendar se je 

zaradi kompleksnosti in zahtevnosti naloge njena izvedba zavlekla v leto 2017. Iz tega razloga planirana 

finančna sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti in je del sredstev zato ostal neporabljen; indeks 

realizacije je 60,4. 
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

6015002 - Protipoplavno urejanje Sore 
Vrednost: 86.838 € 

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 - Protipoplavno urejanje Sore 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor, za katere je potrebno izdelati projektno 

dokumentacijo, zagotoviti usklajenost dokumentacije z nosilci urejanja prostora, pridobiti dodatna 

zemljišča in soglasja lastnikov zemljišč ter upravna dovoljenja. Zaradi celovitosti izvedbe ter dolgotrajnih 

postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna. 

Letni cilji so bili doseženi le delno ravno zaradi zgoraj navedenih razlogov. Številna usklajevanja so 

terjala več popravkov projektne dokumentacije, zato bomo z aktivnostmi za izdelavo projektov celovite 

protipoplavne zaščite nadaljevali v naslednjem letu. Ocenjujemo, da s postopnim pristopom sledimo 

gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev. Indeks realizacije znaša 57,9. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

6016001 - Urbanistični dokumenti 
Vrednost: 64.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so se nadaljevale priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN, pričetih v letu 

2015 in prej (severna obvoznica, Livada- Žovšče, Vešter, …). Poleg tega je potekala priprava strokovnih 

podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presojo kompleksov za programe 

javnega pomena in nekatera pomembnejša območja (npr. Kapucinsko predmestje). Na obseg dela so 

vplivale tudi nepričakovane pobude investitorjev, ki so financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih 

aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna Občine Škofja Loka, posredno pa njihova priprava, 

spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za okolje in prostor.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0018 – Urbanistični dokumenti  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj smo s sprejetjem novih prostorskih dokumentov ustvarili pogoje za 

nadaljnji gospodarski razvoj. Prav tako je v letu 2016 potekala priprava in nadaljevanje priprave že 

pričetih novih prostorskih aktov kot tudi spremembe in dopolnitve že veljavnih aktov. S pripravo 

prostorskih aktov smo sledili novim spoznanjem, predvsem pa novim razvojnim potrebam v prostoru.  



 

Stran 190 od 293 

Z aktivnostmi glede priprave sprememb in dopolnitev OPN smo pričeli (zbiranje in analiza pobud), sam 

postopek sprememb in dopolnitev OPN pa se še ni pričel. Smo pa v letu 2016  izdelali posamezne 

prostorske načrte oz. pričeli z njihovo izdelavo (OPPN za umestitev nove kisikarne v industrijski coni 

Trata, OPPN za umestitev nove stanovanjske soseske v Retečah), kot tudi nadaljevali s pripravo že  

pričetih prostorskih aktov (OPPN Livada Žovšče v Puštalu). Izvedli smo tudi nekaj postopkov sprememb 

in dopolnitev že veljavnih aktov (OPPN za območje nekdanje vojašnice – za potrebe umeščanja novega 

vrtca, druge manjše spremembe). Večinoma so pripravo teh načrtov financirali investitorji. 

Pripravili smo  tudi posamezne strokovne podlage za območje mestnega središča in za potrebe 

posameznih OPPN-jev, del sredstev smo namenili obveščanju javnosti in samim objavam prostorskih 

načrtov. Nadaljevali smo z vzdrževanjem prostorskega informacijskega sistema ter posodobitvijo 

prostorskih registrov.  

Realizacija porabe proračunskih sredstev je bila tudi po sprejetem rebalansu proračuna (zmanjšanje 

predvidenih sredstev) pod 50 %, kar je pripisati dejstvu, da še nismo pričeli s postopkom sprememb in 

dopolnitev OPN, obenem pa niso bile izvedene aktivnosti, vezane na pripravo OPPN za severno 

obvoznico, ki ga financira Občina. Spremembe in dopolnitve OPN ter OPPN za severno obvoznico sta 

namreč finančno največja projekta te postavke. Indeks realizacije je 48,4.  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

6016002 - Praznična okrasitev naselij  
Vrednost: 4.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko smo, zaradi izkazane potrebe po celostni ureditvi praznične okrasitve tekom leta, uvedli z 

rebalansom proračuna. Sredstva na postavki namenjamo dokumentaciji in izvedbi projekta novoletne 

osvetlitve in okrasitve za Občino Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB122-16-0012 - Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2016 smo izdelali idejni projekt novoletne osvetlitve za celotno območje občine, v nadaljevanju pa 

projekt za izvedbo za območje starega mestnega jedra. Izvedbo novoletne okrasitve smo glede na 

načrtovana finančna sredstva izvedli le na ožjem delu starega mestnega jedra, v prihodnjih letih pa bomo 

izvedbo nadgrajevali. Izdelani so bili novi svetlobni napisi in kovinski svetlobni elementi (svetlobi 

prodniki). Zaradi same narave projekta je bil realiziran le del načrtovanih sredstev. Indeks realizacije je 

31,0. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

6018001 - Loški grad 
Vrednost: 12.308 € 



   

Stran 191 od 293 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu besede. Dolgoročni cilj je prenova 

in vzdrževanje arhitekturnega spomenika kulturne dediščine, njegova predstavitev javnosti in njegovo 

vključevanje v živo podobo mesta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-13-0005 –Loški grad 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilj je bil dosežen le delno saj zaradi kompleksnosti in obsežnosti usklajevanja vseh 

deležnikov ni uspelo izvesti vseh načrtovanih aktivnosti. Za celoten grajski kompleks je namreč potrebno 

pripraviti konzervatorski načrt, ki bo osnova za vse nadaljnje aktivnosti. Sredstva na postavki smo 

porabili za investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu - krpanje strehe ter za restavriranje poslikav v 

sklopu obnove grajske kapele. Indeks realizacije je  61,54.  

 

6018002 - Obnova kulturnih spomenikov 
Vrednost: 159.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj projekta je zagotoviti sredstva za izvedbo: 

- javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru, 

- javnega razpisa za finančno pomoč investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na 

območju občine Škofja Loka, 

- priprave dokumentacije za izdelava dokumentacije za urejanje posameznih območij določenih v 

javnem natečaju za ureditev odprtih površin SMJ in rečnega obrežja reke Sore, 

- priprave dokumentacije in izvedbo investicij (restavratorska in konservatorska dela) na kulturnih 

spomenikih znotraj starega mestnega jedra v lasti občine Škofja Loka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0019 –Obnova kulturnih spomenikov 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Postavka ni bila v celoti realizirana, ker predvidene aktivnosti zaradi usklajevanja z vsemi deležniki v 

prostoru niso bila zaključene, zato projekti niso šli v izvedbo. Projekt za izdelavo dokumentacije za 

urejanje posameznih območij določenih v javnem natečaju za ureditev odprtih površin SMJ in rečnega 

obrežja reke Sore (Spodnji trg s povezavami) gre v izvedbo v letu 2017. Sredstva predvidena za 

sofinanciranje obnove fasad in prenove kvalitetne dediščine so bila porabljena v celoti. Indeks realizacije 

je  66,6. 
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70 - Oddelek za stavbna zemljišča  

Vrednost: 571.782 € 

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: 9.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo storitev upravljanja poslovnih prostorov. Določene 

naloge pri upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine so bile s pogodbo, ki je bila sklenjena na 

podlagi postopka javnega naročanja, prenesene na upravnika Domplan d.d. Kranj. Iz te postavke so bili 

plačani tudi  stroški upravnikov stavb, v katerih ima Občina poslovne prostore ter stroški zavarovanja 

poslovnih prostorov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj upravnik, ki mu je bilo zaupano upravljanje 

občinskih poslovnih prostorov, kot strokovna oseba skrbi za izvajanje del in nalog, ki zagotavljajo vsaj 

ohranjanje realne vrednosti nepremičnine in njeno optimalno funkcionalno uporabnost, ob upoštevanju 

optimalnih stroškov. Realizacija postavke je bila 93%.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Vrednost: 27.523 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev na postavki je bila plačana izvedba naslednjih investicijskih del, vezanih na poslovne prostore: 

menjava strešne kritine stavbe Mestni trg 26, sanacija stopnišča v stavbi Spodnji trg 40 ter menjava 

stavbnega pohištva in izvedba drugih popravil v prostorih KS Zminec, v stavbi Zminec 35.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izvedenimi investicijskimi deli smo zvišali vrednost  poslovnih prostorov v objektih Mestni trg 26 in 

Spodnji trg 40. Z investicijo v poslovni prostor Zminec 35 pa se zagotovilo primerne prostore za 

delovanje Krajevne skupnosti Zminec. Sredstva postavke so bila porabljena 90%, ker je bila z izvajalci 

dosežena ugodnejša cena od predvidene. Nižji so bili tudi drugi stroški v zvezi s projektom. Ocenjujemo, 

da smo uspešno dosegli vse zastavljene cilje in to z nižjimi stroški, kot so bili predvideni.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bili izvedeni naslednji projekti: OB122-16-0010 - Ureditev prostorov 

KS Zminec; OB122-13-0006 Investicijsko vzdr. posl. prost. - strešna kritina; OB122-15-0022 

Investicijsko vzdr. posl. prost. – stopnišče. 

 

7004003 - Najemnine MORS 
Vrednost: 85.392 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo najemnine za 50 poslovnih prostorov, s skupno 

površino 5.144 m
2
, na območju bivše vojašnice in sicer za leto 2016, za del najetih prostorov površini 

1.177 m
2
 pa še za leta 2013, 2014 in 2015. Občina je v preteklosti z Ministrstvom za obrambo sklenila tri 

najemne pogodbe za stavbe in zemljišča v vojašnici. Za del najetih prostorov nam MORS pomotoma ni 

izstavljal računov. Ob ugotovitvi napake, pa je bila Občina dolžna plačati najemnino za nazaj in sicer za 

tri leta, za preostala leta pa je obveznost zastarala. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj najete prostore uporablja Občina za svoje 

namene (skladišče za pasjon in prometne znake, Krajevna skupnost Kamnitnik ureja prostore za tržnico) 

ali pa jih oddaja v uporabo oz. podnajem društvom ter drugim fizičnim in pravnim osebam. Postavka je 

bila porabljena v skladu s predvidenim planom (100%).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7004004 - Najemnine poslovnih objektov 
Vrednost: 10.467 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so bile plačane najemnine prostorov za arhiv občine (Telekomova stavba na Trati), prostore 

co-working centra (Mestni trg 38) ter začasna najemnina za prostore v Kašči, ki se plačuje solastnicama 

Kašče do odkupa njunih deležev stavbe.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi. Z najemom prostora za arhiv na Trati je 

zagotovljen kvaliteten prostor za dolgotrajno oz. trajno hrambo dokumentarnega gradiva Občine, v 

katerem so zagotovljeni vsi pogoji glede temperature in vlažnosti zraka. Z najemom prostorov na 

Mestnem trgu 38 je omogočeno delovanje neprofitne organizacije LOKOMOTIVA, ki je podjetniški 

inkubator in coworking center, s čimer se spodbuja razvoj podjetništva v občini, zlasti pri mladih. 

Najemnino v Kašči pa Občina plačuje ostalima občinama solastnicama za galerijo Franca Miheliča, v 

sorazmerju z njunima solastniškima deležema. S postopnim odkupom deležev se bo zniževal strošek za 

najemnino. Postavka ni bila v celoti realizirana (87%). Do nižje realizacije je prišlo zaradi pozne izdaje 

računov najemodajalcev in njihove zapadlosti v naslednjem proračunskem obdobju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7004006 - Kazni in odškodnine 
Vrednost: 9.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za odvetniške stroške v odškodninskih zadevah Situs d.o.o. in Era 

d.o.o. zoper Občino Škofja Loka. V zadevi Situs d.o.o. je bil odškodninski zahtevek tožnika na sodišču na 

prvi stopnji zavrnjen, tožnik pa je nato vložil pritožbo na višje sodišče, na katero je bilo potrebno 

odgovoriti. O pritožbi v letu 2016 še ni bilo odločeno. Odškodninski zahtevek Era d.o.o. v letu 2016 sicer 

še ni bil na sodišču, vendar je bilo potrebno odvetniško svetovanje že prej. Era d.o.o. je na občino 

naslovila zelo visok odškodninski zahtevek s predlogom poravnave, zato je bilo potrebno odvetniško 

svetovanje že pri odgovoru na ta zahtevek, saj ima tak odgovor vpliv tudi na morebitni kasnejši postopek 

na sodišču. Sredstva so bila porabljena tudi za odvetniške storitve v odprti nepravdni zadevi določitve 

pripadajočega zemljišča na parkirišču v Frankovem naselju k blokom Frankovo naselje 163 - 174, po 

Zakonu o  vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju 

pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) in za pravno svetovanje v drugih manjših zadevah. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Menimo, da smo pri izpolnjevanju ciljev uspešni in gospodarni. Sredstva iz postavke so se namenjala za 

odvetniške storitve le v najbolj kompleksnih in zahtevnih zadevah. Za manj zahtevne zadeve se je 

zastopanje pred sodiščem zagotovilo znotraj občinske uprave. Realizacija postavke je bila 94%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

7004007 - Stroški denacionalizacije 
Vrednost: 13.168 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za odškodnino v denacionalizacijskem postopku Žagar (odškodnina zaradi 

nezmožnosti uporabe premoženja, ki je bilo vrnjeno v naravi, na podlagi 72. člena Zakona o 

denacionalizaciji) in 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 bila namenjena tudi za geodetske storitve in cenitve v 

denacionalizacijskih postopkih, ki še potekajo pred upravnim organom, vendar so v tem delu ostala 

nerealizirana.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu z namenom (realizacija 88%), za katerega so bila 

predvidena. Pred upravnim organom so odprti še trije denacionalizacijski postopki, v katerih je udeležena 

Občina Škofja Loka, kot zavezanec za vračilo. Cilj je, da se odprti postopki čim preje zaključijo, vendar 

na to Občina nima vpliva, saj postopke vodi Upravna enota.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezave na projekte. 

 

7004008 - Počitniški objekti 
Vrednost: 6.607 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka razpolaga s počitniškimi kapacitetami v Strunjanu (2 stanovanji), Maredi in v 

Čatežu. Znotraj te postavke so se sredstva porabila za plačilo stroškov, ki nastajajo v zvezi s počitniškimi 

objekti: električna energija, vodarina ter plačilo upravljanja ter za razna tekoča popravila ogrevalnih 

naprav, pranje in vzdrževanje posteljnine, manjša krovska popravila, čiščenje žlebov, popravila stavbnega 

pohištva, popravila ometov, pleskarska dela in čistilni material ter druga manjša nepredvidena popravila. 

Iz sredstev te postavke je bil izveden tudi nakup klima naprave za stanovanje v Maredi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni. Tekoče vzdrževanje počitniških 

objektov je potekalo v skladu z dejanskimi potrebami, ki smo jih zaznali ob kontrolnih pregledih oz. so 

nam jih sporočili uporabniki kapacitet. Od večjih investicij pa je bil izveden le nakup klima naprave za 

stanovanje v Maredi, zato je bila tudi realizacija postavke relativno nizka (38%).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0023 – Počitniški objekti – nakup druge opreme 
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7004009 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 5.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo 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.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena (71% veljavnega proračuna), ker  je bila konec leta na 

postavko vrnjena odškodnina za škodo iz predhodnega leta. Odškodnino je izplačala zavarovalnica za 

škodo v stavbi Mestni trg 35. V okviru postavke so bila izvedena vsa potrebna tekoča popravila v 

poslovnih prostorih, s čimer se je vsaj ohranjala vrednost poslovnih prostorov v lasti Občine,  zato 

ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekt. 

 

7004010 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov 
Vrednost: 21.891 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za plačilo sodnih, notarskih in podobnih stroškov, 

izvedbo geodetskih postopkov, intervencijskih popravil, ki jih izvede upravnik, postavka pa pokrivala 

tudi 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z uspešno oddajo nekaterih prej praznih poslovnih prostorov v najem ter zniževanjem stroškov na vseh 

področjih je bila realizacija postavke nižja od planirane (65%), zato ocenjujemo, da smo relativno 

uspešno sledili zastavljenim ciljem. Prazni ostajajo še nekateri poslovni prostori, ki so slabše opremljeni 

oz. se nahajajo na manj atraktivnih lokacijah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7004011 - Nakup poslovnih prostorov 
Vrednost: 29.998 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup 11,71% solastniškega deleža na objektu Kašča in 

pripadajočem zemljišču.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina Škofja Loka je solastnica objekta Kašča (Spodnji trg 1, Škofja Loka) s pripadajočim zemljišče, 

skupaj z občinama Železniki in Žiri. Objekt kašča predstavlja kulturno dediščino – spomenik najvišjega 

pomena, zato je predviden postopni odkup vseh solastniških deležev, tako da bo Občina Škofja Loka 

postala edina lastnica te nepremičnine. Odkup celotne nepremičnine je predviden do konca leta 2018. 

Ocenjujemo, da so bili cilji postavke doseženi v skladu s planom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je bila vezana na projekt: OB122-16-0013 - Nakup solastniških deležev Kašče. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

7013001 - Urejanje ostalih con in naselij - ceste 
Vrednost: 87.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo obnove cest ob gradnji vodovoda Hafnerjevo – 

Frankovo naselje (gradnja, gradbeni nadzor, koordinator za varstvo pri delu). Sredstva na postavki so bila 

namenjena tudi za zaključek izgradnje notranje navezovalne ceste, skladno s pogodbo o komunalnem 

opremljanju za območje OPPN Kamnitnik I, vendar do realizacije tega projekta ni prišlo in se prenaša v 

naslednje leto.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili le delno uspešni, saj do realizacije projekta OLN Kamnitnik I in 

II, skladno s pogodbo o komunalnem opremljanju ni prišlo. Ker ta projekt ni bil izveden, je bila 

realizacije postavke manjša od predvidene (85%). V celoti pa je bil realiziran projekt obnove cest ob 

gradnji vodovoda Hafnerjevo – Frankovo naselje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0069 

OB122-15-0064 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

7016001 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Vrednost: 40.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za obnovo in rekonstrukcijo občinskih stanovanj, za 

izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za stroške nadzora nad izvajalci investicijskega 

vzdrževanja stanovanj.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni. V okviru sredstev proračunske 

postavke smo celovito prenovili dve stanovanji (na naslovu Frankovo naselje 41 in Trata 2a) in delno eno 

(na naslovu Mestni trg 35,36). Realizacija postavke je bila 54%, vendar je v primerjavi s prejšnjim 

proračunskim letom delež obnovljenih ali delno obnovljenih stanovanj v lasti Občine Škofja Loka višji. 

Nismo pa uspeli prenoviti vseh stanovanj, ki so potrebna celovite in iz finančnega vidika zahtevne 

obnove, zato je nadaljevanje projekta ostalo za naslednje proračunsko obdobje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB122-15-0020 – Obnove občinskih stanovanj. 



   

Stran 197 od 293 

 

7016002 - Vzdrževanje občinskih stanovanj 
Vrednost: 101.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so se plačala nujna in večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanjskega fonda občine v 

izpraznjenih stanovanjih, kjer ni bila potrebna obsežnejša obnova (na naslovih Frankovo naselje 74a - dve 

stanovanji, Podlubnik 159 in Frankovo naselje 156). Prav tako so bili s sredstvi na tej postavki plačani 

toplotni ovoji fasad v šestih večstanovanjskih objektih na naslednjih naslovih: Frankovo naselje 54 in 55, 

Podlubnik 155, 159 in 162 in Partizanski cesti 12, sanacija dimnikov na Novem svetu 17, izolacije teras v 

petih objektih (na naslovih Partizanska 40 in 43, Podlubnik 161, 156, 161 in 153, izolacija kleti v 

večstanovanjski stavbi na Partizanski cesti 41 in streha na večstanovanjski stavbi Mestni trg 35,36 v 

sorazmerju s solastniškim deležem na stavbi. V okviru postavke se je plačala tudi sanacija zamakanja v 

kopalnicah v petih stanovanjih (stanovanje na naslovu Frankovo naselje 74a, stanovanje na naslovu 

Frankovo naselje 67, dve stanovanji na naslovu Frankovo naselje 68 in stanovanje na naslovu Spodnji trg 

9a), servis in popravilo dvigala za invalide v večstanovanjski stavbi na naslovu Trata 2 in druga potrebna 

večja vzdrževalna dela na podlagi načrta nujnih investicijskih vzdrževalnih del, ki ga izdela upravnik na 

podlagi rednih letnih ogledov stanovanj.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da relativno uspešno sledimo zastavljenim ciljem, saj se je z vzdrževalnimi in obnovitvenimi 

deli stanovanjskega fonda je povečala vrednost stanovanj, s toplotnimi ovoji in izolacijami pa se je 

povečala energetska učinkovitost objektov, izboljšala se je zunanja podoba večstanovanjskih stavb, hkrati 

pa se je z vsemi investicijami izboljšala tudi kakovost bivanja v stanovanjih. Postavka je bila realizirana v 

višini 86 % (veljavnega proračuna), ker je bila konec leta na postavko, s strani zavarovalnice, vrnjena 

odškodnina za škodo v stavbi Mestni trg 35. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke smo financirali projekt OB122-10-0046 – Obnove občinskih stanovanj. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

7016004 - Prenos kupnin na SSRS in SOD 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so bila planirana za poravnavo morebitnih finančnih obveznosti Občine iz 

naslova prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu, ki jih ima do Stanovanjskega sklada RS (SSRS) in 

do Slovenske odškodninske družbe (SOD). Po določilih Stanovanjskega zakona oziroma Zakona o 

Slovenskem odškodninskem skladu je občina dolžna 20 % kupnine nakazati SSRS, 10 % pa SOD-u . 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker v letu 2016 Občina Škofja Loka ni imela finančnih 

obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in do Slovenske odškodninske družbe (SOD). 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

7016005 - Upravljanje stanovanj 
Vrednost: 39.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi postavke smo plačali stroške upravljanja občinskih stanovanj, električno energijo v skupnih 

prostorih in zavarovalne premije za objekte. Večji del sredstev na postavki pa je bil porabljen za plačilo 

storitev upravljanja. Občina Škofja Loka je lastnica 188 stanovanj. Storitev upravljanja občinskih 

stanovanj opravlja Domplan d.d. Kranj, v večstanovanjskih stavbah pa so v objektih, v katerih ima 
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Občina Škofja Loka stanovanja, upravniki celotnih stavb: SPO d.o.o. Škofja Loka; Domplan d.d. Kranj; 

Stanex d.o.o. Zgornje Bitnje; Domsistemi d.o.o., Kranj in Metalka d.o.o. Ljubljana 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj upravnik, ki mu je bilo zaupano upravljanje 

občinskih stanovanj, kot strokovna oseba skrbi za izvajanje del in nalog, ki zagotavljajo vsaj ohranjanje 

realne vrednosti stanovanj in njihovo optimalno funkcionalno uporabnost, ob upoštevanju optimalnih 

stroškov. Realizacija postavke je bila 85% in je nižja od načrtovane zaradi nižjih stroškov plačila 

električne energije v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7016012 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 44.792 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz postavke so bila porabljena za plačilo manjših vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih in na 

skupnih delih in napravah: menjave delilnikov vode, montaže delilnikov na radiatorjih, servisiranje 

dvigal, kotlovnic, ogrevalnih naprav, menjavo pip, montaža balkonske ograje, letnih pregledov streh in 

menjave strešnih kritin, menjav kljuk, pregledov gasilske opreme, obnove vodovodnih inštalacij in druga 

nujna vzdrževalna dela.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj smo z deli, ki so plačana iz te 

postavke, prispevali k rednemu vzdrževanju stanovanj in s tem posledično k izboljšanju kvalitete bivanja 

in kvalitete inštalacij v teh stanovanjih.  Z aktivnostmi smo tudi preprečili nastanek škode na stanovanjih 

in s tem na stavbah in s tem zagotovili pogoje za nemoteno in normalno uporabo stanovanj. V letu 2016 

se je izkazala manjša potreba po izvedbi nujnih, neodložljivih vzdrževalnih delih v občinskih stanovanjih 

in na skupnih delih in napravah stavbe (npr. zamakanj zaradi počenih cevi,..), za kar je potrebno imeti 

planirana sredstva, zato je bila realizacija postavke nižja od veljavnega proračuna (77 %).   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

 

7016013 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju 
Vrednost: 21.146 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo čistilnega materiala in storitev čiščenja skupnih 

prostorov v večstanovanjskih stavbah, v sorazmerju z našim solastniškim deležem na posamezni 

večstanovanjski stavbi, obratovalnih stroškov praznih stanovanj (električna energija, kuriva in stroški 

ogrevanja, voda in komunalne storitve), zavarovalnih premij večstanovanjskih stavb, stroškov izvršitelja 

za postopek izvršbe in za storitvi vročanja, storitev odvetnika v postopkih odpovedi najemnih pogodb 

(priprava zadnjega opomina pred odpovedjo pri štirih najemnikih, priprava tožbe na odpoved najemne 

pogodbe za dva najemnika in zastopanje v treh sodnih postopkih odpovedi najemne pogodbe), sodnih 

izvedencev, notarjev (overitev podpisa v zemljiškoknjižnih dovolilih in v listinah za izbris prepovedi 

odsvojitve petih zadevah) in za cenitev stanovanja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev delno uspešni. Predvsem zaradi praznih stanovanj, ki so 

potrebna obnove, Občini nastajajo dodatni stroški. Nekaj izpraznjenih stanovanj smo v letu 2016 

obnovili, uredili in ponovno oddali v najem, zato se je znižal strošek za plačilo obratovalnih stroškov 

(elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve). Še vedno pa je štirinajst praznih stanovanj, ki so 
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potrebna obnove in za katera je potrebno plačevati obratovalne stroške. Postavka je realizirana nekoliko 

pod višino veljavnega proračuna (indeks 86). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

7016014 - Plačilo obratovalnih stroškov - subsidiarnost 
Vrednost: 3.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke je bila poravnana subsidiarna odgovornost Občine Škofja Loka za štiri najemnike občinskih 

stanovanj, ki niso poravnali stroškov obratovanja in so bili izpolnjeni pogoji za plačilo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem. Realizacija na postavki je nižja od načrtovane (30 

%), zaradi večjih poplačil zamujenih zneskov obratovalnih stroškov iz strani najemnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

7016006 – Prodaja zemljišč 
Vrednost: 3.738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastajajo v predhodnih postopkih v zvezi s 

prodajo zemljišč, vključenih v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016.  Pred 

vsakim razpolaganjem (prodaja ali menjava) z zemljiščem, katerega izkustvena vrednost presega 10.000 

€, je potrebno pridobiti cenitev, ki je veljavna eno leto. Cenitve izdelujejo zunanji izvajalci, pooblaščeni 

sodni cenilci za nepremičnine. Del sredstev je bil porabljenih tudi za izvajanje predhodnih geodetskih 

postopkov v sklopu prodaje zemljišč (parcelacije, izravnave, urejanje mej, vpis nepremičnin v kataster 

stavb,..) ter za stroške notarjev - stroški overitve podpisa prodajalca, za plačilo stroškov oglaševanja na 

spletnem portalu nepremičnine.net ter stroški objave sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra na 

zemljiščih, ki so bila nato namenjena prodaji. V okviru te postavke so bila sredstva porabljena tudi za 

kritje stroškov v zvezi z obremenjevanjem občinskih zemljišč, predvsem overitve služnostnih pogodb. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev delno uspešni, saj je bila realizacija Načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem (to je realizirani pravni posli) dokaj nizka. Postavka je bila zato realizirana le 

v višini 47%.  Eden od razlogov za nizko realizaciji je bil tudi v tem, da so v določenih primerih stroške 

predhodnih postopkov, predvsem stroške geodetske odmere,  prevzeli interesenti za odkup, s čimer so se 

prihranila sredstva na postavki. V letu 2016 je bila vsaj začeta izvedba pripravljalnih del v večini 

postopkov razpolaganja z zemljišči, glede katerih smo imeli znanega interesenta za odkup. V določenih 

primerih do realizacije pravnega posla, kljub temu, da so bili izvedeni vsi predhodni postopki, ni prišlo, 

ker interesenta za odkup ni bilo ali pa je znani interesent od odkupa odstopili (običajno se ni strinjal s 

ceno). Večinoma pa predhodni postopki glede nepremičnin, za katere še ni bilo znanega interesenta, niso 

bili izvedeni in se prenašajo v naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0025 – Prodaja zemljišč 



 

Stran 200 od 293 

7016007 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 1.649 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila planirana za nakup zemljišč v območju OLN Kamnitnik I, na podlagi 

pogodbe o komunalnem opremljanju, vendar do realizacije projekta v letu 2016 ni prišlo. Zaradi zamika 

pri realizaciji projekta so bila sredstva na postavki z rebalansom proračuna znižana. Je pa bil iz sredstev 

na postavki plačan del kupnine za zemljišča v k.o. Visoko in sicer tisti del, ki ni spadal v druge projekte 

(ureditev cest, ureditev vodovoda). Realizacija postavke je zato nizka (indeks 19). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pri doseganju tega cilja nismo bili uspešni. Pridobitev zemljišč v območju OLN Kamnitnik I  je bila 

predvidena po opravljeni finančni izravnavi in prenosu zgrajene komunalne infrastrukture v last in 

upravljanje občine, skladno s pogodbo o komunalnem opremljanju, do katere pa v letu 2016, kljub 

večkratnim pozivom občine, ni prišlo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0026 – Nakup zemljišč 

 

7016009 - Menjava zemljišč 
Vrednost: 1.342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za kritje stroškov, ki nastanejo ob urejanju con, kjer so potrebne 

različne izravnave in menjave zemljišč znotraj posamezne cone. Sredstva so bila porabljena za izvedbo 

geodetskih storitev v območju OLN Kamnitnik I, s čimer se je izoblikovala samostojna gradbena parcela 

v lasti Občine Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pri doseganju cilja smo bili delno uspešni (realizacija 33,6%). Kljub večkratnemu pozivu Občine Škofja 

Loka investitorju gradnje komunalne infrastrukture v območju OLN Kamnitni I, medsebojna razmerja po 

pogodbi o komunalnem opremljanju še vedno niso urejena, iz razlogov na strani investitorja. Se je pa z 

izvedenim postopkom parcelacije v območju OLN Kamnitnik I. izoblikovala samostojna gradbena 

parcela v lasti Občine Škofja Loka, ki jo je bilo možno uvrstiti v plan prodaj za leto 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0027 – Menjava zemljišč 

 

7016011 - Opremljanje stavbnih zemljišč 
Vrednost: 4.720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo drugih operativnih stroškov za potrebe opremljanja 

stavbnih zemljišč: za odvetniške stroške v zvezi s komunalnim urejanjem OLN Kapucinsko predmestje I, 

za plačilo stroškov nadzora gradnje optične kanalizacije v občini (pri čemer je bil je investitor gradnje, na 

podlagi služnostne pogodbe, dolžan te stroške občini povrniti) ter za stroške vzpostavitve evidence 

nepremičnin. Sredstva na postavki so bila sicer namenjena za plačilo stroškov v zvezi z opremljanjem 

stavbnih zemljišč in sicer  za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za potrebe opremljanja 

posameznih con, ki se urejajo na podlagi izvedbenih prostorskih aktov, za izdelavo programov 

opremljanja, projektne dokumentacije ter za izvedbo prenosov komunalne infrastrukture na občino. V letu 

2016 je bila predvidena priprava načrtov in projektne dokumentacije predvsem za komunalno urejanje 

Vojašnice V in Z, Ljubljanske ceste, Žovšč in Partizanske ceste.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Cilj ni bil dosežen. Projekt kanalizacija Ljubljanska ceste se je zaradi dolgotrajnega usklajevanja o 

umestitvi zadrževalnika v prostor zamaknil v leto 2017. Prav tako se je v leto 2017 zamaknila izdelava 

projektne dokumentacije za komunalno ureditev Partizanske ceste in šolske ulice, ki je potrebna 

predvsem zaradi gradnje novega vrtca v OPPN vojašnica Z. Oba projekta sta bila z rebalansom proračuna 

2016 prenesena na postavko 9015009, v okvir oddelka za GJS. Prav tako v letu 2016 še ni bilo mogoče 

pričeti z izdelavo programa opremljanja za območje Žolšče, saj je bil postopek priprave OPPN-ja v letu 

2016 še v fazi priprave gradiva za prvo branje na Občinskem svetu. Šele ko bo občinski svet opravil 

najmanj prvo obravnavo OPPN-ja za Žolšče, bo mogoče pričeti tudi s pripravo programa opremljanja za 

to območje. Iz navedenih razlogov je bila realizacija postavke nizka (17%). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0021 – Opremljanje stavbnih zemljišč 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

7016008 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 1.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov, ki nastajajo v predhodnih postopkih v zvezi z 

nakupom zemljišč, ki še niso vključeni v druge projekte oz. v druge investicije v teku. Gre za stroške v 

zvezi z geodetskimi postopki,  (parcelacije, izravnave, urejanje mej, ,..) in stroški cenitev. Skladno z 

Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ob nakupu cenitev 

nepremičnin ni obvezna (obvezna je samo pri razpolaganju, če izkustvena vrednost presega 10.000 €), 

vendar pa je v določenih primerih kljub temu potrebna, kot orodje za pogajanje s prodajalcem oz. za 

oceno ponudbe prodajalca. Poleg tega so sredstva te postavke porabljena za stroške notarjev (overitve 

podpisa prodajalca) in tudi za kritje stroškov v zvezi s pridobivanjem služnostnih pravic v korist občine 

(overitve služnostnih pogodb). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Realizacija postavke je sicer precej nizka (indeks 

25) vendar je potrebno upoštevati, da so se iz te postavke krili le stroški nakupa zemljišč, ki (še) niso 

vključeni v druge projekte. Sredstva so bila porabljena glede na potrebe, ki so se izkazale tekom leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

7016010 - Menjava zemljišč 
Vrednost: 301 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastajajo v predhodnih postopkih v zvezi  z 

menjavo zemljišč, ki (še) niso del drugih projektov v teku. Predvsem so to stroški v zvezi z geodetskimi 

postopki,  (parcelacije, izravnave, urejanje mej, ,..) in stroški cenitev. Cenitev je obvezna, če vrednost 

nepremičnine, ki jo Občina daje v menjavo, izkustveno presega 10.000 €. Poleg tega so sredstva te 

postavke porabljena za stroške notarjev (overitve podpisa). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju uspešni. Realizacija postavke je sicer precej nizka (indeks 30), 

vendar je potrebno upoštevati, da so se iz te postavke krili le stroški menjave zemljišč, ki (še) niso 

vključeni v druge projekte. Sredstva so bila porabljena glede na potrebe, ki so se izkazale tekom leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

 

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo 

Vrednost: 5.639.418 € 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

8008001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 21.773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena realizaciji 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). Del 

sredstev je namenjen tudi nadzoru nad prekomernimi hitrostmi s prikazovalniki hitrosti in njih 

vzdrževanju ter drugimi vrstami nadzora nad kršitelji cestno prometnih predpisov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili skladno z načrtovano porabo ter namenom (indeks 94,7). Učinek varnejšega 

ravnanja mlajših udeležencev v prometu se bo odražal dolgoročno. Permanentno delovanje mobilnega 

radarja na restriktiven (čeprav nepriljubljen) način je potreben na lokacijah, kjer vozniki ne upoštevajo 

omejitev hitrosti in omejitve kršijo v večjih odstopanjih ali frekvencah. Cilje smo izpolnili do 95%, izpad 

je bil pri nabavi prometno preventivnih materialih in opremi, ker smo ugotovili, da učenci prvih razredov 

te materiale prejmejo že od sponzorjev. Financirali smo program prometno vzgojnih akcij za šole in vrtce 

(Jumicar, Kolesarčki) v vrednosti 2.692,54€ ter izvajali druge akcije, ki jih za lokalna okolja namenja 

Agencija RS za promet (BodiViden/bodi PreViden, Pasavček, Alkohol, ne hvala in druge). Za najem 

mobilnega radarja smo porabili 5.888,94 €, strošek nakupa mobilne aplikacije »varna šolska pot« je bil 

3.867,40 €. V letu 2016 smo investirali v šest prikazovalnikov hitrosti, skupna vrednost 7.357,54 €. 

Samostojno smo izpeljali varovanje prometno nevarnih točk v začetku šolskega leta ter izvedli finančno 

nezahtevne programe, kot so Teden prometne varnosti ter sodelovali v spremljevalnih dogodkih ob 

Evropskem tednu mobilnosti. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

8011001 - Gozdne vlake 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gradnja traktorskih vlak je lastnikova dolgoročna investicija v gozd. Stroške naj bi pokril dohodek iz 

gozda, ki pa je v primeru sanacije naravnih katastrof zmanjšan. Zato je Občina Škofja Loka  za razliko na 

podlagi namenila sredstva za sofinanciranje izgradnje traktorskih vlak s 30% soudeležbo, v izjemnih 
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primerih, ko je gradnja bodisi zelo zahtevna in draga ali pomembna s širšega občinskega vidika pa po 

predlogu komisije za kmetijstvo in gozdarstvo s 50% soudeležbo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Na postavki ni bilo realizacije saj ni bilo podanih zahtevkov za sofinanciranje gozdnih vlak. Ta postavka 

se v bodoče ne uporablja več. Sredstva, ki so bila namenjena za to postavko se prenesejo na postavko 

8011002 »Vzdrževanje gozdnih cest«. 

 

8011002 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 21.787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za vzdrževanje 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, katere se vzdržujejo skladno z letnim planom Zavoda 

za gozdove. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija je dokaj nizka, ker so bile obveznosti iz leta 2015 poplačane 

že v letu 2015 in ne v letu 2016, kot smo predvideli v proračunu za leto 2016 (indeks 54,5). 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

8013001 - Redno vzdrževanje cest 
Vrednost: 1.241.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za redno vzdrževanje občinskih cest. Postavka zajema področje rednega 

letnega vzdrževanja javnih cest in zimskega vzdrževanja oziroma zimske službe, ter 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.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 smo za letno in zimsko redno vzdrževanje, in tudi manjša investicijska vzdrževanja porabili 

809.167,33 €, 431.988,32 € pa smo porabili za poplačilo zapadlih obveznosti. Zastavljeni cilji so bili 

doseženi in so razvidni iz tabele: 

  
Proračun 

2016 

Rebalans 

2016 

Kompletno 

zimsko in 

letno 

vzdrževanje 

2016 

plačilo 

obveznosti iz 

preteklega 

obdobja 

realizacija 

2016 

Letno vzdrž. 

občinskih cest 
172.000,00 € 400.000,00 € 340.476,03 € 132.202,70 € 472.678,73 € 

vzdrževanje 

pomembnejših cest 
50.000,00 € 100.000,00 € 169.396,32 € 62.704,26 € 232.100,58 € 

Zimska služba 278.000,00 € 350.000,00 € 212.467,11 € 214.901,66 € 427.368,77 € 
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Pločniki 20.000,00 € 20.000,00 € -   € -   € 
 

Talne označbe 30.000,00 € 45.000,00 € 50.798,03 € 22.179,70 € 72.977,73 € 

Ograje 15.000,00 € 25.000,00 € 19.919,23 € -   € 19.919,23 € 

Zunanji nadzor, 

popisi, programska 

oprema in ostalo 

10.000,00 € 10.000,00 € 16.110,61 € -   € 16.110,61 € 

SKUPAJ 575.000,00 € 950.000,00 € 809.167,33 € 431.988,32 € 
1.241.155,65 

€ 

S prerazporeditvijo sredstev v višini 292.000,00 € (129.000 € iz proračunske postavke "8013005 - 

Program obnov občinskih cest", 120.000 € iz proračunske postavke "8023001 Sanacija usadov " in 

43.000 € iz proračunske postavke "8016008 - Odkup zemljišč") , smo zagotovili dodatna sredstva in 

poplačali tudi zapadle obveznosti. Postavka je realizirana v višini veljavnega preračuna (indeks 99,93). 

 

8013002 - Študije na lokalnih cestah in kolesarskih povezavah 
Vrednost: 8.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 namenjamo sredstva postavke za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih 

programov projektov obnov občinskih cest in vpadnic ter za izvedbo postopkov za koncesijo za 

vzdrževanje cestne razsvetljave.  Sredstva namenjamo tudi za stroške povezane z upravljanjem občinskih 

cest in za preveritev in določitev poteka tras kolesarskih stez in poti v mestu in okolici, z navezavo na 

državno kolesarsko mrežo v Občini Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Postavka ni bila realizirana v celoti (indeks 54,1). Na področju kolesarskega prometa smo se aktivno 

vključili v pripravo regijske kolesarske mreže v sklopu Svetovalnega organa za razvoj kolesarstva na 

Gorenjskem (SORK). Regijska mreža v letu 2016 še ni bila definirana zato tudi nismo izvajali dodatnih 

preveritev za navezujoče lokalno kolesarsko omrežje.  Prav tako nismo izpeljali postopka podelitve 

koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave, saj smo izpeljali le postopek izbire javnega naročila  - 

okvirnega sporazuma z nižjimi stroški (2.948,36 €). Ostala sredstva smo namenili za področje upravljanja 

s cestami (banka cestnih podatkov, sprememba odloka o kategorizaciji - le za vključitev stare regionalne 

ceste v Poljansko dolino med občinske ceste).   

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

8013004 - Industrijska in obrtna cona - ceste 
Vrednost: 960.943 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za poplačilo dokončanih del na južni dovozni cesti v IOC Trata z gradnjo krožnega 

križišča na državni cesti in gradnjo ceste do železniškega podvoza z zunanjo ureditvijo, navezavami na 

obstoječo mrežo kategoriziranih občinskih cest in kolesarskih javnih poti, ter za spremljajoče stroške 

investicije.   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Gradnja je bila v letu 2016 uspešno zaključena (indeks realizacije je 99,7). Krožno krožišče je bilo na 

podlagi izdanega uporabnega dovoljenja  predano upravljavcu regionalne ceste (DRSI). Za občinski del 

oziroma za povezavo med krožnim križiščem in podvozom pod železniško progo pa je sproščen promet 

po zgrajeni cesti v gradnji. S prerazporeditvijo 14.000 € iz proračunske postavke "8016008 - Odkup 

zemljišč" smo zagotovili sredstva za stroške financiranja obresti po cesijskih pogodbah. Postavka je 

realizirana v višini veljavnega proračuna. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0052 Industrijska cona Trata - 1. faza. 

 

8013005 - Program obnov občinskih cest 
Vrednost: 798.534 € 

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:  

- neporavnane obveznosti iz preteklega leta, oziroma obveznosti nastale pri sklenitvi dvoletnih pogodb, 

- globalni 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 

(samoprispevki).  

Pri vseh prioritetah smo se predhodno v okviru materialnih možnosti posvetovali z odgovornimi 

predstavniki krajevnih skupnosti oziroma upoštevamo njihove prioritetne pismene predloge.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v glavnem doseženi. V nižinskih delih so se izvajale v glavnem rekonstrukcije 

dotrajanih cest, v hribovskih predelih pa v glavnem preplastitve makadamskih cest in v manjšem obsegu 

tudi rekonstrukcije nevarnih odsekov dotrajanih cest. Ker se je glavnima gradbenih del izvajala v 

jesenskem času, se je gradnja nekaterih projektov zamaknila v leto 2017. Ostanek sredstev v višini 

129.000 € smo prerazporedili na postavko 8013001.01 »Redno vzdrževanje ceste«, zato je realizacija 

glede na veljavni proračun visoka (indeks 95,6). Podrobnejša razdelitev je razvidna v obrazložitvi načrta 

razvojnih programov NRP OB122-15-0044. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0044 Program obnov občinskih cest. 

 

8013006 - Obnova cest v naseljih - program EU 
Vrednost: 746.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki sredstva namenjamo ureditvi občinskih cest, za katere v nobenem od projektov 

komunalne ureditve ni bilo predvidene celovite obnove (širitev, ureditev tampona, ureditev 

odvodnjavanja - cestne meteorne kanalizacije, preplastitve v celotni širini, ipd.),  skladno s predlogi KS in 

tudi Občine. Predvsem pa namenjamo sredstva za komunalno ureditev naselja Puštal – območje A, kjer je 

bila investicija v fazi gradnje in se je zaključila v letu 2016, ter komunalno ureditev naselja Puštal – 

območje B. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je naselje Puštal sedaj komunalno opremljen, s 

čimer prebivalcem zagotavljamo varno in boljše bivalno okolje. S prerazporeditvijo sredstev v višini 

25.000 € iz proračunske postavke "8013017 - Gradnja JR v naseljih - program EU" smo poplačali še 

zadržana sredstva do izpolnitve pogodbe (indeks realizacije je 99,99). Za izgradnjo cestne infrastrukture v 

sklopu  komunalne infrastrukture v naselju Puštal A smo namenili 619.337,62 €, skladno z načrtom 

razvojnih programov OB122-15-0053. Za izgradnjo cestne infrastrukture v sklopu  komunalne 

infrastrukture v naselju Puštal B smo namenili 72.864,26 €. skladno z načrtom razvojnih programov  

OB122-16-0002. Z dodatnimi sredstvi smo pokrivali predloge in želje krajevnih skupnosti. V ta namen je 

bilo realiziranih investicij za 10.840,14 € v KS Godešič, 32.490,49 € v KS Reteče, 8.937,48 € v KS 
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Škofja Loka – Mesto, ter 2.460,33 € v KS Sveti Duh za projektno dokumentacijo, skladno z načrtom 

razvojnih programov NRP-ju OB122-15-0045. Postavka je realizirana v višini veljavnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0045 Obnova cest v naseljih - program EU 

OB122-15-0053 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A 

OB122-16-0002 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B 

 

8013010 - Urejanje pločnikov 
Vrednost: 18.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za izboljšavo prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu ob 

občinskih in predvsem ob državnih cestah.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Porabljena sredstva so manjša od načrtovanih (indeks 24,2), ker zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in 

zadržka zaradi meteorne kanalizacije ni bilo mogoče začeti z gradnjo pločnika ob desni strani regionalne 

ceste R1-210/1109 ''Kranj – Škofja Loka'' od avtobusne postaje Forme do odcepa za Gorajte in prav tako 

ne z izgradnjo pločnika Suha – II. faza. V okviru postavke smo sredstva porabili za asfaltiranje pločnika v 

Podlubniku, nasproti Modrega vala. Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. V letu 2016 smo pričeli z gradnjo pločnika železniška postaja in 

izvedli večino gradbenih del. Zaključek gradnje smo zamaknili v leto 2017 zaradi težav z zemljišči.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0043 Urejanje pločnikov 

OB122-15-0071 - Pločnik železniška postaja Škofja Loka 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

8013013 - Urejanje prometa 
Vrednost: 61.497 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili skladno z načrtovano porabo ter namenom (indeks 96,09). Za kritje stroškov 

posodobitve sistema kontrole pristopa in nadzora prometa v mestnem jedru smo v letu 2016 namenili 

6.779,48 €. Za tekoče vzdrževanje sistema kontrole pristopa (elektrika, 24 urno spremljanje, 

telekomunikacijske povezave) smo namenili 15.857,25€. Na investicijskem delu je realizacija po NRP-ju  

OB122-15-0055 v letu 2016 znašala 30.578,96 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0055 Urejanje prometa 
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8013015 - Parkirišča - izvajalci 
Vrednost: 3.294 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za urejanje parkirišča na Kapucinskem predmestju in ureditev parkirišča v Puštalu 

pri nogometnem igrišču. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so delno doseženi;  v Puštalu smo izvedli širitev parkirišča v makadamski izvedbi, vendar 

pa bo finančna realizacija širitve na postavki vidna v letu 2017 zaradi plačilnih rokov in posledično 

zapadlostjo fakture  v letu 2017). Zato je indeks realizacije le 17. Cilj pa ni bil dosežen pri ureditvi 

parkirišča na Kapucinskem predmestju, ker smo med gradnjo odstopili od postavitve električne polnilnice 

v skrajnem severozahodnem delu plačljivega parkirišča "Štemarje". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0042 Parkirišče Kapucinsko predmestje 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

 

8013025 - Javni mestni promet 
Vrednost: 94.107 € 

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 in promocijo javnega prevoza, 

študije in poskusno obratovanje novih linij. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 smo uspešno ohranili utečen pristop k spodbujanju in ohranjanju uporabe javnega prevoza s 

sofinanciranjem mestne linije Podlubnik - Škofja Loka - Lipica in primestnih linij znotraj meja občine 

(indeks realizacije je 90,5). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0049 Subvencioniranje stroškov javnih avtobusnih linij 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

8013016 - Vzdrževanje javne razsvetljave 
Vrednost: 179.372 € 

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,  novoletno okrasitev v občini in 

druge stroške povezane z vzdrževanjem javne razsvetljave.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z prerazporeditvijo sredstev v višini 32.000,00 € proračunske postavke 

"8016008 - Odkup zemljišč" smo zagotovili dodatna sredstva in poplačali tudi zapadle obveznosti. 

Realizacija je zato visoka (indeks 98,56) in je razvidna iz spodnje tabele: 
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Krajevna 

skupnost  

 Strošek 

rednega 

vzdrževanja 

JR 2016  

 Strošek 

novoletne 

okrasitve  

 Skupen 

strošek 

RVZD JR in 

novoletne 

okrasitve  

 Poplačilo 

obveznosti iz 

predhodnega 

leta  

 Realizacija 

2016  

 BUKOVICA     4.109,56 €            444,57 €       4.554,13 €       4.384,26 €       8.938,39 €  

 GODEŠIČ      4.732,20 €            762,81 €       5.495,01 €       1.204,11 €       6.699,12 €  

 LOG      2.869,19 €            711,26 €       3.580,45 €       1.416,61 €       4.997,06 €  

 RETEČE      3.004,30 €            964,11 €       3.968,41 €       5.060,47 €       9.028,88 €  

 SV.DUH    16.384,20 €   - €   16.384,20 €    12.597,51 €     28.981,71 €  

 ZMINEC      3.379,45 €            497,03 €      3.876,48 €       3.663,06 €       7.539,54 €  

 MESTO    11.007,78 €        6.558,89 €    17.566,67 €    16.953,44 €     34.520,11 €  

 PODLUBNIK    15.324,01 €        2.328,98 €    17.652,99 €       8.565,55 €     26.218,54 €  

 TRATA      7.448,27 €        3.078,37 €    10.526,64 €       6.702,39 €     17.229,03 €  

 KAMNITNIK    17.408,56 €        2.300,78 €    19.709,34 €    15.510,08 €     35.219,42 €  

    85.667,52 €      17.646,80 €  103.314,32 €    76.057,48 €   179.371,80 €  

 

 

8013017 - Gradnja JR v naseljih - program EU 
Vrednost: 85.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za gradnjo javne razsvetljave v sklopu komunalne ureditve naselja Puštal – območje 

A in območje B. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, zaradi racionalizacije gradnje (sočasna vgradnja različne 

infrastrukture), pa smo privarčevali in ostanek načrtovanih sredstev v višini 25.000 € prerazporedili na 

postavko 8013006 »Obnova cest v naseljih – program EU«. Za   izgradnjo javne razsvetljave v naselju 

Puštal, ki spada v območje A smo namenili 76.330,02 €, za območje B pa 9.570,46 € (indeks  realizacije 

je 99,13).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0053 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A   

OB122-16-0002 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B   

 

8013026 - Investicije v javno razsvetljavo 
Vrednost: 99.552 € 

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 

zahtev KS ali občine ter za gradnjo javne razsvetljave v sklopu projekta Industrijska cona Trata – 1. faza.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so deloma doseženi (indeks realizacije 59,1) predvsem na račun pridobivanja soglasij in 

projektnih pogojev za osvetlitev prehodov za pešce na regionalni cesti. Preostanek neizvedenih del se bo 

realiziral v letu 2017. Na tej postavki smo 75.768,22 € namenili za realizacijo predlogov krajevnih 

skupnosti, kot tudi manjše rekonstrukcije oz. dodelave javne razsvetljave skladno z načrtom razvojnih 

programov OB122-15-0045 na proračunski postavki 8013026 - Investicije v javno razsvetljavo. Sredstva 

v višini 23.311,97 €  smo namenili za javno razsvetljavo v Industrijski in obrtni coni, skladno z načrtom 

razvojnih programov OB122-15-0052. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0052 Industrijska cona Trata - 1. faza 

OB122-15-0046 Investicije v javno razsvetljavo 

 

8013027 - Električna energija in omrežnina 
Vrednost: 210.256 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti stroški porabe električne energije, ki jih občina namenja delovanju javne 

razsvetljave, semaforjev, ter drugih svetlobnih teles namenjenih  varnosti v prometu.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi oziroma preseženi (indeks 99,65). V letu 2016 smo porabili 1.089.829 

kWh, kar je malenkost več kot leto poprej in za poplačilo stroškov električne energijo namenili  

147.857,76 €. Razliko v višini 62.397,92 € pa smo, tudi  s prerazporeditvijo sredstev v višini 11.000,00 €,  

namenili za poplačilo obveznosti iz prejšnjega leta. Postavka je realizirana v okviru veljavnega proračuna. 

 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

8013018 - Študije na regionalnih cestah 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za elaborate,  študije in izdelavo tehnične dokumentacije na državnih cestah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstev nismo porabili, ker ni bilo realiziranih elaboratov, študij ali tehnične dokumentacije na 

regionalnih cestah (indeks 0,00). Za regionalno cesto R1 -210/1078 je Direkcija RS za infrastrukturo 

pristopila k izvedbi projekta odprave prometno nevarnih mest znotraj naselja Godešič. Projektiranje bo 

dokončano v letu 2017.  

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

8013023 - Urejanje širokopasovne infrastrukture 
Vrednost: 31.836 € 

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. Sredstva namenjamo  gradnjo 
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infrastruktur širokopasovnega omrežja v KS  Sv. Lenart - Luša z namenom pokritosti prebivalstva z 

optičnim omrežjem v omenjeni KS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji niso bili doseženi. Posodobitev načrta razvoja ni bila sprejeta na občinskem svetu, izdelan 

je bil osnutek načrta razvoja, saj s strani pristojnih državnih organov še ni bilo sporočeno mapiranje belih 

lis po gospodinjstvih, ampak le skupno po občinah. Sredstva smo namenili za sofinaciranje gradnje 

omrežja z namenom zmanjšanja belih lis, medtem ko za nepovratna sredstva EU v letu 2016 nismo 

kandidirali, ker ni bilo objavljenih razpisov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0050 Gradnja širokopasovnega omrežja po KS 

OB122-15-0051 Odprto širokopasovno omrežje 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

8015001 – Program varstva okolja 
Vrednost: 10.417 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za sanacijo divjih odlagališč in za pokrivanje stroškov spomladanske 

čistilne akcije.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 99,2). 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

8016001 - Razne označitve ulic po naseljih in ostale označitve 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovi in vzpostavitvi oznak in uličnih sistemov.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji niso bili realizirani (indeks realizacije je 0). Vzrok je v zahtevi DRSI, ki ne pristane na 

obnovo obstoječega sistema označevanj, pač pa zahteva predhodno odstranitev vseh lamelnih sistemov in 

komercialnih tabel. Ulični sistemi, kolesarske oznake in turistično obvestilna signalizacija so predpisani v 

Pravilniku o prometni signalizaciji, zato smo manjši del postavitev financirali v okviru proračunske 

postavke urejanje prometa.  
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

8016002 - Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto 
Vrednost: 59.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za otroško igrišče namenjamo pripravi in izvedbi igralne površine za zagotavljanje igre otrokom 

in mladostnikov na območju starega mestnega jedra Škofje Loke. Sredstva so namenjena pripravi 

projektne dokumentacije ter izgradnji otroškega igrišča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Prvotni namen projekta  je bil zagotoviti igralno površino otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem 

v starem mestnem jedru Škofje Loke. S prijavo projekta na razpis po 21. členu ZFO-1,  smo namen in 

cilje razširili še na ureditev trga pred upravno enoto. V zvezi s tem smo izvedli tudi terminske in finančne 

uskladitve v  skladu s planom investicijskega programa "Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto". 

Sredstva na postavki smo porabili za pripravo projektne dokumentacije in s tem pridobitev gradbenega  

dovoljenja, za izvedbo vseh potrebnih razpisov za izvedbo celotne razširjene investicije "Otroško igrišče 

in trg pred Upravno enoto". Pričeli smo z gradbenimi deli, končna realizacija razširjene investicije je 

predvidena v letu 2017. Indeks realizacije je 31,62. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB122-15-0038 Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

8016003 - Javne površine in parkirišča 
Vrednost: 367.519 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za vzdrževanje evidentiranih komunalnih objektov: redno čiščenje 

avtobusnih postajališč, letno in zimsko čiščenje mestnih ulic, trgov, poti, parkirišč, grabljenje in košnja 

zelenic, obrezovanje dreves, montaža, demontaža, popravilo in pleskanje klopic, urejanje otroških igrišč, 

pometanje stopnišč, redno praznjenje koškov za smeti in popravilo le-teh, nameščanje varovalnih ograj in 

količkov za nepravilno parkiranje, obešanje zastav, vzdrževanje jaškov na javnih površinah ter zimska 

služba na javnih površinah.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana v višini načrtovane  (indeks 98). 

 

8016004 - Vzdrževanje javnih površin - ocvetličenje 
Vrednost: 24.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za nasaditev gredic in cvetličnih korit s sezonskim cvetjem in 

trajnicami, redno vzdrževanj le teh (pletje, okopavanje, gnojenje in zalivanje) ter organizacijo cvetličnega 

sejma in delovanje Skupine za lepšo Loko.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavke je realizirana v višini načrtovane (indeks 96,6). 
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8016005 - Javne sanitarije 
Vrednost: 12.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za pokrivanje stroškov obratovanja javnega stranišča v Homanovi hiši, 

javnega stranišča na avtobusni postaji in javnega stranišča v krčmi Mihol.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane iz razloga znižanja 

stroškov v javnem stranišču Alpetour (indeks 82,6). 

 

8016009 - Študije na komunalnem področju 
Vrednost: 2.749 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in 

parkirišč.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane iz razloga, ker na 

javnih površinah in parkiriščih nismo potrebovali  tehnične dokumentacije za posamezne investicije,  kot 

smo sprva predvidevali (indeks 68,7). 

 

8016010 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 
Vrednost: 158.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo porabili po predlogih planov posameznih krajevnih skupnosti.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v večini doseženi. Odstopanje od načrtovane višine je nastalo zaradi delne 

nerealizacije predloga plana KS (prenos sredstev v naslednje leto) in je tako postavka realizirana v višini  

86,4 % veljavnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0040 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

8016007 - Odmera cest 
Vrednost: 42.343 € 

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 2016 je bil izveden na osnovi sprejetih projektov rekonstrukcij 

oziroma gradenj cest, ter ostale občinske infrastrukture v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Za  KS 

Mesto je predvideno 5.000 € za odmero ceste JP 901761 »Logar-Kozjek«, za KS Stara Loka Podlubnik 

pa 6.300 € za odmere cest. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v glavnem doseženi. Ker gre pri večjih odmerah za obsežnejše postopke, za 

uspešno odmero pa se potrebuje tudi soglasje vseh mejašev, je zadeva terminsko nepredvidljiva (indeks 

84,7). Tako smo uspešno izvedli odmere, ki so razvidne iz spodnje tabele: 
 

Cesta  Oznaka ceste Dolžina (m) Vrednost storitve 

LC 401381 Trata - Meja 1000         2.385,10 €  

LC 401071 Groha. Naselje - Sv. Duh 800         2.684,73 €  

JP902382 Trata - Žabnica 400            800,37 €  

LK401241 Haf. Naselje - LTH -Odeja 300            652,70 €  

JP901761 Logar - Kozjek 2100         4.276,00 €  

JP901625 Odcep Zg. Arhar 750         1.586,00 €  

LC251071 Medvode - Gosteče -Puštal 450         1.815,36 €  

JP902992 Gramoznica -Virmaše - Termo 400         1.998,36 €  

LC401081 Papirnica - Virmaše 500         1.476,74 €  

LC 401021 AP na LC v Zg. Luši + JD              878,40 €  

JP903001 Virmaše - Virmaše p. -Uršulinke 800         2.342,40 €  

JP902392 OC Trata  250         1.093,12 €  

  parc. št.:1391/1 k.o. Stari Dvor              822,18 €  

JP902661 Drnovšek - Danilo           1.171,20 €  

JP901811 Puštal 2 - 8  90         1.403,00 €  

JP901121 Sp. Luša -Ben. M. - Mihevc 750         2.099,62 €  

LC401171 Godešič - Reteče -Zg. Senica 850         1.793,40 €  

JP903371 Hrastnica - Sv. Andrej + Ciber 2700         5.936,52 €  

JP901872 Loški g. - Grebenar - Vincarje 150            960,00 €  

  Stroški sodnih izvedencev           1.721,33 €  

  Razne označitve mej in tras              719,80 €  

  Manjše sprotne odmere           3.726,58 €  

  SKUPAJ         42.342,91 €  
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16069002 - Nakup zemljišč 

8016008 - Odkup zemljišč 
Vrednost: 109.768 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odkupe oz. pridobivanje zemljišč, po katerih v naravi že poteka kategorizirana občinska cesta ali javna 

smo izvajali v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Prednost je imel  nakup Tehnikovega parkirišča in 

ceste.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili so bili doseženi deloma, predvsem na račun nerealiziranega nakupa zemljišča za 

parkirišče pod Tehnikom. Parkirišče se je prodajalo kot celota in ne po delih, kot smo predvidevali. 

Zaradi izvedbe prerazporeditve sredstev v višini 100.000 € na sledeče proračunske postavke: 

- 8013001 »Redno vzdrževanje cest« v višini 43.000,00 EUR  

- 8013016 »Vzdrževanje javne razsvetljave« v višini 32.000,00 EUR  

- 8013027 »Električna energija in omrežnina« v višini 11.000,00 EUR  

- 8013004 »Industrijska in obrtna cona - ceste« v višini 14.000,00 EUR  

je postavka realizirana v višini 91,5% veljavnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0047 Odkup zemljišč 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

8018001 - Urejanje spominskih obeležij in grobišč 
Vrednost: 11.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje vseh spominskih obeležij na 

območju Občine Škofja Loka, kar vključuje popravila, barvanja, hortikulturne ureditve okolice ter druge 

manjše ureditve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljene cilje smo dosegli v celoti. Za vzdrževanje obeh grobišč na Pokopališču Lipica smo porabili  

5.429 €. Skladno z dogovorom nam je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve celotni znesek 

refundiralo. Strošek obnove  spomenika  I. sv. vojne na Šolski ulici je bil 4.857 €, pri čemer je bil 

prihranek zaradi lastnega prostovoljnega dela posameznikov 1.500 €. Obnovili smo obeležje na Bukovici 

in spominsko tablo na GD Škofja Loka ter opravili druga (manjša) vzdrževalna dela. Sredstva v višini 

200€ smo prerazporedili iz proračunske postavke "8018002 - Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih 

vojn".   Postavka je realizirana v okviru veljavnega plana (indeks 98,3). 

 

8018002 - Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je bila načrtovana sanacija notranjega in zunanjega ometa na spomeniku »Vešterski mlin«, v 

ocenjeni vrednosti. Z obnovo bi zavarovali objekt pred hujšimi poškodbami. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva niso bila porabljena (indeks 0,0).  Pri detajlnem pregledu gradbenih struktur  je bilo ugotovljena 

potreba po temeljiti hidroizolaciji. Zgolj obnova fasade bi bilo neracionalno trošenje sredstev, zato se 

investicijska dela niso izvedla. Sredstva v višini 200 € smo prerazporedili na proračunsko postavko 

"8018001 - Urejanje spominskih obeležij in grobišč". 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0054 Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn 

 

 

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: 257.077 € 

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 je bil namen dati prednost izbranim in potrjenim projektom s strani 

pristojnega ministrstva (MOP), ter cestam, ki jih je poškodovalo neurje 20.10.2014, skladno s prioritetami 

ogroženosti cestne in ostale javne infrastrukture. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi deloma, saj je plačilo faktur gradenj v poznojesenskem času pa zapadlo v 

naslednje proračunsko leto. Realizacija pa je, z upoštevano prerazporeditvijo sredstev v višini 120.000 €  

na postavko 8013001.01 »Redno vzdrževanje cest«  glede na veljavni proračun, visoka (indeks realizacije 

je 99,84).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0048 Sanacija usadov in poplav 
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85 - Režijski obrat  

Vrednost: 53.008 € 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

8513001 - Upravljanje s parkirišči 
Vrednost: 53.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo porabili 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine. (indeks 92). 

 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe  

Vrednost: 2.024.048 € 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

12049001 - Oskrba s plinom 

9012002 - Plinifikacija Škofja Loka 

Vrednost: 36.873 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Škofja Loka se je s podpisom koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe 

dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Škofja Loka leta 2015 

zavezala, da bo v okviru komunalnega opremljanja zemljišč dokončala gradnje določenih odsekov 

plinovoda. Z rebalansom proračuna so bila na tej postavki za ta namen za gradbišče »Puštal B« 

zagotovljena finančna sredstva.  

Znesek postavke (realizacija 100 %) je bil porabljen za plačilo izvajalcu zadržanih sredstev za opravljena 

gradbena in strojna del in za poplačilo gradbenega nadzora. V sklopu projekta je bilo položenih 1.553 

metrov plinovodnih cevi različnih dimenzij s konstrukcijskimi elementi, od tega 1.401 m glavnega 

plinovoda. V Puštalu je bila zgrajena tudi merilno regulacijska postaja za redukcijo tlaka plina s 4 bar na 

1 bar in 100 mbar, maksimalne kapacitete 1.000 Nm
3
/h. S te postavke je bil poplačan še strošek 
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priključevanja reducirne postaje na električno omrežje in obratovanja plinske reducirne postaje za 

mesece, dokler plačevanja tekočih stroškov ni prevzel koncesionar. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil izpolnjen v celoti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-16-0002 – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B 

 

9012003 - Projekti, razvoj 

Vrednost: 401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom je bilo predvideno, da bodo sredstva postavke služila za poplačilo stroškov, ki bi nastali kot 

posledica reorganizacije javne službe, konkretno zaradi prenosa infrastrukture, ki je bila ob objavi razpisa 

še v gradnji ali jo je investitor – podpisnik pogodbe o opremljanju že zgradil ali je bila še v gradnji. Del 

sredstev je bilo rezerviranih za poplačalo stroška opremljanja zemljišč s plinom na podlagi pričetega 

postopka za OPPN Virmaše-Grenc.  

S postavke smo porabili le sedem odstotkov sredstev in sicer za plačilo storitve projektantu za izdelavo 

projekta v delu, ki se nanaša na plinifikacijo. Postopkov prenosov plinovodne infrastrukture – tako zaradi 

neodzivnosti investitorjev kot tudi zaradi nezainteresiranosti koncesionarja, nismo uspeli realizirati. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil finančno realiziran le v deležu sedmih odstotkov vrednosti postavke. Ker investitorji 

niso uspeli v celoti izpolniti pogodbenih obveznosti po pogodbah o opremljanju zemljišč (s plinovodno 

infrastrukturo), le-te nismo prevzeli in predali koncesionarju. Ker na določenih območjih, ki so 

opremljena s plinovodnim omrežjem, lastniki objektov plina ne uporabljajo, tudi koncesionar ne želi 

prevzeti nerentabilnega omrežja med svoja osnovna sredstva. Ker je postopek kontinuiran, Občina Škofja 

Loka realizacijo zastavljenih ciljev prenaša v naslednje proračunsko obdobje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0069 - Virmaše Grenc 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

9012004 - Energetska pisarna 

Vrednost: 3.000 € 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Realizacija sredstev je bila 100 %. 

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne. Ta s svojim 

delovanjem vsem občanom zagotavlja brezplačen nasvet strokovnjaka. V letu 2016 je bil obisk občanov 

na ravni leta 2015.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

9015001 - Ravnanje z odpadki – zbirni center 

Vrednost: 7.914 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob oblikovanju proračuna za leto 2016 smo predvidevali, da bi na Zbirnem centru Draga in prekladalni 

rampi dokončali pred leti načrtovano tekoče vzdrževanje objekta. Ta dela bi izvedli vzporedno z urejanje 

zaprtega odlagališča. Do del na zaprtem odlagališču v letu 2016 ni prišlo in zaradi tega tudi nismo 

opravili predvidenih del tekočega vzdrževanja.  

Tako smo s te postavke poplačali obroke zneska letne zavarovalne premije in kupili nov zabojnik za 

hrambo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (stari je bil dotrajan) ter dvoje premične stopnice, ki so ravno 

tako nadomestile star in nevaren premičen podest (realizacije 78 %). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Uspeh realizacije zastavljenih ciljev opredelimo s stopnjo realizacije postavke: v celoti je bil izpolnjen cilj 

nadomestitve izrabljenih osnovnih sredstev zbirnega centra – nakup novega zabojnika za nevarne 

odpadke iz gospodinjstev in dveh premičnih stopnic in poplačilo letne zavarovalne premije (ostanek 

sredstev na kontu je posledica ugodnega rezultata postopka javnega naročila), realizacijo izvedbe 

tekočega vzdrževanja objektov pa premikamo v naslednje proračunsko obdobje, ko se bodo na območju 

zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov izvajala obsežna gradbena dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0058 - Ravnanje z odpadki - Zbirni center 

 

9015002 - Upravljanje zaprtega odlagališča Draga 

Vrednost: 59.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odlagališče nenevarnih odpadkov Draga je tudi še leta 2016 potekal postopek za izdajo 

okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je vodila Agencija RS za okolje. Do izdaje OVD in sklenitve pogodbe 

za račun ostalih občin solastnic znesek za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja odlagališča v 

proračunu zagotavlja in plačuje Občina Škofja Loka. Plačane stroške po ključu preračunala ostalim trem 

občinam solastnicam. Ker OVD tudi še poleti 2016 ni bil izdan, smo morali sredstva postavke z 

rebalansom celo povečati.  

S te postavke smo upravljavcu poplačali stroške upravljanja objekta in izvajalcu storitev strošek za 

izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod in monitoringa podzemnih vod na vplivnem območju 

odlagališča nenevarnih odpadkov Draga. V tem proračunskem letu je bil plačan še račun za dobavo 

elektronske opreme za vrtine za opazovalne podzemnih vod, ki je bila nameščena pozno jeseni leta 2015. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil izpolnjen v celoti, kar odraža tudi štiriindevetdeset odstotna realizacija sredstev 

postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0059 - Upravljanje zaprtega odlagališča Draga 
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

9015003 – Stroški obratovanja 

Vrednost: 6.597 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov, ki po zaključku 

gradnje še niso predani upravljavcu. 

Sredstva se namenijo tudi pokritju stroškov izvajalca gospodarske javne službe. To so stroški, ki so 

nastali na področju odvajanja odpadnih voda kot posledica zagonskih in začetno povečanih del, ki se ne 

bodo pojavljala v okviru rednih del (za izvajanje geodetskih meritev na podlagi pritožb oziroma 

predlogov za obnovo postopka izdaje pogojev za priključitev na javno kanalizacijo, dodatne zadolžitve v 

zvezi s priključevanjem objektov na javno kanalizacijo, poročanji, in upravne postopke v zvezi s 

pritožbami uporabnikov glede priključevanja na novozgrajeno javno kanalizacijo). Konkretno se dela 

nanašajo na območje naselja Vincarje ter naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Ti stroški se 

pokrijejo neposredno iz proračuna in ne bremenijo uporabnikov gospodarske javne službe. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Plačali smo tekoče stroške uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev za telemetrijo, 

mobilni internet. Storitev je bila izvedena v letu 2015, stroški pa so zapadli v plačilo v letu 2016. Pokrili 

smo tudi stroške izvajalca javne službe, ki so nastali na področju odvajanja odpadnih voda kot posledica 

zagonskih in začetno povečanih del, ki se ne bodo pojavljala v okviru rednih del. Realizacija je 

minimalno odstopala od načrtovane (indeks 94), zato ocenjujemo, da so bil cilji izpolnjeni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9015004 – Vzdrževanje in upravljanje MKČN 

Vrednost: 13.539 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo pokrivanju stroškov obratovanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav, 

katerih lastnica je Občina. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S te postavke smo pokrili stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih 

naprav v lasti Občine: SBR REG 75 za naselje Virmaše, SBR REG 100 za trgovski kompleks Grenc, 

ProSigma 100 v Hrastnici in SBR REG 100 za naselje „Za Kamnitnikom“. Plačali smo tudi stroške 

zaračunavanja čiščenja komunalne odpadne vode uporabnikom, katerih odpadna voda se čisti v mali 

komunalni čistilni napravi v lasti občine. 

Zastavljene cilje smo izvedli v celoti. Stroški pa so nižji od načrtovanih, ker bodo računi za upravljanje 

MKČN za mesece oktober, november in december zapadli v plačilo v letu 2017 in zaradi manjšega števila 

potrebnih praznjenj in čiščenj MKČN. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 68). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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9015005 - Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih ČN 

Vrednost: 886 € 

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) in na podlagi javnega razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva postavke smo porabili za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva 

so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 

MKČN v Občini Škofja Loka in na podlagi javnega razpisa.  

Zastavljene cilje smo dosegli delno, saj sta se na javni razpis prijavila samo dva prosilca, ki sta prejela 

sredstva v skupni višini 886 €, kar pa je manj od pričakovanega števila prijaviteljev. Realizacija je bila 

nižja od načrtovane (indeks 4).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9015006 - Zavarovanje infrastrukture javne kanalizacije 

Vrednost: 3.129 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za zavarovanje javne infrastrukture namenjene izvajanju gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva so bila porabljena za zavarovanje javne infrastrukture - izvajanje gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

Zastavljene cilje smo izvedli v celoti, kljub nižji realizaciji (indeks 89) zaradi nižjih stroškov zavarovanja 

javne infrastrukture od načrtovanih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9015007 - Študije in drugi izdatki 

Vrednost: 344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada med 

investicije (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov ter njihova objava v uradnih glasilih). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva smo porabili za stroške objave akta v Uradnem glasilu slovenskih občin in za stroške izdelave 

prostorske analize izvajanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za namen ugotovitve 

doseganja standardov opremljenosti v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

in oddajo poročila o doseganju standardov na portal ministrstva. Ker drugih stroškov, povezanih z 

dokumentacijo, ki ne spada med investicije, ni bilo, so bili stroški in s tem realizacija nizka (indeks 3). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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9015008 – Izgradnja kanalizacije 

Vrednost: 301.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja. Plačali smo 

preostali del stroškov obnove javne kanalizacije v dolžini 64 m v Hafnerjevem naselju h.š. 16-22. Obnova 

se je izvedla v letu 2015, del stroškov pa je zapadel v plačilo v letu 2016. Plačali smo tudi stroške obnove 

javne kanalizacije v dolžini 73 m na Novem svetu ob garažah, stroške obnove javne kanalizacije v dolžini 

31 m na območju Frankovega naselja h.š. 133, stroške obnove dela javne kanalizacije v dolžini 37 m na 

Studencu, stroške obnove javne kanalizacije v dolžini 27 m med objektoma Frankovo naselje h.š. 162-

163, stroške zamenjave dela mešanega cevovoda javne kanalizacije v dolžini 7 m na Sorški cesti, stroške 

obnove dela javne kanalizacije v dolžini 7 m na območju Podlubnika II in stroške za povečanje priključne 

moči na črpališču Č3 v Puštalu. Poravnani so bili tudi stroški strokovnega nadzora. 

Za objekte v naselju Dorfarje, ki stojijo na občinski meji, ob naseljih Šutna in Žabnica, smo s sredstvi te 

postavke zgradili fekalno kanalizacijo. Gradbena pogodba je bila podpisana v letu 2015, gradnja fekalne 

kanalizacije v dolžini 355 m pa se je začela in izvedla v letu 2016. Poravnali smo stroške izgradnje, 

izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije na gradbišču, 

projektantske in notarske stroške, stroške izvedbe javnega naročila in stroške za delo izvedencev, ki so 

bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. Skladno s kulturno varstvenim soglasjem smo izvedli in 

plačali tudi stroške sočasnih arheoloških raziskav na območju gradnje. 

Sredstva smo namenili izgradnji odsekov fekalne kanalizacije v dolžini 78 m v naselju Godešič in v 

dolžini 119 m v naselju Gorenja vas – Reteče. Poleg izgradnje smo plačali stroške izvajanja strokovnega 

nadzora, stroške pridobitve projektne dokumentacije in notarske stroške, ter stroške za delo izvedencev, 

ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. 

Sredstva smo porabili za izgradnjo Priključka zahodnega dela naselja Godešič na kanalizacijski sistem v 

dolžini 389 m. Poravnali smo stroške izgradnje, izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega 

načrta in izvajanja koordinacije na gradbišču, del stroškov pridobitve projektantske dokumentacije in 

stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta, odvetniške stroške, stroške izvedbe 

javnega naročila in stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. 

Plačali smo del stroškov izgradnje sekundarnega kanala v dolžini 46 m ob železnici v Retečah in izvedbe 

skupinskega kanalizacijskega priključka javne kanalizacije v dolžini 79 m na Godešiču ter stroške 

izvajanja strokovnega nadzora.  

V letu 2016 smo plačali del stroškov Prestavitve kanalizacije za potrebe industrijsko obrtne cone Trata – 

sever. Gradnja se bo zaključila v letu 2017. Plačali smo del stroškov izgradnje, izvajanja strokovnega 

nadzora in izvedbe javnega naročila, notarske stroške in stroške izdelave projektne dokumentacije in 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

Plačali smo tudi del stroškov za izgradnjo odsekov kanalizacije v naseljih Forme in Virmaše. Gradnja se 

je začela v letu 2016 in se bo zaključila v letu 2017. Plačali smo del stroškov gradnje in izvajanja 

strokovnega nadzora, stroške pridobitve projektne dokumentacije in izdelave dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta ter stroške izvedbe javnega naročila in izdelave varnostnega načrta. Plačani so 

bili tudi neposredni stroški priključevanja na elektro distribucijsko omrežje in stroški omrežnine za 

priključno moč na distribucijsko omrežje. 

Sredstva smo porabili za stroške izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odseka kanalizacije na 

zahodnem delu naselja Reteče. Plačali smo tudi stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta, notarske in odvetniške stroške, stroške izdelave cenitvenega poročila in izvedbe javnega 

naročila ter stroške odškodnin. 

Sredstva smo namenili za stroške pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo odseka fekalne 

kanalizacije na Kamnitniku. Plačali smo tudi izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

in notarske stroške. 

Plačali smo del stroškov izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v 

naselju Sv. Duh. Plačali smo tudi izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, notarske in 

odvetniške stroške ter stroške izdelave cenitvenega poročila. Projekt izgradnje odseka meteorne 
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kanalizacije v naselju Sv. Duh se bo zamaknil v leto 2017 zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve 

služnostne pravice. Občinski svet je sprejel Sklep o ugotovitvi lokalnega javnega interesa za izgradnjo 

odseka meteorne kanalizacije v naselju sv. Duh, na podlagi katerega teče postopek na Upravni enoti. 

Plačali smo tudi stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled zgrajene 

javne kanalizacije v delu občinske ceste LC 401070 Groharjevo naselje – Sv. Duh. 

Projekt Kanalizacija Reteče ob šoli je v sklepni fazi načrtovanja in projektiranja, ki se bo nadaljeval z 

izvedbo gradnje v letu 2017. Razlog za zamik gradnje v leto 2017 je v dolgotrajnem dogovarjanju glede 

pridobitve služnostne pravice. Sredstva smo porabili za poravnavo stroškov priprave projektne 

dokumentacije, cenitev služeče nepremičnine, overitev pogodbe, odvetniške stroške in poravnavo 

nadomestila za služnostno pravico. 

Natančnejša obrazložitev projektov v okviru te proračunske postavke je podana v sklopu obrazložitev 

Načrta razvojnega programa pod posameznimi projekti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so naselja, ulice in posamezni odseki sedaj 

komunalno opremljeni, s čimer prebivalcem zagotavljamo boljše in varnejše bivalno okolje. 

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 33), ker smo na javnih razpisih dosegli nižje – ugodnejše cene 

od projektantskih ocen in ker je prišlo do zamika izvedbe nekaterih projektov znotraj dograditev 

kanalizacijskega omrežja. Na projektih Izgradnja odsekov kanalizacije v naseljih Forme, Virmaše, 

Prestavitev kanalizacije za potrebe IOC Trata-sever, Kanalizacija Reteče ob šoli in Izgradnja odseka 

meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh, bo tako večino stroškov nastalo šele v letu 2017.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0065 – Dograditev kanalizacijskega omrežja, OB122-15-0067 – Investicijsko vzdrževanje, 

OB122-15-0068 – Sekundarna kanalizacija Dorfarje, OB122-15-0069 – Virmaše Grenc, OB122-16-0004 

– Kanalizacija Ljubljanska cesta, OB122-16-0005 – Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

 

9015009 - Dokumentacija javne kanalizacije 

Vrednost: 11.503 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za prestavitev kanalizacije 

za potrebe industrijsko obrtne cone Trata – sever. Izdelane so bile tudi idejne zasnove za odsek 

kanalizacije na Kidričevi cesti (povezava trgovsko poslovnega centra Grenc na javno kanalizacijo s 

čiščenjem na CČN v Škofji Loki), za odsek kanalizacije na Cesti talcev v Škofji Loki (povezava novega 

naselja »Za Kamnitnikom« na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN v Škofji Loki) in za odsek fekalne 

kanalizacije v naselju Sv. Duh. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Stroški za izdelavo projektne in ostale dokumentacije za investicije, ki so vključene v načrt razvojnih 

programov, so se večinoma krili iz proračunske postavke 9015008-Izgradnja kanalizacije, konto 420804-

Načrti in druga projektna dokumentacije. Ker je bilo stroškov manj, je realizacija nižja od načrtovane 

(indeks 26).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0066 – Dokumentacija (javne kanalizacije) 

 

 

 

 



   

Stran 223 od 293 

9015010 - Kanalizacija - program EU 

Vrednost: 750.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so bila namenjena in porabljena za naslednje projekte oziroma investicije, ki so vključevala 

izgradnjo kanalizacije: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Komunalna ureditev naselja 

Puštal - območje A, Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B ter Komunalna ureditev naselij 

Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Realizacija na postavki je bila 95 %. Od načrtovanih 791.709 € 

je bilo porabljenih 750.948 €. Sredstva so bila porabljena za gradnjo, nadzor, supernadzor, za poplačilo 

zadržanih sredstev za gradnjo in nadzor, obresti, odvetniške stroške, storitve vodenja in koordinacije 

Razvojne agencije Sora, za pripravo podatkov za končno poročilo.  

Podrobneje so vrsta stroškov po projektih in razlogi za nižjo realizacijo podani pri posameznem projektu 

v okviru obrazložitve načrta razvojnega programa. 

V okviru projektov, ki so bili v letu 2016 poplačani iz te postavke smo zgradili 24,1 km kanalizacijskega 

omrežja, 3 zadrževalne bazene deževnih voda, 3 razbremenilne bazene deževnih voda, 6 

razbremenilnikov in 11 črpališč. Kanalizacijsko omrežje je bilo zgrajeno v ločenem (fekalna in meteorna 

kanalizacija) in mešanem sistemu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo v aglomeracijah Škofja Loka, Godešič, 

Reteče in Senica (del Občine Škofja Loka) dogradili oziroma na novo zgradili kanalizacijsko omrežje, ki 

se zaključuje na dveh čistilnih napravah. Del območja Občine Škofja Loka je bil z izvedbo projektov na 

novo komunalno opremljen. Poskrbeli smo za zmanjšanje onesnaženosti okolja, s čimer prebivalcem 

zagotavljamo varnejše in boljše bivalno okolje. Zastavljeni cilji so bili realizirani.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0093 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, OB122-15-0053 – Komunalna 

ureditev naselja Puštal – območje A, OB122-16-0002 – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B, 

OB122-16-0003 – Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. 

 

9015011 - Obratovanje čistilnih naprav 

Vrednost: 5.241 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke smo porabili sredstva za zavarovanje javne infrastrukture s področja 

čiščenja odpadnih voda. Sredstva smo porabili tudi za storitve telekomunikacij, in sicer za obdobje do 

februarja 2016, nato pa je bil prenos naročanja teh storitev v celoti prenesen na izvajalca gospodarske 

javne službe. S te postavke smo pokrili tudi stroške izvajalcu gospodarske javne službe, in sicer zaradi 

opravljanja nalog na Čistilni napravi Reteče. Po predaji Čistilne naprave Reteče v upravljanje, v obdobju 

oktober – december 2015, je imel izvajalec javne službe višje stroške kot je prejel prihodkov od 

uporabnikov na tem poselitvenem območju. Razlog je bil v premalo priključenih objektih na 

kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Zato so bili ti stroški pokriti neposredno iz proračuna in niso 

bremenili uporabnikov gospodarske javne službe. Realizacija na postavki je bila 52 %, od načrtovanih 

10.000 € je bilo porabljenih 5.241 €. Realizacija je nižja zaradi nižjih stroškov zavarovanja javne 

infrastrukture od načrtovanih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj stremimo k gospodarni porabi 

proračunskih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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9015013 - Študije in drugi izdatki 

Vrednost: 176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za svetovanje pri Zvezi računovodij, 

finančnikov in revizorjev ter objavo v Uradnem glasilu slovenskih občin. Realizacija na postavki je bila 

9 %, od načrtovanih 2.000 € je bilo porabljenih 176 €.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj stremimo k gospodarni porabi 

proračunskih sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9015014 - Čistilna naprava - program EU 

Vrednost: 3.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore v 

delu, ki se nanaša na čistilne naprave. Realizacija na postavki je bila 60 %. Od načrtovanih 6.262 € je bilo 

porabljenih 3.785 €. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev vodenja in koordinacije operacije 

Razvojne agencije Sora, za pripravo podatkov za končno poročilo ter za poplačilo stroškov Loške 

komunale d.d. Škofja Loka za izvajanje nalog, ki jih je v času poskusnega obratovanja v letu 2015 (do 

pridobitve uporabnega dovoljenja) opravljala na Čistilni napravi Reteče. Razlogi za nižjo realizacijo so 

podani pri projektu v okviru obrazložitve načrta razvojnega programa. 

V okviru projekta, ki je bil poplačan iz te postavke, smo posodobili Centralno čistilno napravo Škofja 

Loka in na novo zgradili Čistilno napravo Reteče. 

Natančnejša obrazložitev projekta v okviru te proračunske postavke je podana v sklopu obrazložitev 

Načrta razvojnega programa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo v aglomeracijah Škofja Loka, Godešič, 

Reteče in Senica (del Občine Škofja Loka) zagotovili ustrezno stopnjo čiščenja na dveh čistilnih 

napravah. Poskrbeli smo za zmanjšanje onesnaženosti okolja, s čimer prebivalcem zagotavljamo varnejše 

in boljše bivalno okolje. Zastavljeni cilji so bili realizirani. Z realizacijo obeh čistilnih naprav smo 

omogočili zmanjšanje emisij v vode za 24.699 populacijskih enot (PE), ki bo dosežen po priključitvi vseh 

objektov na javni kanalizacijski sistem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0093 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore 

 

9015015 - Dokumentacija - investicije 

Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 niso nastali stroški (realizacija 0 %) v zvezi z dokumentacijo, ki bi bila namenjena 

izboljšanju tehnologije in izvedbi postopkov na področju čiščenja odpadnih voda. Za Centralno čistilno 

napravo Škofja Loka smo podrobneje obravnavali dva predloga, in sicer merilnik za merjenje suhe snovi 

primarnega blata, ki bo zmanjšal črpanje vode v gnilišče in s tem podaljšal zadrževalni čas v gnilišču. 

Predlog smo kot svoj projekt uvrstili v proračun za leto 2017. Drugi predlog se je nanašal na vgraditev 

mostne tehtnice na lokaciji čistilne naprave za potrebe tehtanja dehidriranega blata. Prejeli smo oceno 

stroškov tehtnice, podrobnejša analiza smotrnosti vgradnje pa še ni bila izvedena. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni kljub 0 % realizaciji. Predloge, ki jih 

prejmemo s strani izvajalca javne službe ali drugega subjekta/organa obravnavamo in v primeru 

upravičenosti predloga naročimo izdelavo dokumentacije, v kolikor je to potrebno ter v nadaljnjih korakih 

projekt vključimo v proračun.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-10-0094 – Dokumentacija – investicije 

 

9015016 - Investicije čistilnih naprav 

Vrednost: 11.687 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija postavke je 96 %. Od načrtovanih 12.200 € je bilo porabljenih 11.687 €. Sredstva so bila 

namenjena in porabljena za projekt Zavarovanja tehnološke dediščine na Centralni čistilni napravi Škofja 

Loka. Sredstva so bila porabljena za restavriranje motorja, za izdelavo betonske podlage in nadstreška na 

lokaciji Centralne čistilne naprave Škofja Loka ter za gradbeni nadzor pri sami izvedbi. Natančnejša 

obrazložitev projekta v okviru te proračunske postavke je podana v sklopu obrazložitev Načrta razvojnega 

programa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil dosežen in izpolnjen v celoti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0006 – Zavarovanje tehnološke dediščine na CČN Šk. Loka 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

9015018 - Vzorčenje vode 

Vrednost: 24.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke smo porabili za plačilo stroškov rednega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne 

vode iz javnega loškega vodovoda (JLV) in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JV RLL). V času 

kopalne sezone je bilo izvedeno vzorčenje kopalnih vod na treh različnih lokacijah. Zaradi neustreznih 

rezultatov je bilo vzorčenje ponovljeno na eni lokaciji, to je na Selški Sori. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vzorčenje pitne vode je bilo v celoti izvedeno v skladu z letnim planom vzorčenja. Realizacija postavke 

je nekaj nižja od načrtovane (indeks 92). Vzrok je v tem, da ni bilo potreb po vzorčenju pitne vode iz 

zasebnih vodovodov, za kar so bila rezervirana sredstva na postavki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

9016002 - Študije in drugi izdatki 

Vrednost: 7.813 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so bile plačane akontacije vodnega povračila za leto 2016 ter razlika med plačano 

akontacijo in dejansko odmerjenim vodnim povračilom, za zasebne vodovode v Občini Škofja Loka, ki s 

pitno vodo oskrbujejo več kot 50 prebivalcev in za katere je vodno dovoljenje skladno s Pravilnikom o 

oskrbi s pitno vodo pridobila Občina Škofja Loka.  

Plačani so bili stroški v zvezi s postopkom izbire skupnega izvajalca obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo, za celotno infrastrukturo, ki je bila predmet projekta »Oskrba s pitno vodo v 

porečju Sore«. 

Plačani so bili tudi stroški daljinskega nadzora odvzete vode iz vodnega vira Obrše (vodovod za 

stanovanjsko-obrtno cono Hrastnica) ter objava sklepa o cenah v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Plačana je bila odškodnina enemu oškodovancu, zaradi škode, ki je nastala zaradi zalitja kleti 

stanovanjske hiše, ob okvari na primarnem vodovodu v Hafnerjevem naselju.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 43). Vzrok je v tem, da ni bilo potrebe po izdelavi 

idejnih projektov na področju vodovoda, prav tako ni bilo stroškov v zvezi s pripravo Uredbe o 

vodovarstvenih območjih ter v zvezi s pridobivanjem vodnih dovoljenj, za kar je bil rezerviran del 

sredstev postavke. Tudi za plačilo škode, ki bi nastala ob večjih okvarah na vodovodnem omrežju, je bilo 

porabljenih le 13 % sredstev, ki so bila v ta namen rezervirana na postavki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9016004 – Javni loški vodovod 

Vrednost: 150.703 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke smo namenili za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na javnem loškem 

vodovodu. Obnovljen je bil primarni in sekundarni vodovod v delu Hafnerjevega in Frankovega naselja v 

skupni dolžini 930 metrov. Obnovljen je bil del vodovoda v naselju Podlubnik, kjer se bile zelo pogoste 

okvare, v dolžini 205 metrov. Izvedena je bila obnova vodovoda na območjih, kjer je potekala obnova ali 

gradnja kanalizacije (Hafnerjevo naselje od h.š. 16 do 22: 55 m; Dorfarje ob občinski meji: 270 m). 

Obnovljeni so bili trije krajši odseki vodovoda, kjer so bile pogoste okvare (Hafnerjevo naselje, Virmaše, 

Puštal) v skupni dolžini 59 metrov. 

Zaključena in plačana je bila gradnja vodovoda DN 200 ob dovozni cesti v industrijsko cono Trata v 

dolžini 115 metrov. 

Del sredstev postavke je bil porabljen za plačilo drugega obroka kupnine za zemljišča v k.o. Visoko, na 

katerih so objekti črpališča Visoko. 

Del sredstev smo namenili za popravilo okvar na vodovodnem omrežju.  
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S te postavke smo plačali tudi gradbeni nadzor za vsa navedena dela, stroške izvedencev, imenovanih v 

komisijo za tehnični pregled, stroške izdelave varnostnih načrtov in koordinatorja za varstvo pri delu, 

stroške arheoloških raziskav na območju gradnje kanalizacije Dorfarje ter izdelavo investicijske 

dokumentacije in projektne dokumentacije za posamezne investicije. 

S postavke je bila plačana tudi premija za zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda. 

Natančnejša obrazložitev projektov v okviru te proračunske postavke je podana v sklopu obrazložitev 

Načrta razvojnega programa pod posameznimi projekti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 66). Razlog je predvsem v tem, da so bile ponudbene 

vrednosti za nekatere investicije precej nižje od projektantskih ocen, ki so bile osnova za pripravo 

proračuna. Za odpravo okvar na omrežju je bilo porabljenih le 50 % v ta namen predvidenih sredstev. 

Odstranitev jaškov na starem primarnem vodovodu v poljanski dolini še nismo izvedli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0065 - Dograditev kanalizacijskega omrežja, OB122-15-0068 - Sekundarna kanalizacija 

Dorfarje, OB122-15-0069 - Virmaše Grenc, OB122-15-0062 - Črpališče Visoko, OB122-15-0063 - Loški 

cevovodi, OB122-15-0064 - Vodovod Hafnerjevo, Frankovo naselje, OB122-16-0005 - Komunalna 

ureditev Partizanske in Šolske ulice, OB122-16-0001 - Obnova vodovoda v naselju Podlubnik. 

 

9016005 - Vaški vodovodi 

Vrednost: 12.546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov. Sredstva so bila 

dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode in na podlagi javnega 

razpisa za sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2016.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (54,55). Za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov je bilo 

na postavki namenjenih 20.000 EUR. Na javni razpis je prispelo šest vlog, od tega ena ni ustrezala 

pogojem razpisa. V skladu s pogoji razpisa je bilo ostalih pet prijavljenih vodovodov sofinanciranih v 

višini 12.546,23 EUR.  

Na postavki je bilo 3.000 EUR rezerviranih za izvajanje del ali ukrepov na zasebnih vodovodih, ki bi jih 

Občini odredil inšpektor. Sredstva za ta namen niso bila porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0060 - Vaški vodovodi. 

 

9016006 - Dokumentacija 

Vrednost: 802 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke smo plačali gradbenega izvedenca na tehničnem pregledu za odsek vodovoda v Puštalu, 

overitve služnostnih pogodb ter odškodnino zaradi obnove vodovoda v Retečah.  

Z letom 2017 se ta postavka ukine. Izdelava projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije 

za predvidene posege na področju oskrbe s pitno vodo se v letu 2017 v celoti predvidi znotraj 

posameznega projekta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija te postavke je nizka (indeks 8). Vzrok je v tem, da ni bilo večjih potreb po naročanju 

PGD/PZI projektne dokumentacije oz. je bila le-ta plačana iz postavke 9016004. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0061 - Dokumentacija (oskrba z vodo). 

 

9016007 - Loški vodovod - program EU 

Vrednost: 466.572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva so bila namenjena in porabljena za naslednja projekta oziroma investiciji, ki sta vključevala 

izgradnjo vodovoda: Oskrba s pitno vodo v porečju Sore ter Komunalna ureditev naselja Puštal - območje 

A. Realizacija na postavki je bila 79 %. Od načrtovanih 593.166 € je bilo porabljenih 466.572 €. Sredstva 

so bila porabljena za gradnjo, nadzor, supernadzor, za poplačilo zadržanih sredstev za gradnjo in nadzor, 

obresti, storitve vodenja in koordinacije Razvojne agencije Sora, za pripravo podatkov za končno 

poročilo, za poplačilo stroškov Loški komunali d.d. Škofja Loka, in sicer za stroške elektrike v zvezi s 

črpalnimi vrtinami na Trebiji, za cenitev škode zaradi izpada pridelka na kmetijskih površinah in sanaciji 

zemljišča, ki je nastala ob izgradnji primarnega vodovoda na trasi Visoko – Škofja Loka v letih izgradnje 

2014 in 2015 ter za izplačilo odškodnin v zvezi s tem. Podrobneje so vrsta stroškov po projektih in razlogi 

za nižjo realizacijo podani pri posameznem projektu v okviru obrazložitve Načrta razvojnega programa. 

V okviru projektov, ki sta bila v letu 2016 poplačana iz te postavke smo zgradili 20,4 km vodovodnega 

omrežja, 1 nov vodohran Trnje ter 3 črpališča z zbirnim jaškom na Trebiji in obnovili črpališče Vešter. 

Natančnejša obrazložitev projektov v okviru te proračunske postavke je podana v sklopu obrazložitev 

Načrta razvojnega programa za vsak projekt posebej. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo zagotovili predvsem boljšo in varnejšo 

oskrbo uporabnikov javnega vodovodnega sistema. Zastavljeni cilji so bili realizirani.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0070 – Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, OB122-15-0053 – Komunalna ureditev naselja 

Puštal – območje A 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

9016008 – Upravljanje pokopališč 

Vrednost: 496 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunom za leto 2016 smo predvidevali, da bi na Centralnem pokopališču Lipica uredili dostopne 

poti do grobov novega grobnega polja in opravili določena tekoča vzdrževanja na obstoječih objektih ter 

pridobili študijo za bodočo širitev pokopališča in pokrili stroške postopka za pripravo in uveljavitev novih 

aktov (občinski odlok). Na tej postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za požarno zavarovanje 

infrastrukturnih objektov in  za plačilo najemnine za grobove pokojnih, ki niso imeli svojcev. 

Realizacija postavke je 45 %. V letu 2016 smo naročili manjša tekoča vzdrževalna dela na objektu, 

poplačali najem grobov za pokojne brez svojcev in poravnali obroke letne premije zavarovanja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V celoti smo izpolnili cilja poplačila zavarovalne premije in plačila najema grobov za pokojne brez 

svojcev. Tudi tekoče vzdrževanje na objektu smo opravili v zastavljenem obsegu. Nismo pa v letu 2016 

pričeli s postopkom reorganizacije javne službe, saj je bil področni zakon sprejet šele v jeseni in strošek 

objave splošnih aktov še ni mogel nastati. Enako je tudi šele v postopku sprememba občinskega 

prostorskega načrta, po katerem naj bi izvedli širitev in bi potrebovali študijo za širitev. Tako se del 

zastavljenih ciljev, ki so povezani z aktivnostmi drugih področij, prenaša v naslednja proračunska leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

9016009 - Pokopališča 
Vrednost: 141.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Pri oblikovanju vsebine postavke smo predvideli nastanek stroškov, ki bi nastali v zvezi z investicijami v 

izgradnjo infrastrukture na pokopališčih. Kot vodilni projekt smo določili širitev pokopališča Lipica na 

levi breg potoka Žabnica, za kar je bila potrebna pridobitev lastninske pravice na zemljišču (sklenitev 

pogodbe). V Krajevni skupnosti Sv. Lenart – Luša so odločili, da v delu objekta župnišča, ki stoji 

neposredno ob pokopališču, zgradijo poslovilni objekt – mrliško vežico. To naj bi bil drugi glavni 

investicijski del postavke. 

Realizacije postavke beleži osemdeset odstotkov predvidene vrednosti. V celoti je realizirana vrednost 

konta nakupa zemljišč – poplačilo prvega dela kupnine solastnikom, ki je bila uravnotežena z rebalansom 

in obnovitev uničene žive meje na Lipici (škodljivec).  

Polovična realizacija je na kontu rekonstrukcij in adaptacij, predvsem zaradi dejstva, da upravna enota 

dolgo ni izdala gradbenega dovoljenja za prenovo objekta na Sv. Lenartu. Zaradi tega se je postopek 

obnove zamaknil v jesensko/zimski čas ter v naslednje proračunsko leto. Izdelana in plačana je bila 

potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Izvajalcu za 

zamenjava stavbnega pohištva je bil, kljub fizični realizaciji do konca leta, v proračunskem letu 2016 

poravnana le prva situacija. Na področju pridobivanja dokumentacije pa sredstva na dveh kontih ostajajo 

neporabljena, saj postopek spremembe občinskega prostorskega načrta, za katerega bi potrebovali študijo 

izvedljivosti, v letu 2016 še ni zaključen, v naslednja proračunska leta pa se prenaša tudi predvidena 

širitev Centralnega pokopališča Lipica, za kar bo treba izdelati še izvedbene akte. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Glede na objektivne okoliščine (dejstva, ki jih ob oblikovanju proračuna nismo mogli v celoti predvideti) 

je zastavljen cilj izpolnjen v deležu realizacije postavke – osemdeset odstotno. V letu 2016 pričeta 

investicijsko prenovitvena dela objekta župnišča na Sv. Lenartu v mrliško vežico in servisni prostor ter 

javne sanitarije, se bodo nadaljevala in zaključila v naslednjem proračunskem letu. Enako predvidevamo 

za postopek širitve Centralnega pokopališča Lipica, ki bo zajet v spremenjenem občinskem prostorskem 

načrtu, realizacijo in zaključek postopka in projekta pa je pričakovati v naslednjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

OB122-15-0056 - Pokopališča 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

9016011 - Program geodetskih del 
Vrednost: 3.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo namenili za plačilo geodetskih del in storitev v zvezi s postopki urejanja meja in 

parcelaciji za objekte gospodarske javne infrastrukture. V letu 2016 smo pričeli in zaključili postopek 

ureditve meja in parcelacije na območju zadrževalnega bazena deževnih vod Reteče in ureditve mej in 

parcelacije ter združevanja zemljiških parcel na Sv. Lenartu – dostop do pokopališča, funkcionalno 

zemljišče mrliške vežice in pokopališča, kar bo osnova nadaljnjem urejanju razmerij z lastnikom zaradi 

izvajanja javne službe. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil izpolnjen v celoti, čeprav je bil znesek postavke porabljen le v višini 61 % 

predvidenega. Nižja realizacija je rezultat postopka izbire najugodnejšega izvajalca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

 

 

 

901 - KS Bukovica - Bukovščica 

Vrednost: 7.623 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90106001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 6.092 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 6.092,45 EUR, oz. 97,6% plana, so bila porabljena za plačilo rednih odhodkov in sicer 

za pisarniški material, reprezentanco, električno energijo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objektov,  

zavarovalne premije in druge odhodke (novoletno obdaritev otrok, tisk majic za športni pohod).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90106002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 501,80 EUR, oz. 33,3%  plana, so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji 

pooblaščeni za plačilni promet ter najemnine za poslovni prostor. Stroški električne energije so bili manjši 

od načrtovanih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90113001 - Avtobusna postajališča - zahtevki 
Vrednost: 1.029 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.028,58 EUR oz. 98,0% plana, so bila porabljena za vzdrževanje sedmih avtobusnih 

postaj v krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost sedmih avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90118001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 186,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. V letu 2016 so bila zagotovljena sredstva prenizko 

ocenjena za izdajo lokalnega glasila, hkrati pa svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 

 

 

 

902 - KS Godešič 

Vrednost: 7.869 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

90204001 - Proslave in prireditve krajevnih skupnosti 
Vrednost: 827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 826,91 EUR oz. 72,5 %  plana, so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali pri 

organizaciji prireditev »Večer na vasi«, novoletne prireditve za otroke, čistilne akcije in fotografske 

razstave.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj organiziranja in izvedbe štirih prireditev v krajevni skupnosti je bil dosežen. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90206001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.000,00 EUR  oz. 86,2% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90206002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 5.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 5.111,47 EUR oz. 89,9% plana, so bila porabljena za plačilo rednih odhodkov in sicer za 

pisarniški material, čistilni material, električno energijo, stroške ogrevanja, vodarino, tekoče vzdrževanje 

poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila po podjemni pogodbi, sklenjeni za čiščenje in tekoče 

vzdrževanje Doma krajanov in okolice, nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča, plačilo stroškov 

plačilnega prometa ter druge operativne odhodke (cvetje za umrle iz krajevne skupnosti).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilja, da se zagotovi vzdrževanje Doma krajanov in da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne 

skupnosti, sta bila dosežena. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90213001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 298,56 EUR oz. 99,5% plana, so bila porabljena za vzdrževanje dveh avtobusnih postaj 

na območju KS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost dveh avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90218001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 409 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 409,00 EUR oz. 100% plana, so se porabila za izdajo lokalnega glasila Dobrave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, izdati krajevno glasilo, je bil realiziran. 

 

90218002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost 
Vrednost: 223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 222,60 EUR oz. 99,8% plana, so se porabila za izdajo lokalnega glasila Dobrave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, izdati krajevno glasilo, je bil realiziran. 

 

 

 

903 - KS Log 

Vrednost: 6.298 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90306001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 3.179 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.178,63 EUR oz. 100,0% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov reprezentance 

(pogostitev starejših in svet KS), električne energije, izdelave energetske izkaznice za dom v Gabrku, 

zavarovalnih premij in drugih odhodkov (novoletna obdaritev otrok). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilja, da se zagotovi vzdrževanje doma v Gabrku in da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne 

skupnosti, sta bila dosežena. 

90306002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 2.369 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.369,22 EUR oz. 89,2% plana, so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala, 

izdatkov za reprezentanco, stroškov nadomestila za stavbno zemljišče, plačila po podjemni pogodbi, 

sklenjeni za čiščenje in tekoče vzdrževanje doma in okolice, stroškov plačilnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilja, da se zagotovi vzdrževanje doma v Gabrku in da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne 

skupnosti, sta bila dosežena. 

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 v višini 749,69 EUR oz. 100,0% so bila porabljena za vzdrževanje petih avtobusnih postaj v 

krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost petih avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90318001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 144,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. V letu 2016  so bila zagotovljena sredstva prenizko 

ocenjena za izdajo lokalnega glasila, hkrati pa svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 
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904 - KS Reteče - Gorenja vas 

Vrednost: 15.269 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90406001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 7.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 7.860,17 EUR oz. 89,00% plana, so bila porabljena za reprezentanco (svet KS in malico 

ob nasipanju cest), odvoz smeti, projektiranje in nadzor obnove "štirne", najemnine za parkirišče in 

poslovni prostor ter druge odhodke (novoletna obdaritev otrok in čistilna akcija).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90406002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 2 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2,40 EUR oz. 0,2% plana so bila porabljena za plačilo storitev plačilnega prometa.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

90407001 - Gasilci KS 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.000,00 EUR oz. 100% plana, so bila nakazana PGD Reteče-Gorenja vas v obliki 

tekočega in investicijskega transferja za nakup gasilske opreme in sicer novih škornjev in gasilskega 

praporja ter za zamenjavo vhodnih vrat z dvižnimi vrati v gasilskem domu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se gasilskemu društvu nudi pomoč pri nakupu opreme in zamenjavi vrat, je bil dosežen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0039 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90413001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 443,28 EUR oz. 68,8% plana so bila porabljena za plačila po podjemni pogodbi, 

sklenjeni za vzdrževanje avtobusnih postaj in okolice. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost treh avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

90416001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 2.938 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.938,37 EUR oz. 80,5% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov vodarine in 

odvoza smeti, tekočega vzdrževanja pokopališča ter plačila po podjemni pogodbi sklenjeni za zagotovitev 

urejenosti pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, ki je zajemal plačevanje stroškov obratovanja in upravljanja ter tekočega vzdrževanja pokopališča, je 

bil realiziran. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90418001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 176,00 EUR oz. 100% plana, so bila porabljena za izdajo lokalnega časopisa Vigred. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, izdati krajevno glasilo, je bil realiziran. 
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90418002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost 
Vrednost: 849 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 848,80 EUR oz. 99,9% plana, so bila porabljena za izdajo lokalnega časopisa Vigred. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, izdati krajevno glasilo, je bil realiziran. 

 

 

905 - KS Sv. Duh 

Vrednost: 8.641 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90506001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 5.223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 5.222,82 EUR oz. 99,7% plana, so se porabila za zagotovitev rednega delovanja 

krajevne skupnosti, in sicer za plačilo stroškov reprezentance, električne energije, stroškov  ogrevanja, 

vode, telefona, zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja Kulturnega doma (podest in police, pregled 

dimnika, peči in gasilnih aparatov, nakup omare za fascikle). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilja, da se zagotovi vzdrževanje Kulturnega doma in da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne 

skupnosti, sta bila dosežena. 

 

90506002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 3.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.417,80 EUR oz. 50,5% plana, so se porabila za nakup pisarniškega ter čistilnega 

materiala, tekočega  vzdrževanja kulturnega doma, nakupa omare za fascikle, vzdrževanje spletne strani 

KS, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila po podjemni pogodbi sklenjeni za 

čiščenje in vzdrževanje doma in okolice in plačilo stroškov plačilnega prometa. Največje odstopanje od 

plana je pri vzdrževanju poslovnega objekta in drugih odhodkih, kjer ni bilo izkazane potrebe po 

realizaciji.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilja, da se zagotovi vzdrževanje Kulturnega doma in da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne 

skupnosti, sta bila dosežena. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90518001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 402,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost se ni 

odločila za izdajo glasila. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. Svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 

 

 

906 - KS Trata 

Vrednost: 6.364 € 

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 v višini 340,00  EUR oz. 100 % plana so bila porabljena za reprezentanco (svet KS). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90606002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 3.931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 3.930,74 EUR oz. 64,3% plana so bila porabljena za plačilo rednih odhodkov poslovanja 

KS, in sicer za pisarniški material, čistilni material, električno energijo, stroške ogrevanja, vodo in 

komunalne storitve, telefon, poštnino, tekoče vzdrževanje pisarne in garaže, zavarovalne premije, 

nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča, plačilo organizaciji pooblaščeni za plačilni promet ter 

druge odhodke (veleslalom 2016, tehnični pregled traktorja, prevoz oseb). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

90616001 - Objekti za rekreacijo - tenis, igrišče na mivki 
Vrednost: 1.458 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.458,34 EUR oz. 61,0% plana, so bila porabljena za plačilo odhodkov, ki se nanašajo 

na področje tenisa in sicer za plačilo električne energije, vode in telefona ter za ureditev okolice.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi gospodarno ravnaje z objekti za rekreacijo, je bil dosežen. 

 

90616002 - Objekti za rekreacijo - vrtovi 
Vrednost: 635 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 635,09 EUR oz. 70,6% plana so bila porabljena za plačilo odhodkov, ki se nanašajo na 

področje vrtov, in sicer za stroške vode in nakupa nove pipe.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi gospodarno ravnaje z objekti za rekreacijo, je bil dosežen. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90618001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 798,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. Svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 
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907 - KS Škofja Loka - Mesto 

Vrednost: 1.451 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90706001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 320,00 EUR, oz. 100,0% plana so bila porabljena za stroške reprezentance. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90706002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 248 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 247,64 EUR oz. 20,8% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov telefona in za 

storitev organizaciji  pooblaščeni za plačilni promet. Ostali odhodki tekočega vzdrževanja, reprezentance 

in drugi odhodki niso bili realizirani, ker ni bilo izkazane potrebe po dodatnih stroških. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90713001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 883,40 EUR oz. 98,2% plana, so bila porabljena za vzdrževanje šestih avtobusnih postaj 

v krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost šestih avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90718001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 563,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. Svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 

 

 

908 - KS Kamnitnik 

Vrednost: 31.039 € 

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 v višini 260,00 EUR oz. 100,0% plana so bila porabljena za reprezentanco- svet KS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90806002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 515 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 515,01 EUR oz. 34,3% plana, so bila porabljena za delovanje krajevne skupnosti in sicer 

za nakup pisarniškega materiala, reprezentanco pri organizaciji čistilne akcije, stroške telefona in plačila 

storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ter druge odhodke pri selitvi arhiva. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

90813001 - Tekoče vzdrževanje cest 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke niso bila porabljena, saj so za planirana dela 

zadostovala sredstva v okviru drugih proračunskih postavk Občine Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi tekoče vzdrževanje cest, čiščenje propustnih kanalov, popravilo poškodb po neurjih, 

popravilo zimskih poškodb, pluženje in ureditev dela Koširjeve ceste,  je bil kljub nerealizirani postavki 

dosežen. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

90813002 - Tekoče vzdrževanje parkirišč 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke niso bila porabljena, saj so za planirana dela 

zadostovala sredstva v okviru drugih proračunskih postavk Občine Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi tekoče vzdrževanje parkirišč in sicer na prostoru bivše vojašnice in pri Plantariču,  je 

bil kljub nerealizirani postavki dosežen. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

90813003 - Javna razsvetljava KS 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v okviru proračunske postavke niso bila porabljena, saj so za delno izvedbo 

planiranih del zadostovala sredstva v okviru drugih proračunskih postavk Občine Škofja Loka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi menjava dotrajanih svetilk javne razsvetljave in žarnic ter vodov,  je bil kljub 

nerealizirani postavki delno dosežen. Zaradi spremenjenih okoliščin med letom - zaradi celovitejše 

ureditve javne razsvetljave posameznih ulic, se del izvedbe prenese v leto 2017.  
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

90816001 - Objekti za rekreacijo - zelenice KS 
Vrednost: 2.565 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.900,00 EUR so bila planirana za vzdrževanje zelenih površin v KS, košnjo trave, 

zasaditev zelenic, dreves ter ureditev sprehajalnih poti in klopi. Realizirano je bilo 2.565,41 EUR oz. 

52,4% plana. Prebarvali smo igrala, zasadili travo in drevesa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi vzdrževanje zelenih površin, je bil dosežen. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

90816002 - Druge komunalne dejavnosti - sejem 
Vrednost: 23.134 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 23.133,80 EUR oz. 67,4% plana, so bila porabljena za organizacijo mesečnega sejma in 

sicer za električno energijo, odvoz smeti, čiščenje sejma, plačila po podjemni pogodbi za pomoč pri 

postavitvi stojnic ter plačilu 80% stroškov plače zaposlenemu na Občini, ki delno opravlja delo za KS. V 

skladu s planom smo nabavili garnituro klopi in miz (20 kpl). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi organizacija mesečnega sejma, je bil dosežen. Organizirano je bilo dvanajst sejmov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0036 

 

90816003 - Druge komunalne dejavnosti - stara tržnica 
Vrednost: 4.278 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.277,80 EUR oz. 57,6% plana, so bila porabljena za organizacijo tržnice in sicer za 

električno energijo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje- čiščenje okolice, popravilo kanalizacije, 

nakup gasilnih aparatov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter druge odhodke (čistilni material, 

internet).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi organizacija tržnice, je bil dosežen. Tržnica je bila organizirana vsak torek, četrtek in 

soboto. 
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90816004 - Druge komunalne dejavnosti - nova tržnica 
Vrednost: 104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 103,88 EUR oz. 0,2% plana, so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije. Krajevna 

skupnost je organizator tržnice. Kljub drugačnim napovedim ob sprejemanju proračuna za leto 2016 se je 

kasneje izkazalo, da bo tudi v bodoče možno uporabljati prostore na Šolski ulici. Tako v letu 2016 ni bilo 

potrebe po selitvi na novo lokacijo, posledično pa tudi ne potrebe po investicijskih vlaganjih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projekt obnove objekta v stari vojašnici za potrebe nove tržnice ni bil realiziran, ker zaradi spremenjenih 

okoliščin še ni potrebe po selitvi s stare lokacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0037 

 

90816005 - Druge komunalne dejavnosti - plakatiranje 
Vrednost: 184 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 138,6 EUR oz. 8,4% plana, so porabljena za nakup lepila.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj - nakup materiala za lepljenje plakatov, obnova plakatnih mest in nakup dveh oglasnih tabel ni bil 

dosežen. Za obnovo ni bilo izkazane potrebe, postavitev novih pa ni bila realizirana zaradi nepridobljnega 

občinskega soglasja glede mesta postavitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-15-0036 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90818001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 544,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. Svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 
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909 - KS Stara Loka - Podlubnik 

Vrednost: 19.504 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

90906001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 1.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.854,71 EUR  oz. 100 % plana, so bila porabljena za reprezentanco, električno energijo, 

stroške ogrevanja in telefona. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

90906002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 2.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.867,36 EUR oz. 76,7% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov pisarniškega 

materiala, čistilnega materiala, električne energije, komunalnih storitev, poštnine,  tekočega vzdrževanja 

poslovnih objektov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine za poslovni prostor, plačilo 

organizaciji za plačilni promet ter plačila po podjemni pogodbi sklenjeni za čiščenje poslovnih prostorov.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

90916001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 14.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 14.781,53 EUR oz. 74,6% plana, so bila porabljena za komunalno vzdrževanje 

pokopališča in mrliške vežice, plačilo stroškov vode in odvoza smeti, plačila električne energije, plačilo 

najemnine lastniku pokopališča v Stari Loki ter plačilu po podjemni pogodbi, ki je sklenjena za 

zagotovitev urejenosti pokopališča.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, ki je zajemal plačevanje stroškov obratovanja in upravljanja ter tekočega vzdrževanja pokopališča in 

mrliške vežice, je bil realiziran. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

90918001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 894,00 EUR  niso bila realizirana v letu 2016, ker je plačilo stroškov za izdano 

lokalno glasilo v decembru zajeto v januarju 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, pripraviti krajevno glasilo, je bil realiziran. 

 

 

910 - KS Zminec 

Vrednost: 6.034 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

91006001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 4.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.815,43 EUR oz. 63,6 % plana, so bila porabljena za zagotovitev rednega delovanja 

krajevne skupnosti in sicer za nakup pisarniškega materiala, reprezentanco (pogostitev starejših krajanov 

KS), električno energijo, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (nakup poštnega nabiralnika), za 

vzpostavitev spletne strani, tekoče vzdrževanje igrišča, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 

druge odhodke (čistilna akcija, Prešernov pohod, novoletna obdaritev otrok). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

91006002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 2 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1,50 EUR oz. 11% plana so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

91013001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 449 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 448,96 EUR oz. 99,8% plana so bila porabljena za vzdrževanje treh avtobusnih postaj v 

krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost treh avtobusnih postaj v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

91018001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 768,60 EUR oz 100,0% plana so bila porabljen za izdajo lokalnega glasila Naš kraj. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, pripraviti krajevno glasilo, je bil realiziran. 

 

 

911 - KS Sv. Lenart - Luša 

Vrednost: 3.226 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

91106001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki 
Vrednost: 744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 744,09 EUR oz. 34,1% plana so bila porabljena za delovanje krajevne skupnosti, in sicer 

za  stroške reprezentance in druge odhodke (novoletna obdaritev otrok). V letu 2016 krajevna skupnost ni 

več plačnik najemnine za parkirišče za obračanje avtobusa, strošek je prevzela Občina. Ni se izkazala 

potreba po realizaciji planiranih stroškov tekočega vzdrževanja drugih objektov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
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Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

 

91106002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost 
Vrednost: 2 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2,05 EUR oz 1,3% plana, so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa. Ni 

se izkazala potreba po realizaciji planiranih drugih odhodkov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi nemoteno delovanje krajevne skupnosti, je bil dosežen. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

91113001 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 149,94 EUR oz. 100,0% plana, so bila porabljena za vzdrževanje avtobusne postaje v 

krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, da se zagotovi urejenost avtobusne postaje v krajevni skupnosti, je bil dosežen. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

91116001 - Pokopališka dejavnost v KS 
Vrednost: 2.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 2.330,18 EUR oz. 52,3% plana so bila porabljena za plačilo električne energije, 

komunalnih storitev (vode in smeti) in za plačilo tekočega vzdrževanja urejanja okolice pokopališča.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj, ki je zajemal plačevanje stroškov obratovanja in upravljanja ter tekočega vzdrževanja pokopališča, je 

bil realiziran. 
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

91118001 - Lokalni časopis - zahtevki 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 60,00 EUR so bila planirana za izdajo lokalnega časopisa. Krajevna skupnost ni izdala 

časopisa, zato sredstva niso realizirana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj–izdaja lokalnega časopisa ni bil realiziran. V letu 2016  so bila zagotovljena sredstva prenizko 

ocenjena za izdajo lokalnega glasila, hkrati pa svetniki KS, ki opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno, 

niso zmogli posvetiti dovolj svojega časa za kvalitetno oblikovanje lokalnega glasila. 

 

 

 

 
  



 

Stran 250 od 293 

B - Račun finančnih terjatev in naložb  

50 - Oddelek za proračun in finance  

Vrednost: 35.551 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

5006002 - Povečanje kapitalskega deleža v BSC d.o.o. 
Vrednost: 5.551 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Povečanje družbeniškega deleža Občine Škofja Loka v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno 

podporni center d.o.o., Kranj (v nadaljnjem besedilu: BSC d.o.o.), je v javnem oziroma občinskem 

interesu. Družba BSC d.o.o. ima status regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: RRA) po 

določbah Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12 , v 

nadaljnjem besedilu: ZSRR-2) RRA deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, 

zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami na delovnih področjih, kot so: 

- interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,      

- podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,  

- promocija investicij,  razvoj človeških virov,  razvoj turizma, 

- prostorski razvoj in varstvo okolja,  

- razvoj podeželja  

- tehnična pomoč in sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.  

Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je v 

večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne 

sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. BSC d.o.o. je izpolnjeval pogoj, da je bil v 

večinski javni lastni, ne pa izpolnjeval pa pogoja, da imajo znotraj javnega deleža večinski delež občine, 

in sicer so imele občine 25,44% delež, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja pa 34,37% 

delež. Navedeni pogoj je moral BSC d.o.o. na podlagi določbe tretjega odstavka 15. člena ZSRR-2A 

izpolniti do 28.07.2016, sicer bi lahko izgubil status RRA, ki pa je za BSC d.o.o., samo regijo ter vse 

občine na tem področju bistvenega razvojnega pomena. Regionalne razvojne agencije namreč do uvedbe 

pokrajin, ki so zahtevane v 143. členu Ustave RS, opravljajo del funkcije (predvsem razvojne), ki bi jo 

sicer morale opravljati pokrajine kot 1. nivo ureditve lokalne samouprave v Sloveniji. Občina Škofja 

Loka je nov vložek vplačala z razporeditvijo splošne proračunske rezervacije na podlagi Sklepa skupščine 

družbenikov družbe BSC Kranj, z dne 30.6.2016 in Sklepa Občinskega Sveta Občine Škofje Loke, št. 

239, sprejetega na 15. redni seji, z dne 30.6.2016.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je bila določena skladno s 517. členom Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s 

sprejetimi sklepi skupščine družbenikov družbe BSC d.o.o., z dne 30.6.2016:« osnovni kapital družbe se 

poveča z vložki iz 8.497,98 € za 890 € na 9.387,98 €«, s sprejetjem 3. točke 5. sklepa te skupščine »se 

poveča osnovni kapital družbe na podlagi izločitve prednosten pravice iz prejšnje točke tega sklepa in se 

izvede z novimi denarnimi vložki in sicer z enkratnimi vplačili najkasneje do 12.7.2016 ter s podpisi izjav 

v obliki notarskega zapisa o prevzemu vložka najkasneje do 12.7.201 na sledeči način: Novi vložek v 

nominalni višini 185,00 € vplača in prevzame Občina Škofja Loka, ki pridobi v družbi nov in samostojen 

poslovni delež v višini 1,9706 % celotnega osnovnega kapitala družbe. Denarni vložek Občine Škofja 

Loka, na podlagi katerega pridobi osnovni vložek v nominalni višini 185,00 € znaša 5.551,32 €, pri čemer 
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razlika med vplačanim denarnim vložkom in pridobljenim osnovnim vložkom v višini 5.366,32 € 

predstavlja vplačani presežek kapitala«. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev   

Skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 20. člena ZSRR-2,  ki določa, da mora regionalna razvojna 

agencija izpolnjevati pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega 

deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža, se je z 

dokapitalizacijo družbe zadostilo zakonskim določbam. Le tako je  RRA ohranila status regionalne 

razvojne agencije. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja družbenikov je bil sklep o dokapitalizaciji sprejet na 

skupščini družbe BSC d.o.o., dne 30.6.2016, zato je župan proračunska sredstva za dokapitalizacijo 

dodelil z uporabo v proračunu že načrtovanih, nerazporejenih sredstev splošne proračunske rezervacije. Z 

izvršeno dokapitalizacijo in s tem ohranitvijo delovanja regijske razvojne agencije je bil cilj dosežen. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

5014001 - Dani depoziti Ras za kreditni potencial za malo gospodarstvo 
Vrednost: 30.000 € 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, v enaki višini kot preteklo leto, smo namenili 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.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da so cilji s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo, realizirani le delno, kljub vložku 

celotnih namenskih sredstev v lanskem letu (realizacija 100 °%). Število izvedenih podjetniških investicij 

in programov s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo preko upravitelja, Razvojne agencije Sora, 

ni doseglo pričakovanih ciljev Odobreno je bilo zgolj 1 posojilo končnemu upravičencu. Zato 

ocenjujemo, da so cilji s pomočjo kreditne sheme za malo gospodarstvo realizirani le delno. Občina 

Škofja Loka je opozorila  Kreditni odbor, da naj v bodoče Razvojna agencija Sora pri izbiri banke preko 

javnega razpisa skuša s pogajanji z večjim številom posojilodajalcev doseči boljše pogoje tako za 

dolgoročne, kot tudi kratkoročne kredite. Nadalje naj Kreditni odbor  Razvojni agenciji naloži, da 

določijo aktivnosti kako ozaveščati oz. ponuditi podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

možnost najema kreditov.  

 

 

 

 

 



 

Stran 252 od 293 

C - Račun financiranja  

50 - Oddelek za proračun in finance  

Vrednost: 1.080.791 € 

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: 142.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo 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 bil najet za dobo 15 let. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  

5022008 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 
Vrednost: 124.336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni bančni kredit, najet v letu 

2010 za dobo 15 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna leta 2010. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  

5022009 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 
Vrednost: 216.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo skladno z amortizacijskim načrtom odplačevali dolgoročni bančni kredit, najet v letu 

2011 za dobo 15 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna leta 2011. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  

5022010 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2013 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  
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5022011 - Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 
Vrednost: 102.564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo skladno z amortizacijskimi načrti odplačevali dolgoročne bančne kredite, najete v letu 

2014 za dobo 20 let za financiranje investicij iz sprejetega proračuna in načrta razvojnih programov leta 

2014. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  

5022012 - Odplačilo kredita stanovanjskega sklada 
Vrednost: 35.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo odplačali dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno 

stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom). Dokončno bo odplačan v letu 2025. 
Višino postavke smo načrtovali na osnovi amortizacijskih načrtov.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 98 %.  

5022013 - Odplačilo kredita Eko sklada - plinovod 
Vrednost: 9.254 € 

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 2016 so sredstva 

postavke namenjena odplačevanju glavnice kredita, najetega v letu 1996, ki bo dokončno odplačan v letu 

2020. Višino postavke smo načrtovali na osnovi amortizacijskih načrtov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 94 %. 

5022014 - Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo 
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo odplačali prikazano višino kredita, najetega v letu 2009 za dobo 15 let. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil dosežen s tekočim odplačevanjem obveznosti; postavka je realizirana 100 %.  
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

20 - Župan 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

OB122-15-0028 - Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka 

Namen, cilj in stanje projekta 

Namen in cilj Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka je strateška obravnava prometa, ki prinaša 

merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj. 

Načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotovljene mobilnosti. Projekt je razdeljen 

na 4 faze in traja 12 mesecev. Trenutno se izvaja 2. faza projekta.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni in smo sledili terminskemu planu 

projekta. Sredi novembra smo zaključili 2. fazo projekta in počrpali realizirane upravičene stroške in 

naslova EU sredstev Kohezijskega sklada.   

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB122-15-0014 - Računalniška oprema in programi 

Namen, cilj in stanje projekta 

Sredstva v okviru tega projekta smo porabili za nakupe opreme, izvedene na podlagi podrobnega letnega 

programa, ki ga je po sprejetju proračuna sprejel župan. Nabavili smo sedem osebnih računalnikov in tri 

skenerje ter eno multifunkcijsko napravo. Prav tako smo kupili nov foto aparat. Za potrebe nove 

aplikacije občinskega redarstva smo kupili dodatno licenco za Windows strežnik. Zaradi izvajanja rednih 

varnostnih kopij smo posodobili aplikacijo za arhiviranje in kupili dodaten omrežni disk za shranjevanje 

podatkov. Pri programski opremi smo poravnali licenčnino za Microsoft programe in licenco za 

antivirusni program ter za eno licenco Adobe Acrobat. Občina je v letu 2016 prenovila svojo spletno 

stran, ki ponuja boljše možnosti za obveščanje in sodelovanje z občani. Prav tako smo del sredstev 

namenili za uvajanje Notranjih pravil na področju e-računov. Proces investicijskega vzdrževanja in 

posodobitve računalniške opreme poteka kontinuirano. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da je bila realizacija vseh aktivnosti znotraj tega projekta uspešno izvedena. S kontinuiranim 

procesom vzdrževanja in posodabljanja IT opreme sledimo postavljenim ciljem. Realizacija je sicer nižja 

od planirane, saj smo za prenovo občinske spletne strani planirali sredstva na podlagi opravljene 

predhodne raziskave trga, potem pa smo preko razpisa uspeli izbrati izvajalca z veliko nižjo ceno. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB122-10-0027 - Nakup osnovnih sredstev 

Namen, cilj in stanje projekta 

Na podlagi podrobnega letnega programa, ki ga je po sprejetju proračuna sprejel župan, smo v okviru tega 

projekta nabavili tri ognjevarne omare za hrambo pomembnejšega dokumentarnega gradiva ter električni 

skiro za potrebe službenih poti uslužbencev občinske uprave.  

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji uspešni. 

 

OB122-10-0028 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb 

Namen, cilj in stanje projekta 

Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb poteka kontinuirano. V letu 2016 smo s okviru tega projekta 

uredili senčenje atrija Žigonove hiše, vgradili protipožarna vrata v prehod med starim in novim delom 

upravnih prostorov v Žigonovi hiši, zamenjali okvarjeno steklokeramično ploščo ter vgradili led 

osvetljavo v izložbo Loške hiše. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo obnove sanitarij 

v I. nadstropju Žigonove hiše. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da mo bili pri izvedbi ciljev tega projekta uspešni. 

 

OB122-15-0015 - Sanacija strehe Sokolski dom 

Namen, cilj in stanje projekta 

Že od prenove Sokolskega doma dalje se je pojavljalo zamakanje na steklenem delu njegove strehe. Ob 

vsakem večjem deževju kot tudi v zimskem času, ko je na strehi sneg, se je pojavljalo zamakanje strehe 

na več različnih predelih steklene strehe. Po pregledu stanja je bilo ugotovljeno, da gre za tehnične 

napake pri sami izvedbi strehe, zato je bilo potrebno popraviti nekatere konstrukcijske – tehnične detajle 

strehe. V letu 2015 je bila izvedena prva faza sanacije, kjer se je saniral severni del steklene strehe, 

pomladi 2016 pa smo izvedli še drugi del. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ugotovljene nepravilnosti so bile v celoti odpravljene. Zaradi specifične konstrukcije pa bo tudi v bodoče 

potrebno redno spremljanje in sprotno odpravljanje morebiti na novo odkritih napak ali deformacij. Sama 

izvedba projekta je bila uspešna. 

 

OB122-15-0016 - Sanacija izolacije mansarde Sokolskega doma 

Namen, cilj in stanje projekta 

V mansardi Sokolskega doma je bila ob prenovi vgrajena nekvalitetna izolacija, poleg tega je bila 

izolacija vgrajena nepravilno, zato je v času ogrevanja prihajalo do velikih toplotnih izgub, poleti pa 

prostorov kljub klimatizaciji ni bilo možno primerno ohladiti, zato so bili delovni pogoji v mansardi, kjer 

so pisarne dveh oddelkov občinske uprave, večkrat neustrezni, prav tako so bile prisotne velike 

energetske izgube. Namen projekta je bil odpraviti napake pri izdelavi izolacije mansarde in s tem 

zagotoviti ustrezne delovne pogoje zaposlenih ter zmanjšati energetske izgube tega dela stavbe. 
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Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projekt je bil izveden na podlagi pripravljene dokumentacije ter na podlagi med sanacijo ugotovljenimi 

dodatnimi detajli, ki so narekovali potrebne ukrepe. Ugotavljamo, da je sanacija uspela, projekt pa 

upravičen, saj so pogoji za delo občutno boljši, manjše pa so tudi energetske izgube. 

 

OB122-15-0017 - Zamenjava oken na stavbi UE 

Namen, cilj in stanje projekta 

Občina Škofja Loka je bila v letu 1994, na podlagi 103. čelna Zakona o upravi, Upravni enoti Škofja 

Loka dolžna prepustiti v brezplačno uporabo poslovno stavbo na naslovu Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

Na podlagi sprejetih razdelilnikov stroškov si Občina Škofja Loka in Upravna enota Škofja Loka delita 

tekoče stroške poslovanja, kot so stroški čiščenja, varovanja, vodarine, razsvetljave, ogrevanja, itd. 

V letu 2016 smo tako izvedli menjavo dotrajanih oken. V skladu s prej omenjenim 103. členom Zakona o 

upravi, je Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za 

prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. 

Namen projekta je bil zamenjati dotrajana okna, da se zagotovi normalne delovne pogoje zaposlenim v 

delovnih prostorih stavbe, hkrati pa se zmanjša tudi velike toplotne izgube. 

Kot lastnik stavbe je bila nosilec investicije Občina Škofja Loka, predhodno pa je z Republiko Slovenijo 

sklenila sporazum o kritju sorazmernega dela stroškov za izvedbo projekta.  

 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Upravna enota je v času izvedbe projekta postavila nekaj dodatnih želja glede izvedbe detajlov, kar je 

projekt podražilo, vendar pa je vse te dodatne stroške v celoti pokrilo Ministrstvo za javno upravo. 

Realizacija postavke je bila tako višja od planirane, vendar kot rečeno, so bili v enakem znesku višje 

realizirani tudi prihodki za potrebe sofinanciranja tega projekta. Izvedena investicija že kaže pozitivne 

rezultate v smislu boljših delovnih pogojev in prihrankov pri energiji. Ocenjujemo, da je bila izvedba 

projekta uspešna. 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB122-10-0007 - Oprema za zaščito in reševanje 

Namen, cilj in stanje projekta 

Namen in cilj projekta je 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. Opremljanje poteka kontinuirano in v skladu s finančnimi možnostmi. 
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Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da se zaradi omejenih proračunskih sredstev osnovno opremljanje sicer podaljšuje, kar 

vpliva na uspešnost doseganja dolgoročnih ciljev, smo pa z razpoložljivimi letnimi sredstvi uspešno 

realizirali zastavljene letne cilje.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB122-10-0012 - Gradnja in nakup opreme 

Namen, cilj in stanje projekta 

Namen in cilj tega projekta je opremiti gasilske enote občine, ki opravljajo lokalno javno gasilsko službo, 

s potrebno opremo, tehniko in vozili, ki je nujno potrebna za njihovo normalno delovanje in opravljanje 

dejavnosti. 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 kontinuirano. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da se zaradi omejenih proračunskih sredstev osnovno opremljanje sicer podaljšuje, kar 

vpliva na uspešnost doseganja dolgoročnih ciljev, smo pa z razpoložljivimi letnimi sredstvi v celoti 

realizirali zastavljene letne cilje. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB122-15-0029 - Programi s področja kmetijstva - redni program 

Namen, cilj in stanje projekta 

Ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka. Sredstva so namenjena 

pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijske  dejavnosti ter podeželja v občini Škofja Loka  in so bila 

dodeljena na podlagi in z nameni javnega razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Sredstva so bila razdeljena na podlagi 

in v skladu z nameni javnega razpisa 10 društvom, 14 upravičencem primarne kmetijske proizvodnje in 4 

upravičencem dopolnilne dejavnosti na kmetijah.  

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB122-15-0030 - Razvoj podeželja 

Namen, cilji in stanje projekta 

V skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti se 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 in tedna podeželja, povečane 

samooskrbe, vzpostavitev šolske malice…Gre za nakazilo vsakoletne obveznosti po letni pogodbi na 

podlagi programa Razvojne agencije Sora. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev projekta uspešni. Sredstva so bila porabljena za 

naslednje projekte:  Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev, Zelišča in zdravilne rastline za 

razvoj novih dejavnosti na Škofjeloškem, Šolska malica, 14. teden podeželja in organiziranje tržnic 

kmetijskih pridelkov in izdelkov. 
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OB122-15-0031 - Las Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD 

Namen, cilji in stanje projekta 

Tudi Občina Škofja Loka  je članica Lokalne akcijske skupine "Las Loškega pogorja" (v nadaljevanju 

LAS). Upravljavec LAS - a je Razvojna agencija Sora, ki se ji na podlagi sklenjene pogodbe namenjajo 

tudi sredstva za upravljanje LAS-a in za projekte Leader in za izvajanje ukrepov CLLD. Gre za nakazilo 

vsakoletne obveznosti po pogodbi za upravljanje. Za projekte je po potrditvi strategije lokalnega razvoja 

za akcijsko skupino loškega pogorja potrebno razpisati javni poziv. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem. Porabljena sredstva so bila sicer nižja od 

planiranih, vendar gre to na račun spremenjenih razmer tekom leta. Sredstva so bila namenjena za 

delovanje razvoja podeželja, ki se izvaja preko pristopa LEADER in CLLD v okviru Lokalne akcijske 

skupine loškega pogorja, ki jo upravlja Razvojna agencija Sora. Sredstva iz naslova projektov niso bila 

realizirana, ker je pristojno ministrstvo šele v drugi polovici septembra 2016 izdalo odločbo o potrditvi 

Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja ter določitvi finančnega okvirja za programsko obdobje 

2014-2020. Konec leta pa sta bila izvedena dva javna poziva za projekte.  

 

11029003 - Zemljiške operacije 

OB122-15-0032 - Urejanje kmetijskih zemljišč 

Namen, cilji in stanje projekta 

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. Sredstva v okviru projekta so namenjena pomoči pri ohranjanju 

in razvoju kmetijske  dejavnosti ter podeželja v občini Škofja Loka  in se dodeljujejo  na podlagi in z  

nameni javnega razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da pri realizaciji zastavljenih ciljev tega projekta nismo bili uspešni, saj sredstva niso bila 

razdeljena, ker na podlagi javnega razpisa nismo prejeli vlog za ta namen.  
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-15-0033 - Izgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske 

Namen, cilji in stanje projekta 

Ureditev daljinskih poti v nižinskem delu. Predvideni odseki naj bi povezovali kolesarske povezave v 

občini Škofja Loka s kolesarskimi povezavami z Gorenjo vas – Poljane, z Železniki  in dalje proti Kranju 

in Medvodam. Investicija bi dopolnila turistično ponudbo občine in regije. Kolesarske povezave bodo 

vplivale tudi na večji obisk športnih in turističnih objektov ter objektov kulturne dediščine v bližini 

kolesarskih povezav, omogočen bo razvoj novih turističnih dejavnosti. Izvedba bi pozitivno vplivala  na 

izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev občine Škofja Loka, ki bi imeli boljše možnosti za 

rekreativno kolesarjenje, boljša bi bila dostopnost nekaterih delov občine s kolesom, ki je eno od najbolj 

trajnostnih in ekoloških prevoznih sredstev, razvoj novih turističnih dejavnosti pa bi omogočil tudi 

nastanek novih delovnih mest. Sredstva smo načrtovali za namene projektne in investicijske 

dokumentacije.   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ugotavljamo, da pri realizaciji zastavljenih ciljev nismo bili uspešni. Projektna dokumentacija zaradi ne 

pridobitve soglasja nekaterih lastnikov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2016. Noveliran projektni predlog 

z novimi trasami ob Poljanski obvoznici za pripravo projektnih predlogov za sklepanja dogovorov za 

razvoj regij je bil vključen v dogovor Gorenjske regije. Kljub potrditvi prioritetnega regijskega projekta 

Gorenjske kolesarske poti na Svetu Gorenjske regije ta projekt na nacionalni ravni ni bil uvrščen v 

dogovor Zahodne regije.  

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB122-15-0034 - Podpora žičniški dejavnosti 

Namen, cilji in stanje projekta 

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. 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru tega projekta. Realizacija je sicer nižja od načrtovane, 

ker je edini upravičenec na javni razpis prijavil manj upravičenih stroškov, kot je bilo razpisanih. 
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB122-15-0035 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 

Namen, cilji in stanje projekta 

Občina Škofja Loka želi urediti postajališče za avtodome, kjer bi bilo možno prenočiti. V letu 2014 je 

zato občina pristopila k projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.  Z rebalansom smo sredstva 

namenili zgolj za promocijo mreže doma in v tujini. Sredstva v letih  2015 in 2016 so načrtovana za 

pripravo dokumentov za nacionalni projekt. Z rebalansom smo sredstva namenili za izdelavo novih 

katalogov, predstavitev mreže na ciljnih sejmih doma in v tujini v sodelovanju z STO in Spirit Slovenija.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da uspešno sledimo ciljem v okviru projekta. Sredstva so bila porabljena za predstavitev 

mreže na štirih ciljnih sejmih doma in v tujini z dvema izdanima katalogoma. Izvedeno je bilo srečanje 

predstavnikov STO, Spirit Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in mreže v Adriji Mobil z 

ogledom podjetja.  

 

 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB122-16-0006 - Nakup opreme ZD Škofja Loka - terminali 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka, kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Škofja Loka, se skladno s potrebami zavoda 

redno prijavlja na razpise Ministrstva za zdravje, ki v Uradnem listu RS  objavlja »javne razpise za 

prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti v Republiki Sloveniji« 

Stanje projekta  

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno dosegli, saj smo na razpisu Ministrstva za zdravje uspeli in 

izvedli predvidene investicijske nabave za leto 2016 v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski 

postavki. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB122-10-0055 - Spomeniško varstvene akcije 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotoviti sredstva za izdelavo študij in idejnih projektov in projektne 

dokumentacije za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine kot npr za: 

- izdelavo strokovnih podlag za OPPN-je,  

- izdelavo projektne dokumentacije za urbano opremo (Loška lučka...).   

Sredstva smo namenili tudi za javne objave, strokovne razstave, namenjene obveščanju in seznanjanju 

javnosti z dogodki, osveščanje in postopki povezanimi z obnovo in varstvom kulturne dediščine v občini. 
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Stanje projekta 

Projekt ni bil realiziran v načrtovani višini, ker predvidene aktivnosti zaradi usklajevanja z vsemi 

deležniki v prostoru niso bile pravočasno zaključena, zato načrtovanih projektov ni bilo možno realizirati 

in  njihovo realizacijo predvidevamo v letu 2017. Sredstva smo porabili za osveščanje in informiranje 

javnosti o dobrih praksah obnove in varstva objektov kulturne dediščine. 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB122-15-0013 – Nakup knjig 

Namen in cilj 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je nabavila knjige s sredstvi proračuna Občine Škofja Loka 

(delno), s sredstvi Ministrstva za kulturo in z lastnimi sredstvi (zamudnine, vpisnine). Sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva smo zagotovili skladno z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. V letu 2016 smo nabavili 5.208 enot knjižnega gradiva.  

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-10-0069 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 

Namen in cilj 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v kulturi so bila porabljena 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. 

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. V letu 2016 je bila izvedena postavitev obeležja dr. Jožetu Rantu.  

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  

Podpisana je predpogodba za odkup objekta.  
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18059001 - Programi športa 

OB122-10-0066 - Projekti športnih objektov 

Namen in cilj 

V športu so na področju investicijskega vlaganja potrebe za različne športne panoge in tako smo uvedli 

postavko na kateri zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov priprave variantnih rešitev, projektnih 

nalog in ostalih stroškov. Posebej je potrebno omeniti pripravo projektne dokumentacije za ureditev 

različnih igrišč in dokumentacije za druge želene oz. predvidene športne objekte, ter morebitne izredne 

stroške na tem področju.  

Stanje projekta 

Ocenjujemo, da se zadeve izboljšujejo, saj zastavljene cilje uspešno dosegamo,  izvedli smo letni program 

dela v okviru razpoložljivih sredstev. 

 

OB122-10-0067 - Nakup zemljišč za igrišča 

Namen in cilj 

V posameznih lokalnih središčih in krajevnih skupnostih delujejo določena športna društva, ki za svoje 

delovanje uporabljajo športna igrišča. Pred ureditvijo le teh si tako najprej prizadevamo za ureditev 

lastniških razmerij nad navedenimi zemljišči. Po vzpostavitvi občinskega lastništva pa nadaljujemo še z 

ustrezno funkcionalno ureditvijo. 

Stanje projekta 

Sedaj poteka odkup zemljišč za igrišče v Gorajtah. 

 

OB122-10-0068 - Investicijsko vzdrževanje - šport 

Namen in cilj 

Sredstva namenjamo vzdrževalcem športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. Pretežni del 

sredstev je bil razdeljen 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 – v sodelovanju z Zavodom za šport. 

18059002 - Programi za mladino 

OB122-10-0061 - Center za mlade 

Namen in cilj 

Pod Center za mlade spada »Mladinski dnevni center Blok« v Frankovem naselju in »Dnevni center za 

mlade« pod okriljem CSD v Podlubniku. Tu je potrebno izvajati investicijsko vzdrževalna 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 

OB122-10-0070 - Investicijsko vzdrževanje - Vrtec Škofja Loka 

Namen in cilj 

V letu 2016 smo realizirali 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. Razporeditev sredstev je bila po prioritetnem redu 

odvisna od pripravljenosti projekta za izvedbo in razpoložljivih sredstev. 

Stanje projekta 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

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 

Izvedena sprememba OPPN za območje Kamnitnika, potrjeni idejni projekt, v teku je razpis za izvedbo 

glavnih projektov PGD/PZI. 

OB122-13-0003 - Vrtec Škofja Loka - Gabrk 

Namen in cilj 

Na Občini smo pripravili dokumentacijo za obnovo opuščene šole v Gabrku s spremembo namembnosti, 

in sicer za ureditev 2 oddelkov vrtca v pritličju, ureditev večnamenskega prostora in krajevne pisarne v 

nadstropju, v mansardi pa ureditev 2 stanovanjskih enot. V prvi fazi smo predvideli statično sanacijo, 

obnovo strehe s fasado in ureditev sistema ogrevanja, v nadaljevanju pa notranjo ureditev vrtčevskih 

oddelkov, večnamenskega prostora s krajevno pisarno in stanovanjskega dela. Pri izvedbi investicije smo 

nameravali kandidirati za EU sredstva.  

Stanje projekta  

Glede na to, da v letu 2016 ni bilo objavljenega ustreznega razpisa EU, je tako ta projekt ostal »v 

mirovanju«. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB122-10-0071 - 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 in posodabljanje stare opreme. 
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OB122-10-0072 - Investicijsko vzdrževanje - osnovne šole 

Namen in cilj 

V letu 2016 smo realizirali investicijsko-vzdrževalna dela v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, 

predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja. Občina Škofja Loka ima naslednje osnovne 

šole: OŠ Ivana Groharja (s podružnicami Bukovica, Bukovščica in Lenart), OŠ Cvetka Golarja (s 

podružnico Reteče), OŠ Škofja Loka – Mesto (z enoto Novi svet) in OŠPP Jela Janežiča (tu so 

ustanoviteljice vse štiri občine naše Upravne enote). 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. Razporeditev sredstev je bila po prioritetnem redu 

odvisna od pripravljenosti projekta za izvedbo in razpoložljivih sredstev. 

Stanje projekta  

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

  

 

60 - Oddelek za okolje in prostor 

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 Puštala ob Poljanski 

Sori ter Škofje Loke ob sotočju Selške in Poljanske Sore ter od Sore do Suhe. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave PGD projektov. V letu 2016 so potekale zlasti predstavitve projekta in 

usklajevanje z lastniki zemljišč, na katerih se bodo izvajali posegi ter posledično manjše spremembe 

projektov. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB122-15-0018 - Urbanistični dokumenti 

Namen in cilj 

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN, predvsem priprava in 

nadaljevanje strokovnih podlag za pomembne občinske projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja 

Občine Škofja Loka. 

Letni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 

prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali 

pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih 

podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. 

Stanje projekta 

Izdelali smo posamezne prostorske načrte oz. pričeli z njihovo izdelavo (OPPN za umestitev nove 

kisikarne v industrijski coni Trata, OPPN za umestitev nove stanovanjske soseske v Retečah), kot tudi 

nadaljevali s pripravo že  pričetih prostorskih aktov (OPPN Livada Žovšče v Puštalu). Izvedli smo tudi 

nekaj postopkov sprememb in dopolnitev že veljavnih aktov (OPPN za območje nekdanje vojašnice – za 
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potrebe umeščanja novega vrtca, druge manjše spremembe). Večinoma so pripravo teh načrtov financirali 

investitorji. 

Pristopili smo k strokovni podlagi, ki se nanaša na obravnavo pobud za spremembo namenske rabe 

zemljišča za potrebe sprememb in dopolnitev OPN.  

Pripravili smo posamezne strokovne podlage za območje mestnega središča in za potrebe posameznih 

OPPN-jev. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB122-16-0012 - Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Namen in cilj 

Dolgoročni cilj je zagotoviti celostno praznično okrasitev in osvetlitev mesta in  naselij v občini. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo izdelali idejni projekt novoletne osvetlitve za celotno območje občine, v nadaljevanju pa 

projekt za izvedbo za območje starega mestnega jedra. Novoletno okrasitev na ožjem delu starega 

mestnega jedra  smo izvedli glede na načrtovana finančna sredstva. Izdelani so bili novi svetlobni napisi 

in kovinski svetlobni elementi (svetlobi prodniki). Zaradi same narave projekta je bil realiziran le del 

načrtovanih sredstev. Z izvajanjem projekta bomo nadaljevali v prihodnjem letu.  

 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-13-0005 - Loški grad 

Namen in cilj 

Dejavnost opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu besede. Dolgoročni cilj je prenova 

in vzdrževanje arhitekturnega spomenika kulturne dediščine, njegova predstavitev javnosti in njegovo 

vključevanje v živo podobo mesta. 

Stanje projekta 

Postavka ni bila realizirana v okviru veljavnega plana, ker predvidene aktivnosti zaradi usklajevanja z 

vsemi deležniki v prostoru niso bile pravočasno zaključene, zaton načrtovanih projektov ni bilo možno 

realizirati. Potrebno je pripraviti konservatorski načrt za celotni grajski kompleks, ki bo podlaga za vse 

nadaljnje aktivnosti. 

Sredstva na postavki smo porabili za investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu - krpanje strehe ter 

za restavriranje poslikav v sklopu obnove grajske kapele.  

 

OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov-javni razpisi 

Namen in cilj 

Namen je priprava strokovnih podlag in projektne dokumentacije za načrtno usmerjanje razvoja prenove 

kulturne dediščine na celotnem območju občine Škofja Loka s ciljem, da se zagotovi ohranitev 

najpomembnejše kulturne dediščine mesta kasnejšim generacijam ter omogoči njeno predstavitev 

javnosti.  

Stanje projekta 

Objava razpisov za sofinanciranje obnove je vsakoletna aktivnost. 
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Projekt je delno zaključen. V skladu z merili javnega razpisa, s kulturno varstvenimi pogoji in soglasjem 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo do sofinanciranja obnove objektov kulturne dediščine 

upravičenih 14 objektov, od tega en objekt delno z možnostjo sanacije , ter en objekt pogojno prav tako z 

možnostjo sanacije. 

 

70 - Oddelek za stavbna zemljišča  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB122-13-0006 - Investicijsko vzdr. posl. prost. - strešna kritina 

Namen in cilj 

Na podlagi ogleda ostrešja stavbe Mestni trg 26 je bilo ugotovljeno, da strešna kritina zaradi slabega 

materiala razpada. Zato lahko pride do zamakanja in nastanka škode v prostorih stavbe. Pripravljen je bil 

popis potrebnih del ter na njegovi podlagi zbrane ponudbe izvajalcev. Drugačna rešitev kot menjava 

celotne kritine ni bila možna. Sprejeta vrednost projekta je znašala 19.000,00 EUR, končna vrednost 

projekta pa 17.235,65 EUR. Končna vrednost je bila določena na podlagi pridobljenih ponudb, ki so bile 

ugodnejše od ocenjene vrednosti v fazi priprave projekta. 

Stanje projekta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

 

OB122-15-0022 - Investicijsko vzdr. posl. prost. - stopnišče 

Namen in cilj 

Namen projekta je bila sanacija obrabljenih skupnih delov stavbe Spodnji trg 40. V stavbi se od okrog 

leta 1980 dalje, ko je bila opravljena večja sanacija stavbe, ni več izvajalo večjih vzdrževalnih del. V tem 

času je prišlo do večje obrabe talnih oblog stopnišča ter dotrajanosti elektro napeljave na stopnišču. S 

sanacijo stopnišča je bila odpravljena nevarnost za nastanek nesreč uporabnikov stavbe. Sprejeta vrednost 

projekta je znašala 6.000,00 EUR, njegova realizacija pa 5.608,34 EUR. Projekt je bil uspešno realiziran z 

nižjimi stroški od predvidenih. 

Stanje projekta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

 

OB122-15-0023 - Nakup druge opreme in napeljav 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka razpolaga s počitniškimi kapacitetami v Strunjanu, Maredi in v Čatežu. Nastanitvene 

zmogljivosti so v zelo slabem stanju in so potrebna večjih investicijskih vzdrževanj. Namen projekta je 

bilo izboljšati stanje v počitniških kapacitetah in zagotoviti bolj kakovostno bivanje koristnikom 

počitniških kapacitet ter ohranjanje njihove vrednosti. V letu 2016 so bile izvedene le nujno potrebne 

investicije in sicer popravilo vodovodnih napeljav v Strunjanu in nakup klima naprave za stanovanje v 

Maredi. Izvedena so bila tudi manjša vzdrževalna dela v počitniških objektih, v skladu z dejanskimi 

potrebami, ki smo jih zaznali ob kontrolnih pregledih oz. so nam jih sporočili uporabniki kapacitet. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. Cilj je bil delno dosežen, saj smo izvedbo večjih investicij zamaknili v leto 

2017. 
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OB122-16-0010 - Ureditev prostorov KS Zminec 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka je v letu 2015 za potrebe delovanja KS Zminec kupila prostore v stavbi Zminec 35, 

Škofja Loka. Za normalno uporabo prostora je bilo potrebno izvesti njegovo preureditev ter sanacijo. 

Izvedla se je menjava stavbnega pohištva ter uredil prostoru lasten priključek za odjem električne 

energije, vode ter priključek na kanalizacijo. Sprejeta vrednost projekta je znašala 5.500,00 EUR, končna 

vrednost realiziranega projekta pa 4.678,89 EUR. Končna vrednost projekta je bila nižja od predvidene na 

podlagi pridobljenih ponudb, ki so bile nižje od ocene iz faze priprave projekta. 

Stanje projekta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

 

OB122-16-0011 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Šk.L. 

Namen in cilj 

Občina Škofja Loka si prizadeva s strani države brezplačno pridobiti nepremičnine (zemljišča in stavbe) 

nekdanje vojašnice Škofja Loka. Ker so stavbe v slabem stanju, bo takoj po pridobitvi potrebno pristopiti 

k izvajanju najnujnejših sanacijskih del. Z nameravanimi investicijskimi posegi se bo zaustavilo nadaljnje 

poslabševanje stanja stavb. Predvsem je potrebno izvesti sanacijo ostrešij ter drugih osnovnih gradbenih 

elementov stavb. Projekt v letošnjem letu ne predvideva aktivnosti. Realiziral naj bi se do konca leta 

2018. Trenutno vrednost projekta znaša 52.500,00 EUR. 

Stanje projekta 

Projekt je 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 ne omogoča optimalnega 

funkcioniranja objekta - spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino najvišjega pomena. Z 

vzpostavitvijo 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 in 

drugim obiskovalcem starega mestnega jedra. Odkup nepremičnine bo izveden do konca leta 2018. 

Sprejeta vrednost projekta znaša 279.864,00 EUR. V letu 2016 realizirani del projekta znaša 30.000,00 

EUR. Navedena vrednost je skladna s planom in je bila uspešno realizirana. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Skladno s planom bo projekt realiziran do konca leta 2018. 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB122-10-0046 - Investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

S projektom investicijsko vzdrževanje so bila predvidena večja popravila in zamenjave elementov v 

občinskih stanovanjih in skupnih delih večstanovanjskih objektov po poteku življenjske dobe, ki jih mora 

izvajati lastnik stanovanj v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznih 

elementov objektov. Projekt se je izvajal vse leto 2016. Sprejeta vrednost projektov je 118.701 EUR, 

realizirana vrednost projektov znaša 85,8 %. Izvedena so bila večja obnovitvena in vzdrževalna dela 
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stanovanjskega fonda Občine Škofja Loka in skupnih delov večstanovanjskih stavb, v katerih ima občina 

solastniški delež, in sicer vzdrževalna dela v nekaj stanovanjih (na naslovih Frankovo naselje 74a - dve 

stanovanji, Podlubnik 159 in Frankovo naselje 156), toplotni ovoji fasad v šestih večstanovanjskih 

objektih: Frankovo naselje 54 in 55, Podlubnik 155, 159 in 162 in Partizanski cesti 12, sanacija dimnikov 

na Novem svetu 17, izolacije teras v petih objektih (na naslovih Partizanska 40 in 43, Podlubnik 161, 156, 

161 in 153, izolacija kleti v večstanovanjski stavbi na Partizanski cesti 41 in streha na večstanovanjski 

stavbi Mestni trg 35,36, sanacije zamakanja v kopalnicah v petih stanovanjih (stanovanje na naslovu 

Frankovo naselje 74a, stanovanje na naslovu Frankovo naselje 67, dve stanovanji na naslovu Frankovo 

naselje 68 in stanovanje na naslovu Spodnji trg 9a), servis in večje popravilo dvigala za invalide v 

večstanovanjski stavbi na naslovu Trata 2 in druga potrebna večja vzdrževalna dela na podlagi načrta 

nujnih investicijskih vzdrževalnih del.  

Stanje projekta 

Projekt je bil delno izveden. Nerealizirane investicije so bile prenesene v NRP za leto 2017. 

 

OB122-15-0020 - Rekonstrukcije in adaptacije 

Namen in cilj 

S projektom Rekonstrukcije in adaptacije je bila predvidena celovita prenova nekaterih izpraznjenih 

občinskih stanovanj, izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije in stroškov nadzora nad izvajalci 

investicijskega vzdrževanja stanovanj. Projekt se je izvajal v drugi polovici leta 2016. Realizacija je 54%. 

Celovito smo prenovili dve stanovanji (na naslovu Frankovo naselje 41 in Trata 2a) in delno eno (na 

naslovu Mestni trg 35,36).  

Stanje projekta 

Projekt je bil delno izveden. Nerealizirane investicije so bile prenesene v NRP za leto 2017. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB122-15-0021 - Opremljanje stavbnih zemljišč 

Namen in cilj 

Izdelave študij izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring za 

projekte, ki še niso uvrščeni v Načrt razvojnih programov (NRP), vendar je potrebno zanje izdelati 

predhodne študije ter predhodno dokumentacijo, ki bo podlaga za uvrstitev projektov v NRP. Tovrstna 

dokumentacija je predvsem dokumentacija, ki je osnova za opremljanje stavnih zemljišč (programi 

opremljanja, študije izvedljivosti, strokovne študije z različnih področij itd.),ter načrti in druga podobna 

projektna dokumentacija. 

Stanje projekta 

V letu 2016 projekt ni bil izveden. Projekt se ne prenaša v leto 2017, saj se bodo načrti in druga projektna 

dokumentacija naročali v okviru posameznega projekta ob uvrstitvi v NRP. Cilj ni bil dosežen. 

 

OB122-15-0025 - Prodaja zemljišč (Urejanje občinskih zemljišč) 

Namen in cilj 

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine na osnovi projektov ali izkazanih potreb ter tudi na 

predlog stranke, ki izkaže morebitni interes za sklenitev pravnega posla. Predvsem gre za razpolaganje z 

zemljišči, ki niso del posameznega večjega investicijskega projekta oziroma za nakupe zemljišč kot 

pripravo na investicijski projekt. 

Stanje projekta 
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V letu 2016 je bil projekt delno izveden. Nerealizirane prodaje se, skladno s sprejetim Načrtom ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2017, prenašajo v to leto.  

 

OB122-15-0026 - Nakup zemljišč (Urejanje občinskih zemljišč) 

OB122-15-0027 - Menjava zemljišč (Urejanje občinskih zemljišč) 

Namen in cilj 

Nakup oz. menjave zemljišč v območju OLN Kamnitnik I, na podlagi pogodbe o komunalnem 

opremljanju, ter posledično prenos zgrajene komunalne infrastrukture v last in upravljanje občine.  

Stanje projekta 

Kljub večkratnemu pozivu Občine Škofja Loka investitorju gradnje komunalne infrastrukture v območju 

OLN Kamnitni I, medsebojna razmerja po pogodbi o komunalnem opremljanju še vedno niso urejena, iz 

razlogov na strani investitorja. Cilj ni bil dosežen. Realizacija se prenaša v leto 2017. 

 

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-15-0043 - Urejanje pločnikov 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu ob občinskih in predvsem ob državnih 

cestah z izgradnjo pločnikov in prehodov za pešce, po predlogih posameznih KS. 

Stanje projekta 

Zap.št. Postavka Investitor Sredstva Projekt Nos. 

projekta 

Pred 

letom 

2015 

2015 2016 -

rebalans 

realizacija 

1 8013010 Občina Občina 

(KS) 

PLOČNIK  

SV. DUH 

ZL 17,9 0,0 27,0 0,0 

3 8013010 Občina Občina, 

(KS) 

PLOČNIK 

SUHA, 

II. FAZA 

ZL 4,0 0,0 35,0 0,0 

 

Sredstva za projekt izgradnje pločnika Sv. Duh ob desni strani regionalne ceste R1-210/1109 ''Kranj – 

Škofja Loka'', od km 5+520 do km 5+940, niso bila porabljena, saj novega pločnika ne smemo zgraditi, 

dokler ne bo urejeno ustrezno odvajanje meteornih vod v najbližji vodotok. To določilo je bilo v projekt 

vneseno po recenziji projekta za izvedbo s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na 

projektu izgradnje pločnika Suha – II. faza ni bilo nobene realizacije, ker nismo uspeli pridobiti potrebnih 

zemljišč. Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0043 v letu 2016 na proračunski postavki 8013010 - Urejanje 

pločnikov ni bilo. 
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OB122-15-0044 - Program obnov občinskih cest 

Namen in cilj 

Razne obnove in rekonstrukcije dotrajanih odsekov kategoriziranih občinskih cest in preplastitve 

makadamskih poti. 

Stanje projekta 

Sredstva smo porabili namensko in sicer za obnove občinskih cest. Program je narejen na osnovi 

predlogov krajevnih skupnosti, kot občinskih predlogov. V nižinskih delih so se izvajale v glavnem 

rekonstrukcije dotrajanih cest, v hribovskih predelih pa v glavnem preplastitve makadamskih cest in v 

manjšem obsegu tudi rekonstrukcije nevarnih odsekov dotrajanih cest. Zastavljeni cilji so bili v glavnem 

doseženi. Ker se je glavnina gradbenih del izvajala v jesenskem času, se je gradnja nekaterih projektov 

(obnova Koširjeve, preplastitev Pahovca, ureditev odseka Hrastnica-Močeradnik-Medvode) zamaknila v 

naslednje proračunsko leto. Program izvedenih obnov občinskih cest je razviden iz spodnje tabele: 

  
KRAJEVNA 

SKUPNOST 

ŠTEVILKA 

CESTE 

NAZIV OBJEKTA 

LETO 2016 

LETO 2016 

REBALANS PORABA 2016 

 1.  BUKOVICA LC 183011 Strmica - Bukovščica - Ševlje 23.000,00 € 23.000,00 € 23.021,64 € 

  BUKOVŠČICA LC 183011 Strmica -  Ševlje odcep Mlinar 10.864,00 € 10.864,00 € 2.036,74 € 

  

 

JP 901131 Hud Laz - Knape 5.000,00 € 5.000,00 € 5.533,66 € 

  

 

JP 901032 Odcep Špilar 7.000,00 € 7.000,00 € 4.409,53 € 

  

 

RAZNE Razne preplastitve - KS Bukovica 62.308,00 € 42.000,00 € 49.182,33 € 

 2.  SV. LENART LC 401021 Odsek Rovte 36.594,00 € 41.780,00 € 41.781,11 € 

  LUŠA LC 401021 Odsek Sp. Postaja žićnice 33.594,00 € 30.000,00 € 38.877,29 € 

 3.  STARA LOKA LC 401071 Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica 40.285,00 € 25.000,00 € 25.393,29 € 

  PODLUBNIK LC 401051 Meteorni kanal Groharjevo nas. 92.935,00 € -   € -   € 

  

 

LK 401201 Podlubnik 149 - Podlubnik 243 7.000,00 € 7.000,00 € -   € 

  

 

JP 903373 Podlubnik 267 - Podlubnik 255 8.000,00 € -   € -   € 

  

 

LC 401051 Škofja Loka - Crngrb - Dorfarje 21.000,00 € 21.000,00 € 18.200,07 € 

  
 

RAZNE Razne preplastitve 24.500,00 € 24.500,00 € 7.759,12 € 

 4.  ŠKOFJA LOKA JP 901951 Puštal - Mala Hrastnica 40.000,00 € 32.379,00 € 17.984,92 € 

  MESTO JP 901731 Hrastnica - Sv. Andrej 39.010,00 € 39.010,00 € 36.013,20 € 

  

 

JP 901751 Hrastnica - Močeradnik - Medvode 39.000,00 € 39.000,00 € -   € 

  

 

JP 901761 Logar - Kozjek 45.000,00 € 45.000,00 € 41.867,69 € 

  

 

JP 901811 Puštal 2 - Puštal 8 14.000,00 € 14.000,00 € -   € 

 5.  TRATA JP 902392 OC Trata 30.000,00 € 48.000,00 € 47.677,75 € 

  
 

RAZNE Hosta 8 - Hosta 11 10.000,00 € 10.000,00 € -   € 

  

 

JP 902441 Pungert 12 - Pungert vas 10.000,00 € 10.000,00 € -   € 

  

 

LC 251071 Medvode – Sora – Gosteče - Puštal 

 

30.000,00 € 24.267,77 € 

  

 

JP 902280 Frank. naselje 146  - 70 z odcepi 65.000,00 € 15.196,00 € -   € 

  

 

JP 902380 Odcep Trata 7 8.200,00 € 8.200,00 € -   € 

  
 

RAZNE Razne preplastitve KS Trata 15.944,00 € 38.570,00 € 7.785,05 € 

 6.  SVETI DUH JP 903213 Kidričeva cesta - Virmaše 20.000,00 € 24.000,00 € 23.453,34 € 

  

 

JP 903001 Virmaše-Virm.p. - Uršulinke 30.000,00 € 30.000,00 € 5.840,84 € 

  

 

RAZNE preplastitve KS Sv. Duh 

 

11.000,00 € 8.573,77 € 

 7.  GODEŠIČ RAZNE Obnova mest. jedra KS Godešič 630,00 € 630,00 € -   € 

 8.  RETEČE RAZNE preplastitve 27.845,00 € 23.233,00 € 48.738,81 € 

 9.  KAMNITNIK JP 902062 Koširjeva 11 - Suška 6 15.000,00 € 30.000,00 € 23.577,10 € 

  
 

LK 401281 Sorška c. 1. - Sorška c. 48 84.400,00 € -   € -   € 



 

Stran 272 od 293 

  

 

LK 401281 Robnik, škarpa in parkirišče 2.449,00 € -   € -   € 

  

 

JP 902063 Suška 32 - Suška 14 4.000,00 € 4.000,00 € -   € 

  

 

JP 902012 Pahovc - Kidričeva c. 15 5.000,00 € 5.000,00 € 2.596,40 € 

  
 

JP 902051 Partizanska c. - Partiz. C. 5 5.000,00 € 17.700,00 € 33.554,46 € 

  
 

RAZNE Razne preplastitve 30.842,00 € 20.000,00 € 30.212,90 € 

  
 

JP 902011 Obnova Potočnikove do Pahovca 8.000,00 € 20.000,00 € -   € 

 
10.  ZMINEC LC 401101 Bodovlje - Frane - Kopač 22.639,00 € 22.639,00 € 22.639,24 € 

  

 

JP 901625 Odcep Zg. Arhar 25.000,00 € 25.000,00 € 27.150,30 € 

  
 

JP 901521 Blegoška c. - Potočnik 20.000,00 € 20.000,00 € 19.882,11 € 

  
 

JP 901621 Zminec - Staniše - Jamnik 10.000,00 € 10.000,00 € 4.045,96 € 

  

 

JP 901552 Špeglič -  Na Ovnu 30.000,00 € 30.000,00 € 32.636,72 € 

  

 

JP 901571 Sopotnica - Žerinc 10.000,00 € 10.000,00 € 16.761,98 € 

  

 

JP 901553 S. Florjan - Sopotnica 10.000,00 € 10.000,00 € 25.052,11 € 

  

  

PREPLASTITVE 9.574,00 € 9.574,00 € 4.002,56 € 

 

11.  LOG LC 401131 Visoko - Pasja ravan 20.000,00 € 20.000,00 € 43.056,92 € 

  

 

LC 401131 Odsek Srničar 35.206,00 € 35.206,00 € 10.663,17 € 

  
 

RAZNE razne preplastitve KS Log 5.102,00 € 5.102,00 € -   € 

 

12.  RAZNO RAZNE nadzor, popisi, projektna 11.079,00 € 14.417,00 € 24.303,72 € 

S K U P A J 1.130.000,00 € 964.000,00 € 798.533,57 € 

Realizacija po NRP-ju OB122-15-0044 v letu 2016 znaša 798.533,57 € na proračunski postavki  8013005 - Program 

obnov občinskih cest.   

 

OB122-15-0045 - Obnova cest v naseljih - program EU 

Namen in cilj 

Ureditev cest, katere po projektu komunalne ureditve naselij niso bile predvidene za celotno obnovo 

(širitev, ureditev meteorne kanalizacije, preplastitve v celotni širini,…). 

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za obnovo cest v naseljih, kjer smo z dodatnimi sredstvi pokrivali predloge in 

želje krajevnih skupnosti. V ta namen je bilo realiziranih investicij za 10.840,14 € v KS Godešič, 

32.490,49 € v KS Reteče, 8.937,48 € v KS Škofja Loka – Mesto, ter 2.460,33 € v KS Sveti Duh za 

projektno dokumentacijo. Realizacija po NRP-ju OB122-15-0045 v letu 2016 znaša 54.728,44 € na 

proračunski postavki  8013006 - Obnova cest v naseljih - program EU. 

 

OB122-15-0052 - Industrijska cona Trata - 1. faza 

Namen in cilj 

Gradnja nove (južne) ceste v novo IC Trata s krožnim krožiščem, meteorno kanalizacijo, javno 

razsvetljavo, telekomunikacijskimi vodi in vodovodom z namenom zagotavljanja varnega in tekočega 

prometa v novo IC Trata in vas Trata. 

Stanje projekta 

Gradnja je bila v letu 2016 zaključena. Krožno krožišče je bilo na podlagi izdanega uporabnega 

dovoljenja  predano upravljavcu regionalne ceste (DRSI). Za občinski del oziroma za povezavo med 

krožnim križiščem in podvozom pod železniško progo pa je sproščen promet po zgrajeni cesti v gradnji. 

Gradnja je bila predvidena v treh podetapah in sicer: 
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- 1. podetapa obsega gradnjo krožnega križišča na reg. cesti s pripadajočo komunalno, energetsko in 

elektronsko komunikacijsko infrastrukturo; 

- 2. podetapa obsega gradnjo južne ceste na odseku med podvozom pod železniško progo z navezavo 

na krožno križišče, vključno s pripadajočo komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko 

infrastrukturo; 

- 3. podetapa obsega gradnjo plinovodnega omrežja ob regionalni cesti od mostu čez Tržaški graben v 

smeri proti Škofji Loki. 

Skladno s programskimi dokumenti zaradi pomanjkanja sredstev, razen 1. podetape, gradnja ni bila 

izvedena v celoti. V 2. podetapi je bila zgrajena južna cesta od podvoza pod železniško progo do 

krožnega križišča, vendar brez površin za pešce in kolesarje. Prav tako niso bili zgrajeni vsi predvideni 

komunalni vodi razen elektro kabelske kanalizacije in meteorne kanalizacije.  

Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0052 v letu 2016 znaša skupno 1.006.726,41 EUR, od tega   

960.942,96 EUR na proračunski postavki 8013004 - Industrijska in obrtna cona - ceste, 23.311,97 EUR  

na proračunski postavki 8013026 - Investicije v javno razsvetljavo in 22.471,48 EUR na proračunski 

postavki 9016004 - Javni loški vodovod. 

 

OB122-15-0071 - Pločnik železniška postaja Škofja Loka 

Namen in cilj 

Izboljšana bo dostopnost in prometna varnost na območju železniške postaje Škofja Loka. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo pričeli z gradnjo pločnika in izvedli večino gradbenih del. Zaključek gradnje smo 

zamaknili v leto 2017 zaradi težav z zemljišči. Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0071 v letu 2016 znaša  

14.977,42 EUR na proračunski postavki 8013010 - Urejanje pločnikov. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB122-15-0042 - Parkirišče Kapucinsko predmestje 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje parkirišča predstavlja za investitorja boljšo podobo mesta in zagotavlja 

uporabnikom boljšo dostopnost do storitev. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo za potrebe dodatnih storitev na  parkirišču izvedli kabelsko kanalizacijo za možnost 

postavitve električne polnilnice v skrajnem severozahodnem delu plačljivega parkirišča "Štemarje". 

Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0042 v letu 2016 znaša  1.455,22 EUR na proračunski postavki 

8013015 - Parkirišča - izvajalci. 

 

OB122-15-0049 - 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. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo ohranili utečen pristop k spodbujanju in ohranjanju uporabe javnega prevoza s 

sofinanciranjem mestne linije Podlubnik - Škofja Loka - Lipica in primestnih linij znotraj meja občine.  
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Na mestni liniji se je v letu 2016 pripeljal 283.219 potnik, kar je za 2% manj potnikov kot v letu 2015. Od 

prvega septembra do enaintridesetega decembra izvajalec ne razpolaga z dejansko evidenco prepeljanih 

dijakov in študentov. Z uvedbo integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) oz. skupne vozovnice na 

ravni države namreč evidenco o prepeljanih potnikih ne vodi več izvajalec ampak upravljavec - 

Ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo je tudi izdalo sklep, da se za poročanje podatkov o prepeljanih 

dijakih in študentih evidentirajo vožnje iz enakega obdobja v preteklem letu.  

Tabela: Prepeljani potniki na mestni liniji 

 

V sklopu sofinanciranja vozovnic na primestnih linijah znotraj meja občine je bilo v letu 2016 izdanih 

38.578 subvencioniranih vozovnic, kar predstavlja 4% zmanjšanje glede na leto 2015. Z utečenim 

pristopom sicer beležimo upad potnikov, žal pa realnega pokazatelja glede števila prepeljanih potnikov ni, 

predvsem na račun uporabe in (ne)prikaza prepeljanih potnikov s  skupno (integrirano) vozovnico za 

dijake in študente. 

Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0049 v letu 2016 znaša  94.106,52 EUR na proračunski postavki 

8013025 - Javni mestni promet. 

 

OB122-15-0055 - Urejanje prometa 

Namen in cilj 

Postavitev nove prometne signalizacije, intervencijskih ukrepov za varovanje udeležencev v prometu, 

opreme za kontrolo pristopa in za nadzor prometa.  

Stanje projekta 

Zastavljeni cilji so finančno realizirani. Financirali smo vgradnjo prometne signalizacije in opreme ter 

nove prometne ureditve.  Realizacija po NRP-ju OB122-15-0055 v letu 2016 znaša 30.578,96 EUR, od 

tega so stroški delijo na projekte in načrte (6.795,54 EUR) ter na izvedbo (24.720 EUR). Sredstva so bila 

porabljena za osvetlitev prehodov za pešce v mestu (6.795,54 EUR), umiritev prometa, ureditev 

Spodnjega trga in Poljanske ceste (2.893 EUR), nove talne oznake (1.893 EUR), postavitev prometnih 

ogledal (2.449 EUR) ter signalizacije na lokalnih cestah ter na državnih cestah v naselju, ki je bila 

postavljena po nalogu DRSI.    

 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

Namen in cilj 

Širitev zagotavlja uporabnikom boljšo dostopnost do storitev z bolj urejenim parkiranjem za občane in 

obiskovalce. 

LETO jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ

% 

upada 

ali 

rasti

2010 11.206 8.712 11.559 8.335 9.433 7.219 4.013 3.842 10.275 9.451 11.980 11.305 107.328

2011 10.989 8.050 11.303 11.046 14.513 12.804 7.926 8.067 17.576 18.310 19.185 18.592 158.360 48

2012 19.916 18.812 22.038 18.127 19.511 16.386 11.554 11.212 20.548 24.817 25.146 21.131 229.198 45

2013 28.641 23.174 26.438 24.329 23.460 19.777 13.300 12.397 25.205 27.676 27.216 24.300 275.913 20

2014 29.868 24.297 28.688 25.319 24.172 20.333 14.791 13.703 27.123 28.112 27.887 25.860 290.153 5

2015 27.742 25.562 29.315 23.496 24.390 21.467 13.402 13.018 26.252 27.115 29.562 26.308 287.629 -1

2016 27.233 23.741 28.614 23.322 25.725 21.854 13.356 13.817 26.654 26.564 26.341 25.998 283.219 -2

% 

rasti 

15/16 -2 -7 -2 -1 5 2 0 6 2 -2 -11 -1

opravljanje prevozov na podlagi dogovora

Od 1.9.2016 so vožnje dijaških in študentskih vozovnic v višini enakega obdobja iz preteklega leta.
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Stanje projekta 

Ob prenovi parkirnega režima v starem mestnem jedru smo konec meseca decembra izvedli širitev 

parkirišča v makadamski izvedbi za novih 10 parkirnih mest tako da je skupno 55 parkirnih mest. 

Finančna realizacija širitve bo skladno z zapadlostjo fakture  v letu 2017. Realizacija po NRP-ju  OB122-

16-0009 v letu 2016 na proračunski postavki 8013015 - Parkirišča - izvajalci ni bilo. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB122-15-0046 - Investicije v javno razsvetljavo 

Namen in cilj 

Obnova dotrajane javne razsvetljave, ter dograditev javne razsvetljave na lokacijah, kjer je javna 

razsvetljava potrebna zaradi zagotovitve varnosti v prometu. 

Stanje projekta 

Na tej postavki smo sredstva namenili za realizacijo predlogov krajevnih skupnosti, kot tudi manjše 

rekonstrukcije oz. dodelave javne razsvetljave. V spodnji tabeli je razvidna poraba sredstev: 

 

KS ZMINEC 8.329,54 € 

KS PODLUBNIK 6.677,00 € 

KS KAMNITNIK 21.790,99 € 

KS Trata 8.607,71 € 

KS GODEŠIČ 5.970,81 € 

KS RETEČE 3.623,40 € 

KS ŠKOFJA LOKA - MESTO 7.772,99 € 

KS BUKOVICA- BUKOVŠČICA 3.814,60 € 

Ureditev soglasij in plačilo pristojbin za povečavo moči 

obstoječih prižigališč, ter manjše rekonstrukcije 9.652,63 € 

SKUPAJ 75.768,22 € 

 

Sredstva smo porabili namensko za realizacijo predlogov krajevnih skupnosti, kot tudi manjše 

rekonstrukcije oz. dodelave javne razsvetljave. Realizacija po NRP-ju OB122-15-0045 v letu 2016 znaša 

75.768,22 € na proračunski postavki 8013026 - Investicije v javno razsvetljavo. 
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13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB122-15-0050 - Gradnja širokopasovnega omrežja po KS 

Namen in cilj 

Gradnja širokopasovnega omrežja v KS  Sv. Lenart - Luša v dolžini cca. 3.300 m z namenom pokritosti 

prebivalstva z optičnim omrežjem v omenjeni KS. 

Stanje projekta 

Projekt je bil izveden v letu 2015 v celoti, plačilo pa je v celoti zapadlo v letu 2016. Realizacija po NRP-

ju  OB122-15-0050 v letu 2016 znaša 22.978,70 EUR na proračunski postavki 8013023 - Urejanje 

širokopasovne infrastrukture. 

 

OB122-15-0051 - Odprto širokopasovno omrežje 

Namen in cilj 

Izgradnja odprtih širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno 

omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo tega omrežja 

na območju občine Škofja Loka. Gre za območja t.i. belih lis. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe in še ni zaključen. Izdelan osnutek posodobitve načrta razvoja ni bil predložen v 

sprejemanje na občinskem svetu, saj s strani pristojnih državnih organov še ni bilo sporočeno mapiranje 

belih lis po gospodinjstvih ampak le skupno po občinah. Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0051 v letu 

2016 znaša 8.857,20 EUR na proračunski postavki 8013023 - Urejanje širokopasovne infrastrukture. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB122-15-0038 - Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto 

Namen in cilj 

Prvotni namen projekta je bil zagotoviti igralno površino otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem 

v starem mestnem jedru Škofje Loke. S prijavo projekta na razpis po 21. členu ZFO-1  smo namen in cilje 

razširili še na ureditev trga pred upravno enoto. V zvezi s tem smo izvedli tudi terminske in finančne 

uskladitve v skladu s planom investicijskega programa "Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto". 

Idejna zasnova temelji na veljavnih prostorskih aktih ter prvonagrajenim projektom, izbranim na natečaju 

za Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor iz 

leta 2013.  

Glavni cilji investicije so: 

 ureditev površine velikosti 684,25 m
2
 za namenjene otroškega igrišča, 

 izboljšanje pogojev za igro in preživljanje prostega časa otrok, 

 izboljšanje kvalitete življenja v starem mestnem jedru Škofje Loke, 

 ureditev javnih površin za prireditve na prostem, 

 ureditev površine trga s prenovljenim stopniščem na površini 1.087 m
2
, 

 boljša prometna ureditev starega dela Škofje Loke, 

 večja prometna varnost. 

Stanje projekta 

Dvoletni projekt je v fazi izvajanja. Dosedanje aktivnosti, ki so bile izvedene: izdelava PGD projektov, 

pridobljeno GD, izvajalec vseh del je bil izbran v ponovljenem javnem razpisu za izbor izvajalca, zato 

smo z deli lahko pričeli šele 1. decembra 2016. Trenutno potekajo gradbena in infrastrukturna dela, 
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zaključek projekta s finalnimi zaključnimi javnimi površinami za igro otrok in javne prireditve je 

predviden do 1. avgusta v letu 2017. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB122-15-0040 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov pomeni izboljšanje stanja posameznih komunalnih 

objektov glede na opažanja na območju občine in  po posameznih KS, ki so  predloge prebivalcev za 

izboljšanje komunalnih objektov vključile v svoje predloge porabe. 

Stanje projekta 

Izvedli smo obnovitev avtobusnega postajališča v Podlubniku obračališče, zasadili 30 dreves, frezali 

štore, postavili ograje in kolesarnico, uredili ekološki otok Podlubnik, uredili otroško igrišče za 

Kamnitnikom, namestili urbano opremo na Spodnjem trgu ter urejali javne površine in poti: uredili javno 

pot v Frankovem naselju pri bloku 46, popravili makadamsko parkirišče Lipica in Puštal, krpali udarne 

jame na javnih površinah, uredili odvodnjavanje na javni površini pri OŠ  Mesto. Del neporabljenih 

planiranih sredstev smo prenesli v plan za  leto 2017. Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0051 v letu 2016 

znaša 158.694,87 EUR na proračunski postavki 8016010 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih 

objektov. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB122-15-0047 - Odkup zemljišč 

Namen in cilj 

Pridobivanje zemljišč, po katerih v naravi že poteka kategorizirana občinska cesta ali javna površina. 

Prednost ima nakup Tehnikovega parkirišča in ceste na katerih trenutno potekajo gradbena dela. Na 

predlog KS Stare Loke Podlubnika namenjamo 10.000 € za odkupe cest, ki bodo rekonstruirane v tem 

letu. 

Stanje projekta 

Sredstva smo porabili za  nakupov zemljišč za javno infrastrukturo, kot so kategorizirane občinske ceste, 

trase poteka infrastrukture, parkirišča,… V letu 2016 smo za nakupe zemljišč porabili 109.767,92 €, od 

tega izstopajo sledeči večji nakupi zemljišč: 

-       Nakup zemljišča na LC 401051 »Škofja L. – Crngrob – Dorfarje« v skupni vrednosti 15.942,00  €, 

-       Nakup večih zemljišč na JP 901351 »Tavčarjev dvorec - Hotovlja« v vrednosti 45.668,00  €, 

-       Nakup zemljišča na LZ 402041 »Kidričeva cesta - Lipica« v vrednosti 15.726,00  €, 

-       Nakup večih zemljišč na JP 902625 »Šola - Vigred« v skupni vrednosti 28.958,35  €, 

      Preostanek smo namenili za sprotne nakupe zemljišč, kjer so potekale ali pa še bodo potekale gradnje. 

Nakupa parkirišča Tehnik nismo izvedli saj se zemljišče parkirišča v sklopu stečajnega postopka ni 

prodajalo po delih ampak le kot celoten kompleks. Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0047 v letu 2016 

znaša 109.767,92 EUR na proračunski postavki 8016006 - Odkupi zemljišč. 
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB122-15-0054 - Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn 

Namen in cilj 

V letu 2016 je nujna sanacija notranjega in zunanjega ometa na spomeniku "Vešterski mlin". Zavarovanje 

objekta pred hujšimi poškodbami. 

Stanje projekta 

Pri pregledu nosilnih konstrukcij in dodatnih raziskavah objekta Vešterski mlin je bilo ugotovljeno, da je 

nanašanje ometa ekonomsko neupravičeno. Pred izvedbo fasaderskih del je potrebna hidroizolacija, saj je 

objekt večji del leta na vlažni podlagi za kar pa sredstva niso bila predvidena. Zato realizacije po NRP-ju  

OB122-15-0054 v letu 2016 na proračunski postavki 8018002 - Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih 

vojn ni bilo. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB122-15-0048 - 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 

Sredstva smo porabili namensko za sanacijo usadov in odpravo posledic poplav, ter 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 

smo dali prednost izbranim in potrjenim projektom s strani pristojnega ministrstva (MOP), ter cestam, 

skladno s prioritetami ogroženosti cestne in ostale javne infrastrukture. Seznam porabe je razviden iz 

spodnje tabele: 

Št. 

KRAJEVNA 

SKUPNOST Naziv objekta - vrsta dela 

Proračun 

2016 Realizacija 

1. 

KS Bukovica 

- Bukovščica Sanacija plazu na ovinku v Strmici 

                      

40.000,00 €  

                               

40.000,00 €  

2. 

KS Bukovica 

- Bukovščica 

Sanacija plazu pred kamnolomom 

v  Strmici 

                      

17.000,00 €  

 Izvedeno, račun v 

2017  

3. KS Zminec 

Delna sanacija ovinka na JP 

901521 »Blegoška c.-Potočnik« 

                      

15.000,00 €  

 Izvedeno, račun v 

2017  

4. 

KS Sv. 

Lenart – Luša 

Sanacija plazu »Dragobačk« na JP 

901240  

                      

20.000,00 €  

 plaz se je umiril, 

manjka asfaltna 

prevleka  

5. KS Log 

Posedek ceste na Valterskem vrhu 

JP 901441 »Zg.Log-Valt.v.-

Kuzovec« 

                      

20.000,00 €  

 plaz se je umiril 

in je v opazovanju  

6. KS Log 

Sanacija brežine na cesti na LC 

401131 »Visoko pri P.-Pasja r.« 

                      

37.000,00 €  

                               

40.114,28 €  



   

Stran 279 od 293 

 

Realizacija po NRP-ju  OB122-15-0048 v letu 2016 znaša 257.077,10  EUR na proračunski postavki 

8023001 - Sanacija usadov in poplav. 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe  

12049001 - Oskrba s plinom 

OB122-15-0057 - Projekti, razvoj (plinifikacija) 

Namen in cilj 

S podpisom Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja 

distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Škofja Loka se je Občina Škofja Loka kot 

koncedent zavezala, v okviru komunalnega opremljanja zemljišč, dokončati gradnje določenih odsekov 

plinovoda. V teku proračunskega leta je bila sprejeta odločitev, da se na območju KS Sv. Duh še ne 

zgrajena javna infrastruktura zgradi neposredno z izvedbenim aktom (gradbenimi dovoljenji) in ne z 

izvedbo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc (v 

nadaljevanju OPPN).  

Stanje projekta 

Na podlagi odločitve Občine, da se območje obdelave ne opremlja po OPPN, je projekt s poplačilom 

zadržanega zneska zaključen. Realizacija za tekoče proračunsko leto znaša le 7 % predvidene (planiranih 

6.000 €, porabljenih 401 €), vendar zaradi dejstva, da je projekt zaključen in da je po Koncesijski pogodbi 

za širitev plinovodnega omrežja zadolžen koncesionar ocenjujemo, da je cilj izpolnjen v celoti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je izpolnjen v celoti. 

7. KS Log 

Sanacija JP 901443 »Zg. Log-

Krmelj« 

                      

20.000,00 €  

 sanacija v letu 

2017  

8. KS Mesto 

Sanacija LC 401091  »Škofja L.-

Petačev g.« 

                      

55.000,00 €  

                               

68.664,35 €  

9. KS Mesto Sanacija Puštalskega mostu 

                      

27.000,00 €  

                               

17.763,08 €  

10. KS Mesto Sanacija mostu v Novi Hrastnici 

                      

12.500,00 €  

 plačano iz 

rezerve  

11. KS Mesto 

Sanacija ceste JP 901741 

"Hrast.g.-Drajner-Podbr." 

                      

11.000,00 €  

                               

13.109,50 €  

12. KS Zminec 

Sanacija LC 401101 »Bod.-Frane-

Hrib.-Kopač« 

                      

63.000,00 €  

                               

63.927,06 €  

13. KS Zminec 

Sanacija posedkov na LC 401011 

»Podp. - Breznica - Predole.« 

                      

25.000,00 €   V letu 2017  

 

KS Bukovica 

- Bukovščica Knape - Hudi Laz   

                                  

7.292,38 €  

14. Razno Nadzor, popisi, elaborati 

                      

15.000,00 €  

                                  

6.206,45 €  

 

  SKUPAJ 

                   

377.500,00 €  

                             

257.077,10 €  
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OB122-16-0008 - Plinifikacija Škofja Loka 

Namen in cilj 

S podpisom Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja 

distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Škofja Loka se je Občina Škofja Loka kot 

koncedent zavezala, v okviru komunalnega opremljanja zemljišč, dokončati gradnje določenih odsekov 

plinovoda in v last pridobiti tudi dele plinovodnega omrežja, ki so jih zgradili ali še gradijo investitorji, ki 

so z Občino sklenili pogodbo o opremljanju zemljišč.  

Z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016 so se na postavki zagotovila sredstva za gradbišče »Puštal B« 

in sicer za izpolnitev gradbene pogodbe izvajalcu – izplačilo zadržanih sredstev, zato je plan načrta v 

vrednosti 36.873 € dosežen v celoti. 

Stanje projekta 

Projekt je s poplačilom zadržanega zneska zaključen.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je dosežen in izpolnjen v celoti. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-15-0064 - Vodovod Hafnerjevo, Frankovo naselje 

Namen in cilj 

Namen projekta je obnova primarnega vodovoda DN250 v dolžini 550 m in sekundarnega vodovoda 

DN100 v dolžini 300 m, ki sta oba še iz salonitnih cevi. Na starem primarnem vodovodu je bilo v zadnjih 

letih več okvar, posledica katerih so bile zalite kleti več stanovanjskih objektov. Hkrati z obnovo 

vodovoda se urejajo tudi ceste na območju gradnje.  

Stanje projekta 

Projekt je bil v letu 2016 gradbeno in finančno zaključen. Maja 2016 je bilo pridobljeno uporabno 

dovoljenje. Obnovljen je bil primarni vodovod DN250 v dolžini 565 m in sekundarni vodovoda DN100 v 

dolžini 365 metrov. Hkrati z obnovo vodovoda so bile urejene tudi ceste in pločniki na območju gradnje 

ter odvodnjavanje cestnih površin. Realizacija projekta v letu 2016 je 100 %. Sredstva v višini 112.884 € 

so bila porabljena za poplačilo: izvajalca gradnje, izvajalca gradbenega in projektantskega nadzora, 

koordinatorja za varstvo pri delu in stroškov tehničnega pregleda. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9016004 Javni loški vodovod 25.100,00 € 24.935,81 € 99 

7013001 Urejanje ostalih con in naselij-ceste 88.190,00 € 87.947,99 € 100 

Skupaj 113.290,00 € 112.883,80 € 100                           

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj se je z obnovo vodovoda stanje izboljšalo tako z 

vidika varne in kontinuirane oskrbe prebivalcev s pitno vodo kot z vidika varnosti premoženja 

prebivalcev.  

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB122-15-0058 - Ravnanje z odpadki – Zbirni center 

Namen in cilj 

Zmanjšanje onesnaženosti okolja zaradi odlaganja odpadkov. Na zbirni center povzročitelji odlagamo 

ločeno zbrane frakcije, ki se potem odpeljejo z območja občine zaradi obdelave in ponovne uporabe kot 

surovine. V postopku izvrševanja projekta zagotoviti podlage in pogoje za uspešen razvoj javne službe in 

zagotoviti osnovno infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe. 
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Stanje projekta 

Projekt se izvaja permanentno. V letu 2016 smo zastavljen cilj izpolnili v celoti, saj smo nadomestili 

iztrošena in uničena osnovna sredstva – to je zabojnik za hrambo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in 

dvoje premične stopnice, ki omogočajo dostop do velikih zabojnikov.  

Realizacija projekta je v letu 2016 znašala 82 %. Od načrtovanih 5.000 € (proračunska postavka 9015001 

ravnanje z odpadki – Zbirni center) smo z rebalansom projektu zagotovili še dodatnih 4.400 €; od skupaj 

9.400 € sredstev postavke je bilo po zaključku javnega naročila porabljenih 7.680 € za poplačilo zgoraj 

navedenih zabojnikov in stopnic. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je za proračunsko leto 2016 dosežen in izpolnjen v celoti. 

OB122-15-0059 - Upravljanje zaprtega odlagališča Draga 

Namen in cilj 

Na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dragi se odpadkov ne odlaga več od sredine leta 2009; jeseni je 

bilo odlagališče sanirano po takrat veljavnih predpisih. Leta 2014 je pričela veljati nova uredba, ki za tak 

objekt predvideva izdajo okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Agencija RS za okolje je zavezancu, ki je 

upravljavec odlagališča v času odlaganja odpadkov (Loška komunala d.d. Škofja Loka), jeseni 2016 

izdala OVD in naložila zaključitev zapiranja po novih predpisih in način upravljanja in vzdrževanja 

objekta za nadaljnjih trideset let. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja permanentno. Kljub temu, da z OVD-jem v letu 2016 še nismo razpolagali, samo 

izpolnjevali zahteve uredbe in zastavljeni cilj izpolnili v celoti. Na opazovalnih vrtinah smo namestili 

elektronsko opremo. Projekt bo v naslednjih letih spremenjen, saj bo potrebno spoštovati določbe in 

zahteve OVD – tako s področja še potrebnih investicij, kar je predmet NRP, kot tudi upravljanja. 

Realizacija projekta je v letu 2016 znašala 74 %. Od načrtovanih 5.000 € (proračunska postavka 9015002 

Upravljanje zaprtega odlagališča Draga) je bilo porabljenih 3.717 € za poplačilo zgoraj navedene 

elektronske opreme. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je za proračunsko leto 2016 dosežen in izpolnjen v celoti. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB122-10-0093 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore 

Namen in cilj 

Zmanjševanje onesnaženosti okolja zaradi zagotovitve infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda ter priključitev posameznih naselij na kanalizacijski sistem in s tem na čistilni napravi. V skladu z 

državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje 

od leta 2005 do leta 2017) je potrebno na poselitvenih območjih, ki so predmet projekta urediti odvajanje 

odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje odpadnih voda. Z izvedbo projekta bodo doseženi 

tudi cilji, ki sovpadajo z implementacijo ciljev Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013. 

Stanje projekta 

Občina Škofja Loka je bila vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga je izvajala skupaj z 

Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt je vključeval ureditev vodooskrbe ter 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je bil celovit 

pristop k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

porečju Sore je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Občina 

Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 75,99 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na 

Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Prav tako je bil projekt 

sofinanciran po 21. členu Zakona o financiranju občin. Za Občino Škofja Loka so bile na področju 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda v projekt vključene naslednje investicije:  
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 izboljšava zbirnega mestnega kanala,  

 izboljšava zbirnega kanala Trata,  

 gradnja kanalizacije Puštal,  

 gradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter,  

 gradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče,  

 zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN Škofja Loka, 

 posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka,  

 gradnja ČN Reteče.  

Projekt je bil v gradbenem smislu zaključen v letu 2015. Na čistilnih napravah je bilo zaključeno tudi 

poskusno obratovanje. Za vse investicije so bila pridobljena uporabna dovoljenja. V okviru projekta smo 

zgradili 12,3 km kanalizacijskega omrežja, 3 zadrževalne bazene deževnih voda, 3 razbremenilne bazene 

deževnih voda, 6 razbremenilnikov, 7 črpališč, posodobili in nadgradili smo Centralno čistilno napravo 

Škofja Loka (velikost 45.600 populacijskih enot (PE)) ter zgradili Čistilno napravo Reteče (2.400 

populacijskih enot (PE)). 

V letu 2016 smo projekt zaključili tudi finančno. Sredstva smo v letu 2016 porabili za aktivnosti po 

zaključku gradnje, konkretno za odvetniške stroške v tožbenem postopku »motenja posesti« na odseku 

primarne kanalizacije v Retečah. Postopek je bil v letu 2016 uspešno zaključen v korist Občine Škofja 

Loka. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo storitev vodenja in koordinacije operacije Razvojne 

agencije Sora ter za pripravo podatkov za končno poročilo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo 

stroškov Loški komunali d.d. Škofja Loka za izvajanje nalog, ki jih je v času poskusnega obratovanja v 

letu 2015 (do pridobitve uporabnega dovoljenja) opravljala na Čistilni napravi Reteče.  

Realizacija na projektu je bila v letu 2016 nižja od načrtovane (37 %). Razlog za nižjo realizacijo od 

načrtovane so nižji odvetniški stroški, stroški za storitve vodenja in koordinacije operacije ter za pripravo 

podatkov za končno poročilo. Razlog za nižjo realizacijo projekta je tudi dejstvo, da je bil proračun za 

konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV, ki jo je tudi 

uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9015010 Kanalizacija – program EU 
8.453,55 €  1.729,81 €  20 

9015014 Čistilna naprava – program EU 6.261,83 €  3.784,96 €  60 

Skupaj 14.715,38 €  5.514,77 €  37 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo v aglomeraciji Škofja Loka dogradili, 

nadgradili in posodobili, v aglomeracijah Godešič in Reteče pa na novo zgradili primarno kanalizacijsko 

omrežje ter čistilni napravi. S tem smo poskrbeli za zmanjšanje onesnaženosti okolja ter priključitev 

posameznih naselij na kanalizacijski sistem in s tem na čistilni napravi. S projektom smo omogočili 

zmanjšanje emisij v vode za 24.699 populacijskih enot (PE), ki bo dosežen po priključitvi vseh objektov 

na javni kanalizacijski sistem. 

 

OB122-10-0094 - Dokumentacija - investicije 

Namen in cilj 

Izboljšanje tehnologije in izvedbe postopkov na področju čiščenja odpadnih voda po predlogu izvajalca 

gospodarske javne službe ali drugega subjekta/organa in v primeru upravičenosti tega predloga. 

Stanje projekta 

V letu 2016 stroški v zvezi z dokumentacijo, ki bi bila namenjena izboljšanju tehnologije in izvedbe 

postopkov na področju čiščenja odpadnih voda, niso nastali (realizacija 0 %). Za Centralno čistilno 

napravo Škofja Loka smo podrobneje obravnavali dva predloga, in sicer merilnik za merjenje suhe snovi 

primarnega blata, ki bo zmanjšal črpanje vode v gnilišče in s tem podaljšal zadrževalni čas v gnilišču. 
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Predlog smo kot svoj projekt uvrstili v proračun za leto 2017. Drugi predlog se je nanašal na vgraditev 

mostne tehtnice na lokaciji čistilne naprave za potrebe tehtanja dehidriranega blata. Prejeli smo oceno 

stroškov tehtnice, podrobnejša analiza smotrnosti vgradnje pa še ni bila izvedena. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Predloge, ki jih prejmemo s strani izvajalca 

javne službe ali drugega subjekta/organa obravnavamo in v primeru upravičenosti predloga naročimo 

izdelavo dokumentacije, v kolikor je to potrebno ter v nadaljnjih korakih projekt vključimo v proračun.  

 

OB122-15-0006 - Zavarovanje tehnološke dediščine na CČN Šk. Loka 

Namen in cilj 

Rekonstruirati in ohraniti tehnološko dediščino in situ. 

Stanje projekta 

Ob zaključku prenove in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka smo želeli opozoriti, da je na 

tem mestu že delovala ena prvih čistilnih naprav v Sloveniji. S tem namenom smo uničenja obvarovali 

bio motor, ki je bil nekoč del kogeneracije in ga želeli rekonstruirati in ohraniti kot tehnološko dediščino 

in situ. 

Bio motor so najprej v obdelavo prevzeli konservatorji ter mu poskusili povrnili prvotni izgled. Ohišje so 

nato zaščitili in prebarvali. Stroj sedaj stoji na betonski podlagi, pokriva pa ga lesen nadstrešek, ki ga ščiti 

pred vremenskimi vplivi. Kot tehniški eksponat in pomnik polpretekle zgodovine je sedaj na ogled 

obiskovalcem čistilne naprave. 

Realizacija projekta znaša 11.687 €, kar je od 12.200 € ocenjenih potrebnih stroškov 96 % realizacija, 

projekt in cilj pa je izpolnjen v celoti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil dosežen in izpolnjen v celoti. 

 

OB122-15-0053 - Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A 

Namen in cilj 

Del naselja Puštal, ki spada v območje A, opremiti s komunalno infrastrukturo in sicer z meteorno in 

fekalno kanalizacijo, vodovodnim omrežjem, javno razsvetljavo in ureditev cestne infrastrukture.  

Stanje projekta 

Projekt je gradbeno in finančno zaključen. Izvedenih je bilo 3,7 km meteorne in fekalne kanalizacije, 1,7 

km vodovodne infrastrukture, postavljenih je bilo 59 uličnih svetilk in obnovljena asfaltna plast na 

tangiranih delih ceste.  

Skupna realizacija projekta je v letu 2016 100 %. Sredstva v višini 1.738.544 € so bila porabljena za 

poplačilo: izvajalca gradnje, izvajalca gradbenega nadzora, izvajalca super nadzora, zadržanih sredstev 

izvajalca gradnje in gradbenega nadzora ter obresti izvajalcu gradnje zaradi zamika pri plačevanju 

izvedenih del. Sredstva za vodovodno omrežje so bila porabljena v višini 85 %, ker se je gradnja 

racionalizirala s sočasno vgradnjo različne infrastrukture. Prav tako je prišlo do odstopanj pri javni 

razsvetljavi, kjer je bilo porabljenih 25 % manj sredstev, ker je prišlo do racionalizacije zaradi sočasne 

vgradnje različne infrastrukture. Sredstva namenjena ureditvi cestne infrastrukture so bila presežena za 23 

%, ker je bilo ob gradnji ugotovljeno, da obstoječi material ni primeren za ponovno vgradnjo, zato je bilo 

potrebno vgraditi nov material za potrebe nevezane nosilne plasti. Pri javni kanalizaciji pa je bila 

realizacija 96 %. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9015010 Kanalizacija – program EU 713.633,39 € 683.921,68 € 96 

9016007 Loški vodovod – program EU 420.291,64 € 358.954,70 € 85 

8013006 Obnova cest v naseljih – program EU 502.291,87 € 619.337,61 € 123 
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8013017 Gradnja JR v naseljih – program EU 102.068,93 € 76.330,02 € 75 

Skupaj 1.738.285,83 € 1.738.544,01 € 100 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je naselje Puštal – območje A sedaj komunalno 

opremljeno, s čimer prebivalcem zagotavljamo varnejše in boljše bivalno okolje. 

 

OB122-15-0065 - Dograditev kanalizacijskega omrežja 

Namen in cilj 

Dograditve kanalizacijskega omrežja so potrebne zaradi celovite oskrbe občine z gospodarsko javno 

službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, tudi zaradi izpolnjevanja ciljev po vlogi za pridobitev 

sredstev sofinanciranja. Predvidene so dograditve na različnih lokacijah občine, kjer stanje kanalizacije še 

ni urejeno, je pa obstoječe kanalizacijsko omrežje v takšni bližini, da je dograditev možna. To so odseki 

na območjih KS Godešič, KS Reteče-Gorenja vas, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik in KS Trata. 

Stanje projekta 

Sredstva smo namenili izgradnji odsekov fekalne kanalizacije v dolžini 78 m v naselju Godešič in v 

dolžini 119 m v naselju Gorenja vas – Reteče. Poleg izgradnje smo plačali stroške izvajanja strokovnega 

nadzora, stroške pridobitve projektne dokumentacije in notarske stroške ter stroške za delo izvedencev, ki 

so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. 

Sredstva smo porabili za izgradnjo priključka zahodnega dela naselja Godešič na kanalizacijski sistem v 

dolžini 389 m. Poravnali smo stroške izgradnje, izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega 

načrta in izvajanja koordinacije na gradbišču, del stroškov pridobitve projektantske dokumentacije in 

stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta, odvetniške stroške, stroške izvedbe 

javnega naročila in stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. 

Plačali smo del stroškov izgradnje sekundarnega kanala v dolžini 46 m ob železnici v Retečah in izvedbe 

skupinskega kanalizacijskega priključka javne kanalizacije v dolžini 79 m na Godešiču ter stroške 

izvajanja strokovnega nadzora.  

V letu 2016 smo plačali del stroškov Prestavitve kanalizacije za potrebe industrijsko obrtne cone Trata – 

sever. Gradnja se bo zaključila v letu 2017. Plačali smo del stroškov izgradnje, izvajanja strokovnega 

nadzora in izvedbe javnega naročila, notarske stroške in stroške izdelave projektne dokumentacije in 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

Plačali smo tudi del stroškov za izgradnjo odsekov kanalizacije v naseljih Forme in Virmaše. Gradnja se 

je začela v letu 2016 in se bo zaključila v letu 2017. Plačali smo del stroškov gradnje in izvajanja 

strokovnega nadzora, stroške pridobitve projektne dokumentacije in izdelave dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta ter stroške izvedbe javnega naročila in izdelave varnostnega načrta. Plačani so 

bili tudi neposredni stroški priključevanja na elektro distribucijsko omrežje in stroški omrežnine za 

priključno moč na distribucijsko omrežje. 

Sredstva smo porabili za stroške izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odseka kanalizacije na 

zahodnem delu naselja Reteče. Plačali smo tudi stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta, notarske in odvetniške stroške, stroške izdelave cenitvenega poročila in izvedbe javnega 

naročila ter stroške odškodnin. 

Sredstva smo namenili za stroške pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo odseka fekalne 

kanalizacije na Kamnitniku. Plačali smo tudi izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

in notarske stroške. 

Plačali smo del stroškov izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v 

naselju Sv. Duh. Plačali smo tudi izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, notarske in 

odvetniške stroške ter stroške izdelave cenitvenega poročila. Projekt izgradnje odseka meteorne 

kanalizacije v naselju Sv. Duh se bo zamaknil v leto 2017 zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve 

služnostne pravice. Občinski svet je sprejel Sklep o ugotovitvi lokalnega javnega interesa za izgradnjo 

odseka meteorne kanalizacije v naselju sv. Duh, na podlagi katerega teče postopek na Upravni enoti. 
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Plačali smo tudi stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled zgrajene 

javne kanalizacije v delu občinske ceste LC 401070 Groharjevo naselje – Sv. Duh. 

Projekt Kanalizacija Reteče ob šoli je v sklepni fazi načrtovanja in projektiranja, ki se bo nadaljeval z 

izvedbo gradnje v letu 2017. Razlog za zamik gradnje v leto 2017 je v dolgotrajnem dogovarjanju glede 

pridobitve služnostne pravice. Sredstva smo porabili za poravnavo stroškov priprave projektne 

dokumentacije, cenitev služeče nepremičnine, overitev pogodbe, odvetniške stroške in poravnavo 

nadomestila za služnostno pravico.  

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk 9015008 Izgradnja kanalizacije v višini 174.490 € in 

9016006 Dokumentacija v višini 388 €. Tako je skupna poraba na projektu znašala 174.878 € od 

planiranih 600.500 €, s čimer je bila realizacija projekta 21 %.  

Večji del so k nižji realizaciji prispevali javni razpisi, kjer smo dosegli nižje – ugodnejše cene od 

projektantskih ocen, in zamik gradenj v naslednje leto zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju 

potrebne dokumentacije oziroma dovoljenj (Izgradnja odsekov kanalizacije v naseljih Forme, Virmaše, 

Prestavitev kanalizacije za potrebe IOC Trata-sever, Kanalizacija Reteče ob šoli in Izgradnja odseka 

meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh).  

V letu 2017 se OB122-15-0065 – Dograditev kanalizacijskega omrežja ukine. V NRP se za leto 2017 

predvidi več samostojnih projektov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev delno uspešni. Z izvedenimi projekti so naselja, ulice in 

posamezni odseki sedaj komunalno opremljena, s čimer prebivalcem zagotavljamo boljše in varnejše 

bivalno okolje. Pri projektih, kjer se je gradnja iz različnih razlogov prestavlja v naslednje leto pa se prav 

tako doseganje ciljev prestavlja v prihodnje leto.  

 

OB122-15-0066 - Dokumentacija (javne kanalizacije) 

Namen in cilj 

Izdelava projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na področju 

odvajanja odpadnih voda. 

Stanje projekta 

Sredstva v višini 11.503 € smo porabili (planirano 43.500 €, realizacija 26 %) za izdelavo projektne 

dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za prestavitev kanalizacije za potrebe industrijsko obrtne cone Trata – 

sever. Izdelane so bile tudi idejne zasnove za odsek kanalizacije na Kidričevi cesti (povezava trgovsko 

poslovnega centra Grenc na javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN v Škofji Loki), za odsek kanalizacije 

na Cesti talcev v Škofji Loki (povezava novega naselja »Za Kamnitnikom« na javno kanalizacijo s 

čiščenjem na CČN v Škofji Loki) in za odsek fekalne kanalizacije v naselju Sv. Duh. 

Z letom 2017 se OB122-15-0066 - Dokumentacija (javne kanalizacije) ukine. Izdelava projektne, 

investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na področju odvajanja odpadnih 

voda se bo v letu 2017 v celoti predvidela znotraj posameznega projekta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj bomo z zgoraj realiziranimi projekti lahko 

nadaljevali z gradnjo kanalizacijske infrastrukture, kjer je to še potrebno.  

 

OB122-15-0067 - Investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Investicijsko vzdrževanje obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov, opreme ter sanacija okvar in 

obnova kanalizacije hkrati z obnovo cest in ostale infrastrukture. 
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Stanje projekta 

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja. Plačali smo 

preostali del stroškov obnove javne kanalizacije v dolžini 64 m in sočasno obnovo javnega vodovoda v 

dolžini cca 56 m v Hafnerjevem naselju h.š. 16-22. Obnova se je izvedla v letu 2015, del stroškov pa je 

padel v plačilo v letu 2016. Plačali smo tudi stroške obnove javne kanalizacije v dolžini 73 m na Novem 

svetu ob garažah, stroške obnove javne kanalizacije v dolžini 31 m na območju Frankovega naselja h.š. 

133, stroške obnove dela javne kanalizacije v dolžini 37 m na Studencu, stroške obnove javne 

kanalizacije v dolžini 27 m med objektoma Frankovo naselje h.š. 162-163, stroške zamenjave dela 

mešanega cevovoda javne kanalizacije v dolžini 7 m na Sorški cesti, stroške obnove dela javne 

kanalizacije v dolžini 7 m na območju Podlubnika II in stroške za povečanje priključne moči na črpališču 

Č3 v Puštalu. Poravnani so bili tudi stroški strokovnega nadzora.  

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk 9015008 Izgradnja kanalizacije v višini 49.016 € in 

9016004 Javni loški vodovod v višini 281 €. Tako je skupna poraba na projektu znašala 49.297 € od 

planiranih 160.000 €, s čimer je bila realizacija projekta 31 %. Večji del so k nižji realizaciji prispevali 

javni razpisi, kjer smo dosegli nižje – ugodnejše cene od projektantskih ocen. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je z investicijskim vzdrževanjem 

kanalizacijskega sistema in odpravljanjem okvar zagotavljamo varno in kontinuirano izvajanje 

gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, pri čemer so bila sredstva gospodarno porabljena. 

 

OB122-15-0068 - Sekundarna kanalizacija Dorfarje 

Namen in cilj 

Za objekte v naselju Dorfarje, ki stojijo na občinski meji, ob naseljih Šutna in Žabnica, je bila predvidena 

izgradnja fekalne kanalizacije in sočasna obnova vodovoda. Gradnja je bila prilagojena in usklajena z 

izgradnjo fekalnega omrežja Bitnje-Šutna-Žabnica v Mestni občini Kranj. Objekti so priključeni na 

Centralno čistilno napravo Kranj. 

Stanje projekta 

Gradbena pogodba je bila podpisana v letu 2015, gradnja fekalne kanalizacije v dolžini 355 m in sočasna 

obnova vodovoda v dolžini 270 m pa se je začela in izvedla v letu 2016. Poravnali smo stroške izgradnje 

in obnove, izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije na 

gradbišču, projektantske in notarske stroške, stroške izvedbe javnega naročila in stroške za delo 

izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled. Skladno s kulturno varstvenim soglasjem 

smo izvedli in plačali tudi stroške sočasnih arheoloških raziskav na območju gradnje. 

Z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016 smo projekt OB122-15-0068 – Dorfarje-vzhod preimenovali v 

OB122-15-0068 - Sekundarna kanalizacija Dorfarje. 

Skupna končna vrednost projekta je znašala 119.669,40 €. Skupna realizacija v letu 2016 je 57 %, ker 

smo na javnih razpisih za izbiro izvajalcev dosegli nižje – ugodnejše cene od projektantskih ocen. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9015008 Izgradnja kanalizacije 134.101,68 € 74.766,61 € 56 

9016004 Javni loški vodovod 61.919,75 € 36.987,31 € 60 

Skupaj v letu 2016 196.021.43 € 111.753,92 € 57 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je območje Dorfarij sedaj komunalno 

opremljeno, s čimer prebivalcem zagotavljamo varnejše in boljše bivalno okolje. Prav tako smo bili 

uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin, saj smo pridobili 

nepovratna sredstva v višini 97.708 € za opisani projekt. 
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OB122-15-0069 - Virmaše Grenc 

Namen in cilj 

Za območje naselij Virmaše in Grenc je bil v letu 2010 sprejet Odlok o OPPN za komunalno ureditev 

naselij Virmaše in Grenc. V letu 2016 so se sredstva namenila poplačilu izdelave projektne 

dokumentacije. 

Stanje projekta 

V letu 2016 smo poplačali izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.418 € (planirano 18.000 € na 

postavkah od kanalizacije, vodovoda, cestne infrastrukture in plinovoda). V teku proračunskega leta je 

bila sprejeta odločitev, da se na območju KS Sv. Duh še ne zgrajena javna infrastruktura zgradi 

neposredno z izvedbenim aktom (gradbenimi dovoljenji) in ne z izvedbo OPPN, zato je projekt s 

poplačilom projektne dokumentacije zaključen. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je bila projektna dokumentacija izdelana 

skladno z načrtovanim. 

 

OB122-16-0002 - Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B 

Namen in cilj 

Del naselja Puštal, ki spada v območje B, opremiti s komunalno infrastrukturo in sicer z meteorno in 

fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter urediti cestno infrastrukturo.  

Stanje projekta 

Projekt je gradbeno in finančno zaključen. Izvedenih je bilo 2 km meteorne in fekalne kanalizacije, 

postavljenih je bilo 66 svetilk javne razsvetljave, 1,4 km plinovodnega omrežja z merilno regulacijsko 

postajo in obnovljena asfaltna plast na tangiranih delih ceste. 

Skupna realizacija projekta je v letu 2016 znašala 100 %. Sredstva v višini 146.563 € so bila porabljena 

za poplačilo zadržanih sredstev izvajalca gradnje in gradbenega nadzora.  

Projekt je bil ponovno uvrščen v NRP z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016, zaradi poplačila 

zadržanih sredstev. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9015010 Kanalizacija – program EU 64.622,36 € 64.128,25 € 99 

8013006 Obnova cest v naseljih – program EU 72.847,15 € 72.864,23 € 100 

8013017 Gradnja JR v naseljih – program EU 9.589,27 € 9.570,46 € 100 

Skupaj 147.058,78 € 146.562,94 € 100 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je naselje Puštal – območje B sedaj komunalno 

opremljeno, s čimer prebivalcem zagotavljamo varnejše in boljše bivalno okolje. 

 

OB122-16-0003 - Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in GV-R 

Namen in cilj 

Namen projekta je naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče opremiti s komunalno infrastrukturo, 

in sicer s kanalizacijo, vodovodom, javno razsvetljavo ter urediti cestno infrastrukturo.   

Stanje projekta 

Projekt je bil gradbeno zaključen že v letu 2015. Izvedenih je bilo 7,1 km vodovoda, 6,1 km mešanega 

kanalizacijskega sistema, postavljenih je bilo 69 uličnih svetilk in obnovljena asfaltna plast na tangiranih 

delih ceste.  
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Realizacija projekta je bila v letu 2016 23 %. Od načrtovanih 5.000 € (proračunska postavka 9015010 

Kanalizacija – program EU) je bilo porabljenih 1.168 € za poplačilo odvetniških in sodnih stroškov v 

zvezi s sodnim postopkom, ki je bil zaključen s sodno poravnano.  

Projekt je bil ponovno uvrščen v NRP z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016, zaradi poplačila 

odvetniški in sodnih stroškov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so naselja Godešič, Reteče, in Gorenja vas-

Reteče sedaj komunalno opremljena, s čimer prebivalcem zagotavljamo varnejše in boljše bivalno okolje. 

 

OB122-16-0004 - Kanalizacija Ljubljanska cesta 

Namen in cilj 

S projektom Kanalizacija Ljubljanska cesta se predvideva celovita ureditev odvajanja fekalnih in 

meteornih voda.  

Stanje projekta 

Projekt je v fazi načrtovanja. Razlog za nizko realizacijo (1 %) je zamik načrtovanja in projektiranja 

navedenega projekta v leto 2017, zaradi dolgotrajnega usklajevanja o umestitvi zadrževalnika v prostor. 

Poraba sredstva v višini 258 € od planiranih 20.000 € (proračunska postavka 9015008 Izgradnja 

kanalizacije) predstavlja poplačilo investicijske dokumentacije.  

Projekt je bil na novo uvrščen v NRP z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Cilj ni bil dosežen, saj smo projektiranje zamaknili v leto 2017. 

 

OB122-16-0005 - Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

Namen in cilj 

S projektom Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice se predvideva celovita ureditev odvajanja 

fekalnih in meteornih voda. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema se bo izvedla tudi obnova 

dotrajanega vodovodnega omrežja.   

Stanje projekta 

Projekt je v fazi projektiranja. Realizacija je 54 %. Razlog za odstopanje je zamik načrtovanja in 

projektiranja v leto 2017, zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve služnostne pravice s strani Ministrstva 

RS za obrambo. Sredstva so bila porabljena za pripravo investicijske in za del projektne dokumentacije. 

Projekt je bil na novo uvrščen v NRP z Rebalansom št. 1 proračuna za leto 2016. 

Sredstva so bila črpana iz proračunskih postavk: Planirano Realizacija Indeks 

9015008 Izgradnja kanalizacije 7.000,00 € 2.766,68 € 40 

9016004 Javni loški vodovod 1.000,00 € 1.520,68 € 152 

Skupaj 8.000,00 € 4.286,68 € 54 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Cilj ni bil dosežen, saj smo naslednje faze projektiranja zamaknili v leto 2017. 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB122-15-0060 - Vaški vodovodi 

Namen in cilj 

Namen projekta je bil sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območjih, kjer prebivalci nimajo 

možnosti priklopa na javni vodovod v lasti Občine Škofja Loka. Cilj je izboljšati oskrbo s pitno vodo na 

teh območjih tako glede kvalitete kot količine. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Sredstva postavke so bila porabljena za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov. 

Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode in na 

podlagi javnega razpisa za sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka 

za leto 2016. Za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov je bilo v proračunu namenjenih 20.000 €. Na 

javni razpis je prispelo šest vlog, od tega ena ni ustrezala pogojem razpisa. V skladu s pogoji razpisa je 

bilo ostalih pet prijavljenih vodovodov sofinanciranih v višini 12.546 € (indeks 63).  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj se je z obnovo petih vodovodov (Draga, Zminec 

II – Livar, Crngrob, Gabrk, Brode-vikendi) znatno prispevalo k varnejši oskrbi prebivalec teh območij s 

pitno vodo. 

 

OB122-15-0061 - Dokumentacija (oskrba z vodo) 

Namen in cilj 

Zagotavljanje storitev, ki se neposredno ne nanašajo na določene investicije oz. projekte ter jih ni mogoče 

predvideti vnaprej (izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za investicije s področja gradnje in 

obnove javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša, stroški zbiranja soglasij 

lastnikov zemljišč, pridobivanja upravnih dovoljenj za izgradnjo vodovodnega omrežja, cenitev, 

odškodnin, izvedbe postopkov javnih naročil ter stroški izdelave elaboratov, potrebnih za vpis objektov 

gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture). 

Stanje projekta 

Permanentna izvedba. Realizacija je 8 %. Vzrok je v tem, da ni bilo večjih potreb po naročanju PGD/PZI 

projektne dokumentacije oz. je bila le-ta plačana pri posameznem projektu iz postavke 9016004 Javni 

loški vodovod, konto 420804-Načrti in druga projektna dokumentacija. Od predvidenih 10.000 € je bilo 

porabljenih 802 € za plačilo gradbenega izvedenca na tehničnem pregledu za odsek vodovoda v Puštalu, 

overitev služnostnih pogodb ter odškodnino zaradi obnove vodovoda v Retečah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj stremimo k gospodarni porabi 

proračunskih sredstev. 

 

OB122-15-0062 - Črpališče Visoko 

Namen in cilj 

Namen projekta je izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, to je zagotovitev stalne in varne oskrbe s pitno 

vodo. Črpališče Visoko bo nadomestni vodni vir za vire Hotovlja, ki ob deževju kalijo. 

Stanje projekta 

Za črpališče Visoko je bilo v letu 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno, in 

izdelan PZI. V letu 2017 je predvidena izvedba razpisa za izvajalca del, izvedba del in pridobitev 

uporabnega dovoljenja pa v letu 2018. Realizacija projekta je 93 %. Od načrtovanih 5.320 € (proračunska 

postavka 9016004 Javni loški vodovod) je bilo porabljenih 4.940 € za plačilo drugega dela kupnine za 

zemljišča v k.o. Visoko ter za projektno dokumentacijo PZI. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so bile izvedene vse s proračunom predvidene 

aktivnosti. 

 

OB122-15-0063 - Loški cevovodi 

Namen in cilj 

Nemoteno zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, zmanjševanje števila okvar, zmanjševanje vodnih izgub. 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje obstoječega vodovodnega omrežja. 

Stanje projekta 

Sredstva v višini 12.173 € (planirana v višini 65.164 € na proračunski postavki 9016004 Javni loški 

vodovod) so bila porabljene za obnovo vodovoda na območjih, kjer so bile pogoste okvare ali se je 

obnavljala in gradila kanalizacija (Hafnerjevo naselje, Virmaše, Puštal, Dorfarje) ter za popravilo okvar. 

Obnovljen je bil vodovod v skupni dolžini 59 metrov.  

Realizacija projekta je 19 %. Razlogi so naslednji: za popravilo okvar na omrežju je bilo porabljenih 50 

% od planiranih sredstev. Pri obnovah krajših odsekov vodovoda je realizacija le 12 %. Nekatere obnove 

cest so se namreč izvajale konec leta, tako da bo plačilo za obnovo vodovoda, ki se je izvajala hkrati, 

preneseno v naslednje proračunsko leto. Izvedba nekaterih obnov cest pa je bila prestavljena v naslednje 

leto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj stremimo k gospodarni porabi 

proračunskih sredstev. 

 

OB122-15-0070 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore 

Namen in cilj 

Z izvedbo projekta doseči cilje, ki sovpadajo z implementacijo ciljev OP ROPI za obdobje 2007-2013 in 

finančno dokončati projekte, po katerih je zgrajeno: cevovodi v dolžini 18,7 km, 1 nov vodohran Trnje, 3 

črpališča z zbirnim jaškom na Trebiji in obnoviti črpališča Vešter ter izboljšati javno oskrbo s pitno vodo. 

S tem se zagotavlja boljša in varnejša oskrba uporabnikov javnega vodovodnega sistema s pitno vodo, 

ustrezna infrastruktura za izvajanje javne službe »oskrba s pitno vodo«, predvsem pa poveča število 

prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom. 

Stanje projekta 

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je skupni projekt občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. 

Projekt je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Projekt je bil 

gradbeno zaključen leta 2015. V okviru projekta smo zgradili 18,7 km vodovodnega omrežja, 1 nov 

vodohran Trnje ter 3 črpališča z zbirnim jaškom na Trebiji in obnovili črpališče Vešter. 

V letu 2016 smo sredstva porabili za poplačilo stroškov po zaključku gradnje, in sicer za poplačilo 

storitev supernadzora, storitev vodenja in koordinacije operacije Razvojne agencije Sora ter za pripravo 

podatkov za končno poročilo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo stroškov Loški komunali d.d. 

Škofja Loka, in sicer za stroške elektrike, ki so v obdobju avgust – december 2015 nastali v zvezi s 

črpalnimi vrtinami na Trebiji. Del stroškov za elektriko smo dobili povrnjeno s strani Občine Gorenja vas 

– Poljane. V letu 2016 je sodni cenilec za kmetijstvo, kmetijstvo-splošno, opravil ogled vseh zemljišč, po 

katerih je potekala trasa gradnje vodovoda in za vsakega od lastnikov izdelal cenilno poročilo o izračunu 

vrednosti škode zaradi izpada pridelka na kmetijskih površinah in sanaciji zemljišča, ki je nastala ob 

izgradnji primarnega vodovoda na trasi Visoko – Škofja Loka v letih izgradnje 2014 in 2015. Do konca 

leta 2016 so vsi lastniki zemljišč Občini podali izjavo o prejemu cenilnega poročila ter o sprejemu 

izračuna vrednosti škode – to je o višini odškodnine. Na podlagi prejetih izjav je potekalo tudi izplačilo iz 

proračuna. Prav tako pa smo poplačali stroške, ki so nastali v zvezi s cenitvijo. 
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Realizacija projekta je bila 61 %. Od načrtovanih 172.875 € na proračunski postavki 9016007 za 

konkretni projekt je bilo porabljenih 104.790 €. Pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore smo 

načrtovali, da bo projekt finančno zaključen v letu 2016. Vendar, pa temu ni bilo tako, saj je del zneska 

odškodnin zapadlo v plačilo v začetek leta 2017. Prav tako je bil planirani znesek za odškodnine višji od 

izplačanega. V letu 2016 smo planirali tudi izplačilo zadržanih sredstev podizvajalcu po pogodbi za 

raziskave podzemnih voda za črpalni vrtini 2 in 3 za vrtine Trebija. Pogoj za izplačilo zadržanih sredstev 

je bil izpolnjen že v letu 2016, vendar plačila zadržanih sredstev nismo mogli izvesti, ker je podizvajalec 

zaprl transakcijski račun. Razlog za nižjo realizacijo projekta je tudi dejstvo, da je bil proračun za 

konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV, ki jo je tudi 

uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi projekta uspešni, kljub dejstvu, da projekt v letu 2016 še ni bil 

finančno zaključen. Z izvedbo projekta smo zagotovili predvsem boljšo in varnejšo oskrbo uporabnikov 

javnega vodovodnega sistema.  

 

OB122-16-0001 - Obnova vodovoda v naselju Podlubnik 

Namen in cilj 

Obnoviti vodovod v naselju Podlubnik od h.št. 337 do h.št. 320 v ocenjeni dolžini 200 m, zaradi odprave 

konstantnih okvar na tem odseku. 

Stanje projekta 

Projekt je gradbeno in finančno zaključen. Izvedena je bila obnova vodovoda Podlubnik od h.št. 337 do 

h.št. 320 v dolžini 205 metrov, s cevmi duktil DN 125, dva hidranta ter prevezava osemnajstih objektov 

na nov cevovod.  

Projekt je bil na novo uvrščen v NRP s sklepom Župana št. 4101-1/2016 z dne 27.06.2016, zaradi 

sofinanciranja projekta iz državnega proračuna iz naslova 21. člena Zakona o financiranju občin.  

Skupna realizacija projekta je 99 %. Sredstva v višini 41.432 € (planirana v višini 42.000 € na 

proračunski postavki 9016004 Javni loški vodovod) so bila porabljena za izvajalca gradnje, gradbeni 

nadzor ter investicijsko dokumentacijo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj je z obnovo predmetnega odseka vodovoda 

zagotovljena lokalnim prebivalcem varna in kontinuirana oskrba s pitno vodo. Prav tako smo bili uspešni 

pri črpanju nepovratnih sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin, saj smo pridobili nepovratna 

sredstva v višini 40.965 € za opisani projekt. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB122-15-0056 - Pokopališča 

Namen in cilj 

Z namenom zagotoviti enake možnosti dostopa in standardov oskrbe za uporabnike javne službe na 

celotnem območju občine, je bil v proračun za leto 2016, ob predpostavki, da bo področni zakon sprejet, 

predviden projekt za ureditev sistema za izvajanje javne službe. Vodilni projekt je širitev in ureditev 

novih grobnih polj na Centralnem pokopališču Lipica, kjer je najprej na zemljiščih treba pridobiti 

lastninsko pravico »do celote«. V fazi sprememb občinskega prostorskega načrta je treba oblikovati 

študijo o izvedljivosti projekta širitve in naročila izvedbene načrte za gradnjo. V Krajevni skupnosti Sv. 

Lenart – Luša so odločili, da v delu objekta župnišča, ki stoji neposredno ob pokopališču, zgradijo 

poslovilni objekt – mrliško vežico. To naj bi bil drugi glavni investicijski del postavke. Tudi na Mestnem 

pokopališču Škofja Loka je treba preurediti mrliško vežico in komunalno infrastrukturo. 



 

Stran 292 od 293 

Stanje projekta 

Predvideno je, da se projekt izvaja več let. V letu 2016 smo v celoti realizirali cilj izplačila prve polovice 

kupnine solastnikom zemljišč, kar je bilo uravnoteženo z Rebalansom, ter kljub pozni izdaji gradbenega 

dovoljenja za rekonstrukcijo in prenovo objekta, pričeli z deli na mrliški vežici Sv. Lenart. Ta projekt 

predvidevamo zaključiti v letu 2017, medtem ko bo postopek širitve Centralnega pokopališča trajal več 

let – od sprejetih sprememb občinskega prostorskega načrta do oblikovanja izvedbenih aktov ter samega 

pričetka gradbenih del. Za leto 2017 predvidevamo izplačilo drugega dela kupnine solastnikom in 

pripravo prostorskih dokumentov. 

Realizacija projekta je v letu 2016 znašala 83 %. Prvotno načrtovana sredstva NRP 235.600 € smo z 

rebalansom proračuna znižali na 169.506 € (del proračunske postavke 9016009 Pokopališča), od katerih 

je bilo 127.906 € porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče na Lipici in 13.301 € za preureditev dela 

obstoječega objekta v mrliško vežico za Pokopališče Sv. Lenart. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 smo zastavljene cilje upoštevajoč realizacijo izpolnili. 

 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB122-15-0039 - KS Reteče - Gor. vas - Investicijsko vzdrževanje 

Namen, cilj in stanje projekta 

V letu 2016 je krajevna skupnost finančno sodelovala pri zamenjavi vhodnih vrat z dvižnimi vrati v GD 

Reteče-Gorenja vas. Z zamenjavo je omogočen hitrejši izvoz gasilskega avtomobila. Projekt je bil v celoti 

realiziran. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projekt je bil realiziran, vrata že služijo svojemu namenu. Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni. 

 

908 - KS Kamnitnik 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB122-15-0036 - KS Kamnitnik - Nakup opreme 

Namen, cilj in stanje projekta 

V letu 2016 je krajevna skupnost nabavila 20 novih kompletov miz in klopi. Zamenjava stojnic v letu 

2016 ni bila potrebna. Postavitve dveh novih plakatnih mest nismo izvedli, ker za predvidene lokacije 

nismo pridobili občinskega soglasja. 

Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Realizacija projekta je bila le delna, tudi zaradi spremenjenih okoliščin tekom leta. Vseeno ocenjujemo, 

da smo bili pri delu v okviru tega projekta uspešni. 

OB122-15-0037 - KS Kamnitnik - Investicijsko vzdrževanje 

Namen, cilj in stanje projekta 

Krajevna skupnost je organizator tržnice. Kljub drugačnim napovedim ob sprejemanju proračuna za leto 

2016 se je kasneje izkazalo, da bo tudi v bodoče možno uporabljati prostore na Šolski ulici. Tako v letu 

2016 ni bilo potrebe po selitvi na novo lokacijo, posledično pa tudi ne potrebe po investicijskih vlaganjih. 
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Ocena pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projekt obnove objekta v stari vojašnici za potrebe nove tržnice ni bil realiziran, ker zaradi spremenjenih 

okoliščin še ni potrebe po selitvi s stare lokacije. Izvedba se bo prenesla v leto 2017 oz. v leto, ko bo to 

zahteval lastnik stare lokacije. 

 

 


