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Številka: 032-0002/2010 
Datum:  14. 11. 2013 

Z A P I S N I K 
 

27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka, ki je bila v četrtek, 14. novembra 2013 ob 18.00 uri v 
veliki sejni dvorani Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, II. nadstropje. 
 
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta: 

Petra Cesar, Janez Dekleva, Marija Demšar, Matej Demšar, Franc Dolinar, Igor Draksler, Jože Valter Galof, Katja 
Galof, Lidija Goljat Prelogar, Aleš Habjan, Martin Habjan, Gregor Hostnik, mag. Mirjam Jan Blažić, Lea Leona 
Mlakar, Marko Murn, Žiga Nastran, Tomaž Paulus, Anton Peršin, Petra Plestenjak Podlogar, Janez Radelj, Tine 
Radinja, mag. Melita Rebič, Robert Strah, Zorica Škorc, Klemen Štibelj in Jožefa Žnidaršič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLAN: 
Mag. Bojan Luskovec. 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLAN: 
Milenko Ziherl. 
 
Prisotni predstavniki tiska in medijev: 
 Klavdija Škrbo Karabegović, LOŠKI UTRIP, 
 Invida TV, Šenčur, 

 Jana Jenko, RADIO SORA in 
 Danica Zavrl Žlebir, GORENJSKI GLAS. 
 
Prisotni s strani Občine Škofja Loka: 
Župan mag. Miha Ješe, Igor Juričan – vodja Oddelka za splošne zadeve, mag. Hermina Kranjc – vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti, Andreja Troha – vodja Oddelka za stavbna zemljišča, Tatjana Bernik – vodja Oddelka za 
okolje in prostor in mag. Miloš Bajt – vodja Oddelka za prometno infrastrukturo. 
 
Ostali prisotni: 
Anica Frelih – članica Nadzornega odbora Občine Škofja Loka, Pavle Hevka in Tomaž Mikulič – DRSC in Altus 
Consulting, Alenka Markun – Marbo d.o.o., Matej Mohorič Peternelj – kandidat za vodja projekta Škofjeloški 
pasijon 2015 in Pavel Logonder – zainteresirana javnost. 
 
Prisotnih je bilo 26 svetnikov. 

 
Po končani razpravi nadaljevanja 26. redne seje je župan pred začetkom 27. redne seje podal nekaj informacij.  
Glede južne dovozne ceste v IC Trata ima Občina potrjeno gradbeno dovoljenje, v teku so dogovori o predaji 
stavbne pravice soinvestitorju, ki bo z večinskimi vlaganji naredil zemeljska dela. Pričakovati je bilo, da se bo to 
začelo že v mesecu oktobru ali vsaj v novembru, pa se še ni. V začetku meseca decembra pa naj bi se začelo, ker 
je treba opraviti še določene uskladitve. 
Povedal je tudi, da je bilo veliko narejenega tudi v zvezi s Škofjeloškim pasijonom. Obe pristojni komisiji sta se 
sestali in predkomisija za izbor režiserja je podala dva predloga strokovnemu odboru in predvidoma 30. novembra 
bo strokovni odbor Škofjeloškega pasijona o tem razpravljal. Izveden je bil tudi pregled kandidatov za 
organizatorja oz. vodjo projekta ter na koncu tudi podan predlog kandidata. Župan je povedal, da je po obravnavi 
na komisiji z njim opravil razgovor in ga skladno z Odlokom predlaga v potrditev Občinskemu svetu že na tej seji, 
kajti zaradi poznega datuma decembrske seje bi bilo zanj to prepozno, ker je zaposlen in ima 30-dnevni 
odpovedni rok, zato ne bi mogel začeti delati že v začetku leta 2014. To bi pa bila škoda, kajti že v začetku leta 
mora začeti delati in pripraviti aktivnosti za zimske turistične borze, kajti v naslednjem letu se dela že vse za leto 
2015. 

Ob koncu je podal še informacijo glede monografije Zvoneta Pelka, katere ureditev oz. tisk je bil že predstavljen 
na občinskem svetu. Povedal je, da je bil prvi del pasijona že predstavljen v knjigi Svetloba in čas, sedaj Občina 
nima nobenih moralnih obvez do nikogar več in je zadeva tik pred podpisom pogodbe in do konca meseca 
januarja bo morala biti ta monografija pripravljena za tisk.  
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V nadaljevanju je župan predlagal dve dodatni točki dnevnega reda in sicer pod 4. točko – Kadrovske zadeve: 
Imenovanje vodje projekta Škofjeloškega pasijona in pod 11. točko - Soglasje za sklenitev aneksa k gradbeni 
pogodbi Energetske sanacije Vrtca Najdihojca. Ta točka je bila posredovana naknadno zato, ker Občina ni imela 
informacije, kdo je tisti, ki lahko anekse potrdi. Eno ministrstvo je podalo odgovor, da je to Nadzorni odbor, drugo 
ministrstvo, da je to Občinski svet, ker se je menjala zakonodaja. Občina se je odločila, da bo dala predlog v 
obravnavo obema telesoma.  
 
Poleg tega je župan povedal, da je bil tudi podan predlog, da bi obravnavali Poljansko obvoznico. Glede na 
Poslovnik Občinskega sveta obravnava tekom redne seje ni mogoča, svetnikom pa je predlagal,  da se po končani 
seji o tem razpravlja. 
 
Pred potrditvijo dnevnega reda je Anton Peršin predlagal, da svetniki upoštevajo Poslovnik, zato naj se iz 
dnevnega reda umakneta 7. in 8. točka, kajti po veljavnem Poslovniku bi morali dobiti gradivo najkasneje 15 dni 
pred sejo, to gradivo so pa dobili oz. ga je on dobil 11 dni pred sejo. Župan mu je povedal, da je gradivo bilo 
poslano v skladu s Poslovnikom. 

 
V imenu SLS je Tomaž Paulus povedal, da se oni strinjajo z dodatno točko dnevnega reda o Poljanski obvoznici in 
ne vidijo nobene poslovniške ovire, kajti pred dvema mesecema so sprejeli avtentično razlago, da se lahko 
Občinski svet brez gradiva, brez županovega soglasja in brez posvetovanja z odbori, odloči za neko obravnavo. 
Poslovniške ovire tukaj ni, pomembna je volja, mora pa jih biti vsaj polovica za. 
 
Zorica Škorc je predlagala, da strokovne službe preverijo Poslovnik in veljavne spremembe, kot je predlagal tudi 
župan. Potrebno je preveriti zadevo in jo nato uvrstiti na zadnjo točko dnevnega reda, saj informacijo o delih na 
Poljanski obvoznici svetniki dobijo na vsaki seji. 
 
Župan je povedal, da končno gradivo ni pripravljeno, ampak samo osnutek za pregled. Svetniki pa bi dodali svoje 
pripombe in predloge ter nato pripraviti čistopis ter ga še enkrat pregledati in nato dopis poslati na predlagane 
naslove. Župan je bil v stiku tudi z Ministrstvom za promet in jim povedal, da lahko pričakujejo direktne predloge, 
kako te zadeve reševati v bodoče, ker tako kot je sedaj, ni možno projektov realizirati. 
 
Matej Demšar je povedal, da ni dilema gradivo v zvezi s to točko, kajti teh gradiv imajo vsi že več kot dovolj, 
bistveno je to, da Občinski svet pošlje v javnost jasen signal o tem, kaj si o tem dogajanju misli. Strinjal se je, da 
se točka obravnava in se v zvezi s tem sprejmejo neki sklepi. 
 
V razpravo se je vključil tudi Klemen Štibelj, ki se je v načelu strinjal z g. Peršinom glede prejemanja gradiva. Tudi 
on osebno je dobil oba odloka 10 dni pred sejo. 
 
Ob tem je Anton Peršin povedal, da pomeni eno poslati, drugo pa prejeti. V Poslovniku je navedeno prejeto in ne 
poslano. Glede pobude o uvrstitvi točke o Poljanski obvoznici na dnevni red pa se je strinjal z vsem že 
povedanim, kajti tudi občani ga sprašujejo, kaj so svetniki že naredili v zvezi s tem, ali bodo zavzeli kakšno 
stališče. Prav je, da se Občinski svet o tem izreče že na tej seji. 
 
Da se Občinski svet pet pred dvanajsto o tem mora res izjasniti se je strinjal tudi Igor Draksler in se vprašal, le 
kaj si bodo ljudje mislili, če Občinski svet kot najvišji politični organ v občini o temu ne reče nič. O tem, da se to 
razpravlja na tej seji sploh ni dvoma, vprašanje je samo, kakšne sklepe bodo sprejeli. To je treba narediti za ljudi. 
 
Melita Rebič je predlagala, da se obravnava Poljanske obvoznice uvrsti na zadnjo 12. točko dnevnega reda in se o 
tem razpravlja, ko bo točka na vrsti. 
Ob tem je Robert Strah pripomnil, da imajo svetniki gradivo za 12. točko predloženo in sicer poročilo in predlog 
dopisa za pristojne državne organe. 
 
Mirjam Jan – Blažič je spomnila na svoj predlog izpred dveh sej, da je Občinski svet v Občini po zakonodaji 
najvišji organ in ta bi moral večkrat zastopati svoja stališča, še posebej pri takem vprašanju kot je obvoznica. 
Sedaj smo priča dopisom in zahtevam različnih institucij od gasilcev naprej, Občinskega sveta pa ni nikjer. 
 
Župan je ob  tem pripomnil, da lahko na vsaki seji svetniki predlagajo dnevni red za naslednjo sejo, toda na vsaki 
seji se o tej problematiki razpravlja, nihče pa ni predlagal, da se to uvrsti na dnevni red. 
 
Igorja Drakslerja je zanimalo vprašanjem, kaj je s predlogom Antona Peršina glede umika 7. in 8. točke dnevnega 
reda. Kakšna so tu poslovniška določila? 
Župan pa je še enkrat ponovil, da je bilo gradivo poslano 30. oktobra oziroma 15 dni pred sejo. Citiral je prvi 
odstavek 82. člen Poslovnika in sicer: »Predlog Odloka se pošlje članom sveta 15 dni pred dnem določenim za 
sejo sveta na kateri bo obravnavan«.  
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Draksler je nato predlagal, da bi o umiku teh dveh točk z dnevnega reda morali glasovati, kajti Občina bo imela 
prevelike težave, če ne sprejmejo dodatka o zadolževanju. 
 
S tem je bila razprava o dnevnem redu zaključena in župan je predlagal, da svetniki glasujejo o predlaganem 
dnevnem redu z dodatno 12. točko dnevnega reda – Obravnava Poljanske obvoznice. 
 
Od 26 prisotnih svetnikov je z 22 glasovi ZA bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
2. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
3. Poročilo o izvršenih sklepih 26. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
4. Kadrovske zadeve: Imenovanje vodje projekta Škofjeloški pasijon 2015 
5. Odgovori na svetniška vprašanja 

6. Pobude in vprašanja svetnikov 
7. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na 

območju občine Škofja Loka – druga obravnava 
8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013 – skrajšani postopek 
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem 
10. Program varstva okolja za zrak za obdobje 2014-2019 za občino Škofja Loka 
11. Soglasje za sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi številka  411-0004/2012 energetska sanacija Vrtca 

Najdihojca 
12. Obravnava Poljanske obvoznice. 

 
 
K 1. točki: POTRDITEV DNEVNEGA REDA 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE                    
                  ŠKOFJA LOKA 
 
Z 22 glasovi ZA je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel predlagani dnevni red. 
 
 
 
K 2. točki: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
                  ŠKOFJA LOKA 
 
 
Brez razprave so svetniki s 25 glasovi za od 26 prisotnih svetnikov sprejeli naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka je brez pripomb sprejel zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta 
Občine Škofja Loka. 
 
 
 
K 3. točki: POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
                  OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
K 4. točki: KADROVSKE ZADEVE 
 
Imenovanje vodje projekta Škofjeloški pasijon 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za imenovanje vodje Škofjeloškega pasijona 2015 Tine Radinja. 
Povedal je, da je komisija na svoji seji po obravnavi o posameznih kandidatih sprejela sklep s katerim predlaga 
Občinskemu svetu, da za vodjo projekta Škofjeloški pasijon 2015 imenuje g. Mateja Mohorič Peternelja. 
 
Pred nadaljevanjem razprave je Matej Mohorič Peternelj na kratko predstavil in povedal svoje cilje v zvezi s 
pasijonom. Povedal je, da je Škofjeločan, po izobrazbi univ. dipl. ekonomist, s specializacijo iz marketinga. Ima 
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deset let delovnih izkušenj. Z delom je začel v industriji in nadaljeval 6 let kot vodja v tehnološkem centru 
usnjarske obutvene industrije, nazadnje tudi direktor, odgovoren za celotno poslovanje.  
Je oče dveh otrok. Vzporedno z rednimi službami je imel pet let tudi samostojno podjetje za poslovno svetovanje. 
Izvedel je tudi poslovno svetovanje za družbo Mobitel in Iskra sistemi na področju produktnega vodenja in 
produktnega marketinga. Na področju vodenja projektov, pridobivanja nepovratnih sredstev, prodaje in tržnih 
komunikacij ima kar nekaj izkušenj. 
Za vodjo projekta Škofjeloškega pasijona se je prijavil zaradi novih izzivov, ni administratorski tip, ampak si želi 
nekaj novega, ki ga bo premaknilo. Povedal je, da je sposoben ta projekt izpeljati, ker ima izkušnje tudi z 
vodenjem večjih mednarodnih projektov po vrednosti podobnih pasijonu, zato se veseli tega dela in upa na 
podporo tudi s strani svetnikov. 
 
Župan je povedal, da se v delo komisije ni želel vključevati. Komisija je izbrala štiri kandidate, ki jih je povabila na 
razgovor. Po opravljenem praktičnem preizkusu mu je komisija predlagala v izbiro kandidata Mateja Mohorič 
Peternelja s katerim je tudi opravil razgovor in meni, da je ustrezen kandidat. 
 

Tudi Melita Rebič je podprla njegovo kandidatura ter poudarila, da je zelo pomembno, da se projekt izpelje z 
vloženimi čim manjšimi možnimi sredstvi. Treba je varčevati. 
 
Janeza Deklovo je zanimalo, kateri so bili še drugi kandidati, ker piše v zapisniku komisije, da je bilo celo štirinajst 
kandidatov, omenjen pa ni nikjer nobeden. 
 
Župan je v odgovoru povedal, da so to osebni podatki, zato poimensko drugih kandidatov niso navedeni. Tudi 
župan ne pozna seznama teh kandidatov. Komisija je predlagala v izbor štiri kandidate in o teh odločala. 
 
Glede na to, da je bilo Klemnu Štiblju znano, da kandidati še niso dobili obvestila o izbiri, se zato še niso mogli 
pritožiti, če bi se seveda kdo želel. 
Opozoril je tudi na dve gradivi v zvezi s to točko. Člani komisije in svetniki so dobili najprej eno gradivo, sedaj pa 
na sejo še drugo gradivo. Po mnenju svetnikov NSI je gradivo slabo in neprimerno pripravljeno, tudi zaradi tega, 
da v vednost niso dobili vsaj podatkov kdo so bili ostali kandidati, zato se bosta svetnika NSI glasovanja vzdržala. 
Poudaril pa je, da v gradivih prihaja do nasprotujočih si zadev. V gradivu za Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je navedeno, da se je na razpis prijavilo 14 kandidatov, od tega dva prepozno. To pomeni, 
da je izbor potekal med 12 prijavljenimi. V prejšnjem prvotnem gradivu pa piše, da so bili na razgovor povabljeni 
štirje kandidati, ki so izpolnjevali pogoje. Ta stavek se je v današnjem gradivu izgubil. 
Druga problematična zadeva pa je ta, da je v poročilu župana strokovnemu svetu navedeno, da je komisija 
pregledala 16 vlog in v drugi krog izbrala štiri kandidate. Enkrat se govori o 14 in enkrat o 16 kandidatih. 
 
Mateja Demšarja je glede na to, da je zelo malo časa za marketing oz. promocijo v tujini in da je pričakovati večji 
obisk iz tujine zanimalo, kakšno strategija se namerava ubrati na tem področju. 
 
Matej Mohorič Peternelj je povedal, da se predvideva udeležba na turističnih borzah in izkoristiti kontakte z 
veleposlaništvi in konzularnimi predstavništvi v tujini, ki jih ima Škofja Loka. Sam pa veliko stavi na neposredno 
promocijo, neposredno kontaktiranje z društvi zamejskih Slovencev s katerimi bi na enem mestu nagovorili čim 
več ljudi.  
Ob tem je župan dodal, da je kandidat ob tem dobil neposredno zadolžitev in sicer 32 tisoč prodanih kart, kar 
pomeni štiri tisoč na vsako predstavo (ena četrtina tujcev na vsaki predstavi).  
 
Jožeta Galofa je zanimalo, kakšna bi bila po mnenju kandidata za vodjo, primerna cena vstopnice za eno 
predstavo. 
 
V odgovoru je Matej Mohorič Peternelj povedal, da se mora cena vstopnic gibati razmeram primerno, po drugi 
strani pa je treba poskrbeti, da bo ta vrednost za planirano število obiskovalcev primerno prispevala k finančni 
konstrukciji. Na pamet je težko govoriti, stare cene so se gibale od 10 do 15 EUR, mogoče do 20. To so tudi 
primerne cene, seveda pa bo treba oblikovati neko matriko, kajti ne bo samo ena cena, ker bo različna cena za 
različne predstave, za različne pozicije, mogoče tudi za različne profile kupcev. Enoznačnega odgovora ni. 
 
Župan je ob tem dodal, da do konca meseca februarja 2014 potrebujemo organizacijski in finančni plan, ki bo 
predstavljen tudi Občinskemu svetu, da bo lahko sproti spremljal pripravo Škofjeloškega pasijona. 
 
Gregor Hostnik je opozoril, da se je v vseh zapisnikih komisije pojavljalo ime njegovega brata Tomaža, čeprav je 
bil na sejah prisoten on. Povedal je, da so bile seje te komisije zelo konstruktivne in komisija je svojo vlogo 
odigrala korektno, čeprav pada nanjo nek sum netransparentnosti. Komisija je že v prvi fazi, ko je izbrala štiri 
kandidate, bila več ali manj enotna. Ko pa so izbrali g. Peternelja za vodjo, je bila komisija pri tej odločitvi 
soglasna. 
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Član omenjene komisije je bil tudi Tomaž Paulus in potrdil, da so bili na razgovoru štirje kandidati, ki so bili 
najbolj primerni, seveda pa je komisija pri g. Peternelju videla dober potencial, zato so ga predlagali. 
 
Igor Draksler je opozoril, da ko bo Občinski svet kandidata potrdil, sledi še odločba, da ne bo potem pritožbe. 
Upal je, da je pravna služba zadevo preverila. Kandidatu g. Peternelju pa je zaželel veliko dobrih sodelavcev, ko 
pa bo najhuje naj dela kar naprej, saj bo naslednji dan lažje. Denarja pa je premalo, pa če bodo še bolj govorili, 
da ga je premalo, mora vztrajati, da ga je premalo, da ga bodo še dali. Brez denarja ne bo nič, kajti nekateri so 
Občini obljubili sponzorska sredstva in upa, da jih bodo res tudi dali. 
 
Ob tem je župan povedal, da so se o tem dogovorili že tudi s pristojnim ministrstvom in imajo zagotovljeno 
dvakrat po 25 tisoč EUR za sofinanciranje tega projekta, kar bo upoštevano v proračunu pasijona. 
 
S tem je bila razprava zaključena in od 25 prisotnih svetnikov je bil s 23 glasovi ZA sprejet naslednji 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Škofja Loka imenuje za vodjo projekta Škofjeloški pasijon 2015 g. Mateja 
Mohorič Peternelj. 
 
Župan je izbranemu kandidatu ob koncu čestital za imenovanje in mu zaželel uspešno delo in medsebojno 
sodelovanje, ker bo tudi on aktivno sodeloval pri projektu. Manjka pa še izvedbeni del in upati je, da bo 30. 
novembra imenovan še režiser. 
 
 
K 5. točki: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA 
 
Katja GALOF (ZARES) je glede izgradnje vodovoda v Podlubniku prosila za pojasnilo, kakšna je razlika med 
privatnim zemljiščem stolpnic in privatnim zemljiščem privatnih hiš v Podlubniku ali v Stari Loki. 
 
Martin HABJAN (SDS) je na prejšnji seji izpostavil vprašanje glede primarnega vodovoda na relaciji Visoko – 
Škofja Loka. Na prvi del vprašanja je dobil zadovoljivo pojasnilo, v drugem delu pa je bil napačno razumljen. 
Nikakor ni bilo mišljeno, da bi vaške vodovode podržavili, ki so sicer v zasebni lasti, kot je bilo pravilno navedeno 
v odgovoru. Ni mišljeno, da bi jih prevzela Občina in jih potem dala v upravljanje javni službi oz. javnemu 
izvajalcu. Menil je, da priključke potrebujemo zaradi sledečih primerov, npr.: V primeru, da bo kapaciteta vaškega 
vodovoda premajhna, se bodo morali novograditelji priključiti na javni vodovod – npr. bodoči vrtec v Gabrku. Če 
bo vaški vodovod premajhne kapacitete, kako bomo potem? Ali če bi npr. začasno v vaškem vodovodu zmanjkalo 
vode ali pa bi bila začasno oporečna. V tem primeru bi se lahko priključil na javni vodovod preko števca in bi tako 
začasno oskrbovali občane. 
 
Župan je povedal, da bo odgovor podan pisno. Povedal pa je, da zakon tako predvideva. Če obstaja javni 
vodovod, se morajo vsi priključiti na javni vodovod. 
 
Anton PERŠIN (SDS) je opozoril na tiskarskega škrata, ki se je pojavil v odgovorih na str. 6, tretji odstavek, 
kjer je pisalo, da tudi vprašanje ni zakonito. On je namreč dejal »iskanje« in ne vprašanje. Prosil je, da se to 
popravi. 
 
Matej DEMŠAR (SLS) se je oglasil glede odgovora na ogledalo na regionalni cesti. Zanimalo ga je, če je Občina 
že dobila predračun. 
 
Župan mu je povedal, da že. 
 
 
Jožefa ŽNIDARŠIČ (SLS) je v zvezi z njenim vprašanjem o obračunani parkirnini poudarila, da je imela v mislih 
vsa parkirišča, tudi Štemarje in Podlubnik. Ali se plačuje tudi pred UE in pred Zdravstvenim domom? Prosila je za 
podatke, ko bo leto mimo. 
 
 
 
K 6. točki: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 
 
Igor DRAKSLER (SLS) je dal najprej pobudo glede nedelujočega mikrofona na njegovi mizi. Poteklo je pet 
tednov za popravilo, zato ni korektno, da nekateri svetniki polovico časa seje Občinskega sveta iščejo mikrofon. 
To mora Občinska uprava do naslednjič urediti. To ni pobuda, ampak zahteva, ker svetniki drugače ne morejo 
delati. Mogoče bi bila pobuda celo taka, da se koalicija presede sem in opozicija tja, ker opozicija debatira, 
koalicija pa je tiho. Menil je, da je seja napol onemogočena.  
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V nadaljevanju je omenil, da se v Sloveniji in Škofji Loki v zadnjem času daje velik poudarek ekologiji in 
zmanjšanju porabe energije v hišah in večstanovanjskih objektih. Država to spodbuja preko Eko sklada, ljudje to 
koristijo, je pa dobil opozorilo s strani občanov, da se dela delajo na večstanovanjskih objektih, ampak ne na vseh 
koncih Škofje Loke, tako kot bi bilo Škofji Loki na koncu v čast. Npr. del Partizanske je zelo dobro urejen, tudi 
vizualno in daje dober vtis. Ko pa človek hodi po kakšnem drugem naselju pa je vizualni izgled daleč od tega, da 
bi bil Škofji Loki okras, zato je dal pobudo, da zaradi boljše urejenosti in celotnega izgleda mesta, Občinska 
uprava začne koordinirati barve v našem mestu. To je namreč katastrofa. Ko se delajo investicije mora Občinska 
uprava stopiti skupaj in narediti študije, glede na to, da imamo neke urbanistične svete. Lotijo naj se tega in 
svetujejo, kakšne barve fasade naj bodo, ker ne more biti pol bloka v eni barvi, pol bloka pa v drugi barvi. Ljudje 
to samo gledajo, škoda pa je vsega denarja, ki je bil za to zapravljen. Namesto, da bi imeli lepo urejeno mesto, 
bo izgledalo na koncu, kot da je nekdo to skupaj zmetal. Občinska uprava bi to lahko uredila.  
 
Zanimalo ga je tudi občinsko interno priporočilo za urejanje območja vrtičkov na območju občine Škofja Loka. Ali 
je bil na podlagi tega akta, ki ni akt, že kakšen odziv? Ali se to kje pozna? Ali je bil ta akt izdan v skladu z 

zakonodajo?  
 
Župan je povedal, da bo odgovor posredovan v pisni obliki. 
 
Naslednja zadeva je obnova Cankarjevega trga. Pohvalil je začetek gradnje, ob tem pa ga je zanimalo, kdaj je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje, kdo ga je izdal, na podlagi katerih projektov, kdo je bil odgovorni projektant in 
kdaj je bila izdana odločba o določitvi evropskih sredstev in na podlagi katerega investicijskega programa je bila 
zadeva odobrena? Zanimalo ga je, kdo je to projektiral, kajti na tiskovni konferenci nekdo to razlaga, iz programa, 
ki pa ga je dobil po pošti na dom, pa je ugotovil, da so navedeni projektanti nekateri drugi, zato je prosil za 
konkreten odgovor, ker zadeva ni več tako enostavna. 
 
Tudi odgovor na to vprašanje je župan obljubil v pisni obliki. 
 
Na koncu ga je zanimalo, kolikšna je vrednost človeškega življenja; kajti ko v zadnjem času pride v Škofjo Loko v 
večernih urah, je praktično izvedena redukcija na vsej javni razsvetljavi v Škofji Loki in ugasnjenih je več luči (na 
prehodu za pešce, sence so velike). Ugasnjena je vsaka druga luč, zato so pešci na nekaterih odsekih nevidni in 
to je postalo smrtno nevarno. Na podlagi katerih strokovnih podlag je bila izvedena ta redukcija in kdo bo 
odgovarjal, če se bo komu kaj zgodilo. Prav je, da varčujemo, toda varčujmo tako, da bo enakomerno osvetljeno. 
Bolje, da je manj, ampak enakomerno, kot pa, da je nekje močno. Opozoril je, da ga to resno zanima, kajti kako 
bo na koncu, ko bomo imeli kakšno žrtev. 
 
Ob koncu je Igor Draksler opozoril še na to, kako so postavljeni granitni robniki na novem krožišču, posebej na 
notranji strani, ki se jih ne bo dalo zamenjati. Ko bo prvič prišel blizu plug, bo tam težava. Standard granitnih 
robnikov v Škofji Loki je bil narejen zato, da bi se take poškodbe čim manj poznale, pri vseh teh majhnih širinah 
pa bo pri zimski službi zadeva postala kar malo smešna. 
 
Župan je tudi pri tem vprašanju obljubil pisni odgovor. 
 
Klemna ŠTIBLJA (NSi) je najprej zanimalo, koliko sej Občinskega sveta bo še v tem letu in župan mu je 
povedal, da bo letos še ena seja. 
Glede na to, da je pregledoval plan Občinskega sveta za leto 2013, ga je zanimalo, ali bodo vse to kar do sedaj ni 
bilo še obravnavano, obravnavali na zadnji seji (OPPN Vešter, OPPN Žolšče, Odlok o oglaševanju, usmeritve za 
urejanje vrtičkov, Izvajanje energetskih pregledov v OŠ – poročilo, Izvajanje projekta upravljanja z energijo po 
OŠ, severna obvoznica – idejni projekt). 
 
Župan je v odgovoru povedal, da bodo vse zadeve, ki bodo pripravljene, tudi na naslednji seji. 
 
Naslednja zadeva na katero je opozoril Štibelj je ograja pred Sintom na desni strani. Kdo je lastnik, ali je to 
Občina ali je to privatna zadeva? Tista ograja je v zelo slabem stanju in bi jo bilo smiselno pobarvati. 
 
Odgovor bo po besedah župana podan v pisni obliki. 
 
V nadaljevanju je apeliral na Občino, da skuša v prihodnje urediti, da komemoracije ob 1. novembru ne bi bile 
istočasno na isti dan. Že lansko leto in letos se je spet zgodilo, da sta bili dve komemoraciji na isti dan istočasno. 
To ni najboljši zgled za vse. Občina naj bo tisti mediator, ki bo poskrbela, da ne bosta komemoraciji istočasno.  
 
Župan je v odgovoru povedal, da Občina ni organizator komemoracij, ampak dobi samo vabilo. Bo pa Občina to 
pobudo podala obema organizatorjema. 
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Naslednja zadeva na katero je opozoril Štibelj so nove hiše tik pod hribom pri predoru Poljanske obvoznice. 
Prepričan je, da to ni najbolj primerna lokacija za gradnjo hiš, zato ga je zanimalo, kakšno vlogo je imela tukaj 
Občina in ali je kaj opozorila bodoče investitorje, da gradnja na tem območju, ni najbolj primerna zadeva. 
 
Tudi ta odgovor je župan obljubil v pisni obliki. 
 
V nadaljevanju je opozoril na podrte smreke pri ŠD Poden. Zakaj so se te podrle? 
 
Ob koncu je župana vprašal, če se bo in kje udeležil tradicionalnega slovenskega zajtrka v OŠ? 
Župan je povedal, da se bo zajtrka udeležil tako kot vsako leto v enem od vrtcev, letos bo to v vrtcu pri Sv. Duhu. 
 
 
Zorica ŠKORC(GŽS): je v imenu tistih stanovalcev Trate, Frankovega in Hafnerjevega naselja, ki se vozijo čez 
Trato mimo železniške postaje proti Ljubljani, prosila, če je možno urediti semafor v križišču Lipica. Ti, ki zavijajo 
iz smeri Trata, enkrat gre mimo tovornjak, vsi ostali pa stojijo, zato pride do zamaška. Zelena luč iz Trate proti 

Ljubljani levo, premalo časa gori.  
 
Župan je povedal, da bodo vprašanje posredovali Direkciji za ceste. 
 
Glede predloga Igorja Drakslerja o barvah fasad večstanovanjskih objektov je povedala, da je v sklopu obnove 
fasad Frankovo 41 do 46, prišel investitor s predlogom samo treh barv. Ni bilo nobene izbire in kot je povedal 
investitor je to dobil na Občini in da se stanovalci nimajo kaj izmišljevati, ampak da celo naselje mora biti v 
niansah treh barv.  
 
Pri novem krožišču in njegovih otočkih proti Škofji Loki jo je zanimalo, če je to strokovno preverjeno, kajti od 
krožišča pri Starem dvoru do parkirišča pri Hotelu potrebujemo kar 15 minut, kar je katastrofa. 
Ob tem krožišču je opazila, da sta tam dva pasova. Ljudje, ki so v koloni, ki gredo iz smeri Starega dvora ali 
Grenca proti mestu, pridejo v to novo krožišče in gredo mimo OMV-ja in tam spet nastane zamašek. Tu je treba 
nekaj narediti. 
 
Župan se je zahvalil za to pobudo in povedal, da je podobno pobudo dala tudi Občinska uprava Direkciji RS za 
ceste. 
 
Zorica Škorc je v nadaljevanju pozdravila tudi pobudo Igorja Drakslerja glede osvetlitve. Podala pa je še pobudo, 
da bi Oddelek za promet oz. strokovna komisija, pripravil spomladansko akcijo varno kolesarjenje. Starejši 
gospod, ki je bil zelo prizadet, ji je namreč povedal, da je zadel pešca, ki ga sploh ni videl; toda tudi pešec je 
dejal, da tega gospoda ni videl, ker le-ta ni imel luči na kolesu. S to pobudo bi ozaveščali kolesarje, da uporabljajo 
pravilno opremo. Velikokrat se namreč vozijo brez luči, neoznačeni so s svetlobnimi signali. Kar pa je največja 
skrb pa je spet vprašanje, koliko je vredno človeško, otroško življenje. Ali bi to povedali Policiji ali komu?  
Na kolesu mora biti samo eden, na balanci se ne sedi, kolesarji morajo biti opremljeni tako, kot je potrebno. 
 
Hafnerjeva ulica t.j. stara ulica, kjer je včasih potekal promet (od Policije do starega Alpcolorja) – tam je 
označena cona 30. Prosila je, naj Občina svetuje Policiji, da tam lahko »pokasirajo« kolikor želijo, ker tam vozniki 
zelo hitro vozijo, ampak tam hodijo otroci peš v šolo, zato je treba nekaj narediti, da ne pride do kakšne nesreče. 
 
Župan se je zahvalil za pobude in obljubil, da jih bodo posredovali naprej, pobuda glede kolesarjev pa upa, da bo 
realizirana v prihodnjem letu.  
 
Anton PERŠIN (SDS): je najprej opozoril na vprašanje iz pretekle oz. predpretekle seje, kajti še vedno nanj ni 
dobil ustreznega odgovora, zato bo pri tem vztrajal. Gre pa za upravljalca zaprtega odlagališča. Odgovor, da je 
pogodbo Občina že posredovala izvajalcu v podpis, ni odgovor. Spraševal je, kdaj je Saubermacher podpisal 
pogodbo v skladu z odločbo, ki jo je izdal upravni organ. Zahteval je odgovor, da se napiše datum podpisa 
pogodbe. 
 
V nadaljevanju se je pridružil mnenju Zorice Škorc glede novega krožišča. Menil je, da ne moremo samo 
zamahniti z roko in reči, da je to pač naredila država, mi pa nimamo nič zraven. Občina bi pri tem lahko kaj 
naredila, vsaj javni protest, ne pa da se to prepušča državi ali komurkoli, da nam kroji prometno politiko. V naši 
Občini je za to občinska uprava, zato je tu g. župan, da kakšno besedo reče in ne da se zgradi krožišče, ki je v 
korist, oz. je samo zaradi trgovca. Ali bomo sedaj pri vsakem trgovcu, ki bo na novo prišel v naše mesto, imeli 
svoje krožišče? 
Rešitev krožišča v Starem dvoru je bila izredno dobra rešitev, toda s tem novim krožiščem se je pa vse podrlo. 
Pretočnost je katastrofalna in tudi v imenu občanov je izrazil ogorčenje, ker se to dopušča. Dnevno se tam pelje 
več tisoč vozil. Kaj bo sedaj, nekateri bodo našli neke druge obvoze, potem bodo pa spet tarnali, da so te ceste 
preobremenjene.  
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Župan je v zvezi z navedenim obljubil pisni odgovor. 
 
Naslednje vprašanje je Anton Peršin zastavil glede zadolžitve Občine. Zanimalo ga je, kakšna je bila zadolžitev ob 
nastopu županovega mandata, kakšna je danes oz. za vsako leto posebej? Ali smo zadolžitev kaj zmanjšali, ali 
smo jo še povečali? 
 
Ob koncu je dal pobudo, da se do naslednje seje oz. pred iztekom mandata, pripravi poročilo o reševanju 
problematike pomanjkanja turističnih kapacitet v občini. 
 
Marko MURN (PL) je že tretjič podal pobudo, da Občina res posveti pozornost izgradnji širokopasovnega 
omrežja. Občinski upravi je predlagal, da pripravi koncept izgradnje širokopasovnega omrežja na podeželju za 
občino Škofja Loka in na osnovi tega koncepta prične iskati zasebnega investitorja. Pobudo je utemeljil z dvema 
mnenjema: 

 Pobudo podpira tudi Odbor za gospodarstvo 

 Z G. Juričanom iz občinske uprave sta bila skupaj na mednarodni brezplačni konferenci na Bledu, ki jo je 
organizirala Evropa za dežele JV Evrope, vključujoč Avstrijo, Italijo, vse od Poljske do Grčije. Tam je bilo 
sto udeležencev. Evropa je izdala digitalno agendo do leta 2020 za katero je samo za izgradnjo 
širokopasovnega omrežja na podeželju posvetila 7 milijard evrov in pospešeno pokriva prebivalstvo. Cilj 
tega je, da bi vsak evropejec do leta 2020 imel možnost dostopa do 30Mb prenosa interneta, kar pomeni 
precejšnji napredek, predvsem pa posveča izgradnjo omrežja na podeželju in tam je žal statistika 
lanskega leta pokazala, da je Slovenija na zadnjem mestu. Pokritost podeželja v Sloveniji je 10%. 
Naslednja država je Poljska z 38% pokritostjo, povprečje Evrope je 82% pokritost. V Sloveniji je bilo od 
leta 2008-2013 porabljenih 82 milijonov evrov za izgradnjo in nekatere občine so šle precej naprej. Po 
nasvet lahko gremo k krašovcem – med Komnom in Ilirsko Bistrico so na Krasu, kjer je kamen, zgradili 
širokopasovno omrežje za cca 1400 gospodinjstev in v dveh letih prodali že polovico teh priključkov. Šli 
so v koncept javno-zasebnega partnerstva, dobili so ljubljansko podjetje FMC, ki je izgradnjo omrežja 
izvedlo. Za to so dobili ustrezno 20-letno koncesijo in danes glavni štirje operaterji nudijo vsebine tudi na 
podeželju. Podeželje potrebuje dostop, ker ima meščan običajno več alternativ. Če ne drugega je dostop 

možen preko prostih brezžičnih omrežij, v knjižnici ali pa v kavarnah z internetom. Evropa res posveča 
temu veliko pozornost. Sedaj bo po slovenski zakonodaji in v slovenskem jeziku posebna skupina 
pripravila 9 modelov izgradnje v konceptu javno – zasebnega partnerstva. 

 
Martin HABJAN (SDS) je vprašal župana, če mu je znana vsebina srečanja med Vlado RS in Mestno občino 
Ljubljana, ki je potekal v mesecu juliju letos. Zanimalo ga je, če so bili Mestni občini Ljubljana morebiti obljubljena 
sredstva za investicijo, ki bi bila v nasprotju z Zakonom o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v 
nasprotju z Zakonom o razvoju in Zakonom o financiranju občin. Če je v zvezi s tem kaj znanega je predlagal, da 
se o tem seznani tudi Občinski svet. Ali bo tudi naša občina glede na sorazmernost in pravičnost, deležna enake 
pozornosti kot Mestna občina Ljubljana? 
 
Župan je v odgovoru povedal, da mu to ni znano. 
 
Melita REBIČ (PL) je dala pobudo, da ko se bo pregledala zadolženost Občine (gotovo se gleda zadolženost 
Občine do bank) zraven doda tudi, kakšne so zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev, ker to tudi povečuje 

zadolženost. Pogledati bi bilo potrebno, kakšno je bilo stanje ob nastopu mandata župana in potem vsako leto. To 
je tudi s strani dobaviteljev kreditiranje občine. 
 
V zvezi s tem je župan povedal, da je bila Občina do sedaj zelo solidna, v zadnjem mesecu pa prihaja do zamud s 
plačili. Upa, da bo v januarju Občina spet ujela plačilne roke. Ogromno sredstev je namenjenih investicijam v 
izgradnjo kanalizacije in vodovoda. Ne glede na to, bodo poravnane vse obveznosti. 
 
Mag. Mirjam JAN-BLAŽIĆ (SD) je poudarila, da je tudi svetniška skupina SD želela predlagati, da se naredi 
pregled zadolženosti, zato je vse prej povedano pozdravila in prav tako prosila za odgovor. Zanima jih prav tako, 
kako je bila Občina zadolžena leta 2010 in kaj se je dogajalo do današnjih dni. Kje je normalna meja, do katere 
se smemo zadolževati? 
 
Župan je povedal, da Občina sproti spremlja zadolženost na pol leta, podatki o zadolženosti ob koncu letošnjega 
leta pa je predlagal, da jih pripravijo za januarsko sejo in to vse od leta 2007. 
Poudaril pa je, da se ob visokih obrestih sicer ni pametno zadolževati, ampak sedaj so v teku investicije za nekaj 
generacij, ki jih zaradi velikih nepovratnih sredstev in zakonskih obligacij moramo realizirati. 
 
Mag. Mirjam Jan – Blažič je tudi pozdravila pobudo g. Murna o izgradnji širokopasovnega omrežja, kajti ona je to 
temo sprožila že pred kakšnim letom v smislu ne primerjave Slovenija – Evropa, ampak primerjava naša občina 
do ostalih sosednih občin. Kar so v ostalih občinah na tem področju naredili, smo v Škofji Loki zelo malo. Njena 
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pobuda je bila, da bi se pred vsemi temi investicijami, vključno s komunalno infrastrukturo, ko se odpirajo kanali, 
zraven poiskal investitor, ki bi skozi javno – zasebno partnerstvo, tako kot v nekaterih okoljih, zadeve reševal. 
 
Župan je v delnem odgovoru povedal, da povsod, kjer se dela kanalizacija, polagamo tudi kanal za kabelsko 
omrežje, problem pa niso urbana naselja. Problem je podeželje, ta projekt pa je Občina zamudila v prejšnjem 
mandatu, ker ni spoznala potrebe po ureditvi širokopasovnega omrežja na podeželju in ni kandidirala za sredstva. 
Veliko občin je pred nami. Občina Škofja Loka je kandidirala na zadnji razpis aprila 2011, ko na voljo ni bilo več 
sredstev. 
 
Glede poročila – (UPS oskrba s pitno vodo) v zvezi z oskrbo s pitno vodo v porečju Sore je Jan – Blažičeva izrazila 
skrb, da Občina še ni začela z investicijo, ampak dela se še vedno niso začela, čeprav je skoraj 19 km trase. 
Zanimalo jo je, kako izgleda ta terminski plan. 
 
Župan je povedal, da bo odgovor podan v pisni obliki.  
 

Jožefa ŽNIDARŠIČ (SLS) je zastavila vprašanje, kdaj bodo sanirane ceste, ki so se urejale ob gradnji 
komunalnih vodov v Podlubniku I. 
 
Župan je povedal, da je bil na terenu opravljen ogled teh cest in na nekaterih predelih, kjer je več prometa bo 
položen tamponski asfalt, kjer pa je manj prometa pa bo čez zimo ostal makadam. 
 
Aleš HABJAN (SDS) je podal pobudo, ki se je nanašala na križišče pri starem Petrolu. Levo zavijanje iz Škofje 
Loke proti Kamnitniku oz. proti Partizanski cesti je zelo nepregledno in nevarno, zato je predlagal, da se na 
Direkcijo naslovi pobuda, da se namesti rumena luč za izpraznitev križišča na levo; lahko bi bila sočasna z rumeno 
lučjo za izpraznitev križišča na levo proti Sp. trgu. To ne bi oviralo prometa proti Škofji Loki, ker tam načeloma  ni 
posebne gneče in tista minuto oz. sekundo, ko bi ta rumena luč svetila, ne bi zato prišlo do zastojev. 
 
Župan je obljubil, da bodo pobudo posredovali Direkciji, predlog pa bo obravnavala tudi pristojna komisija. 
 
Janeza DEKLEVA (LDS) je zanimalo, kje bo zaposlen oz. kdo bo delodajalec vodje projekta Škofjeloškega 
pasijona. Če bo v okviru RAS, ali je realno, da bo v okviru Razvojne agencije, kajti v zapisniku je zapisano, da je 
Rok Šimenc povedal, da po njegovem mnenju noben kandidat ni ustrezen za to delovno mesto, ker noben nima 
vodstvenih izkušenj. Da ne bo prišlo do tega, da bo kandidat zaposlen tam, kjer njegov delodajalec ni zadovoljen 
z njim. 
 
Župan je povedal, da to še ni znano, ne bo pa na Občini, ne bo občinski uradnik. Najprej so res mislili, da bi bil 
zaposlen v okviru Razvojne agencije Sora, toda to še proučujejo. Zaposlen pa bo z januarjem 2014. 
 
Gregor HOSTNIK (SDS) se je dotaknil novega krožišča t.i. hobotnice na Poljanski obvoznici. Menil je, da je 
zadeva zaenkrat tam zaživela, promet tam poteka. Zmotila pa ga je ena zadeva in sicer stari most čez Sušico, ki 
je ostal v stanju kakršen je bil prej. 
 
Župan je v odgovoru povedal, da obnova mostu stane 15 tisoč evrov, toda meja ni urejena. Župan je dejal, da je 
bil prepričan, da se bo to že uredilo, toda sosed se še ni potrdil dogovorjene meje. 
 
Naslednja pobuda, ki jo je podal Gregor Hostnik je bila prav tako iz prometnega področja. Vas Suha ima cono 30, 
zato je predlagal, da se tudi iz novega krožišča proti vasi namesti tabla cona 30 in namesti nazaj tudi ležeče 
policaje oz. grbine kot so bile. Prejšnjo zimo, ko se je začelo pluženje, sta bili dve montažni grbini odstranjeni, 
verjetno jih je plug, zato je priporočal, da se v bodoče montažnih grbin ne montira, ampak se naredijo neke 
trajne ovire. Hkrati naj se tudi prouči, ali bi bilo potrebno narediti še kakšno dodatno oviro, ker vas pločnikov 
nima, vsaj po standardih ne in ne na vseh mestih, je pa to šolsko pot, kjer je veliko otrok in tudi prometa. 
 
V zvezi s tem je župan obljubil pisni odgovor. Glede prometnega znaka proti Škofji Loki z omejitvijo 30 je bila prav 
v teku tega dne podana zahteva Oddelku za promet, da tam postavi znak. 
 
Mateja DEMŠARJA (SLS) je zanimalo, če je Občina Škofja Loka že naredila kakšno simulacijo učinka davka na 
nepremičnine na občinski proračun, v smislu stroškov, ki bodo iz tega sledili. Kakšen bo končni rezultat tega?  
 
Zanimalo ga je, če Občina vodi kakšen razgovor oz. če ga ne, je predlagal, da stopi v kontakt s potencialnim 
investitorjem novega gospodarskega objekta v vasi Log nad Škofjo Loko. Pripravlja se namreč nova investicija, 
nek nov gospodarski objekt s čimer bi se sprostila lokacija za cesto. V to problematično vas je dostop iz 
regionalne ceste s kamioni in podobnimi vozili nemogoč. Nekaj časa se je predvidevalo, da se bo gradil most iz 
regionalne ceste, sedaj se kaže neka druga varianta, da bi ta lastnik mogoče odstopil del zemljišča ali porušil vsaj 
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del objekta. Prosim, da bi bili tukaj naklonjeni tej rešitvi, ker bi bila ta rešitev finančno bistveno bolj ugodna za 
Občino. Če bi k temu prav pristopili, bi tudi investitor sodeloval pri tem v tem smislu. 
 
Na koncu pa ga je zanimalo, če bo na naslednji seji Občinskega sveta na dnevnem redu Občinski prostorski načrt. 
 
 
Župan je povedal, da bodo vsi odgovori podani v pisni obliki. 
 
Jože Valter GALOF (LDS) je menil, da sanacija mostu na Suhi nima nobene veze z ureditvijo meje, ker je tam 
jasna, most je pa nevaren. Menil je, da bi se ta most lahko oz. bi se zato moral urediti. Ni kriva za to le meja. 
 
Nadalje je opozoril na njegovo zahtevo na odboru, ki ni zapisana v zapisniku, čeprav je izrecno zahteval, da se 
zapiše. Slišal je, da se na Občini razmišlja, da bi se uredil cestni prehod pri Podnu. Ponovil je, da je temu izrecno 
proti, kajti če se bo to res zgodilo, bomo lahko imeli tam tudi smrtne žrtve. Čeprav je sedaj tudi neurejeno, je bolj 
varno, kot če bi imeli prehod. Smotrno bi pa bilo narediti nadhod. 

 
Župan se je zahvalil za pobudo in povedal, da bo pobuda šla v popravek zapisnika odbora za naslednjo sejo. 
 
V zvezi z opozorilom Klemna Štiblja glede novogradenj na hribu v bližini predora Poljanske obveznice je povedal, 
da mu je znano, da ena hiša nima več gradbenega dovoljenja, čeprav ga je že imela, ampak so dobili prepoved 
gradnje. Zanimalo ga je, ali so bili ljudje pri tem zavedeni? Ali bodo dobili vrnjen komunalni prispevek od Občine? 
 
 
Tudi odgovor na to vprašanje je župan obljubil v pisni obliki.  
 
Igor DRAKSLER (SLS) je ob koncu zastavil še vprašanje, kdaj se bo zares začel graditi pločnik na železniški 
postaji. Kako bo s preusmeritvijo prometa, ker je bilo v nekaterih izjavah g. župana slišati o preusmeritvi 
tovornega prometa in da tam več levega zavijalca za vas Trato ne bo. Tisti, ki hodijo v Ljubljano so sedaj še 
veseli, ker lahko tam parkirajo, kajti potem bo teh parkirnih mest mnogo manj. Prosil je za pisno informacijo o 
tem. 
 
Župan je povedal, da se je gradnja že začela, toda Slovenske železnice so jo ustavile, ker so ugotovili, da je tam 
en kabel za avtomatiko za celotno gorenjsko progo in če ga samo potegnemo, lahko izpade cela Gorenjska. Sedaj 
nam tudi že izdanega dovoljenja niso potrdili, ker morajo ugotovit, kako to gre. Drugi rok za gradnjo je bil 
določen 11. november, sedaj pa nimamo še tretjega roka. 

 
K 7. točki: PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
                  VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ŠKOFJA 
                  LOKA – druga obravnava 
 
V začetku je župan povedal, da je to v bistvu že tretja obravnava. Najprej je bila seznanitev, potem je bila 
obravnava, posebno obravnavo je imel medtem še pristojni odbor in še pred sejo je imel odlok v obravnavi. 
 

Pripravljavec predloga g. Tomaž Mikulič se je usmeril samo na tiste spremembe, katerih je bil odlok deležen od 
prve obravnave pa do sedaj. Nekaj dilem, ki so bile postavljene na prejšnji seji Občinskega sveta v smiselnosti 
javnega naročanja oz. koncesijskega razmerja je bilo že tekom prejšnje seje odgovorjeno. Na vsa ostala 
vprašanja in dileme je bilo odgovorjeno tudi na pristojnem odboru in odgovori oz. pripombe so vnesene v odlok. 
Ena od večjih dilem se je pojavila v zvezi z informiranjem javnosti oz. dostopnosti podatkov predvsem kar se tiče 
letnih izvedbenih načrtov, zato sta dopolnjena 12. in 29. člen. 
Druga zadeva se je nanašala na pregledniške službe in frekventnosti pregledov ter kontaktnih dodatkov.  
Pri 50. členu so navedeni minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj v postopku podelitve koncesije. Ob 
tem je bila dana pripomba o kapitalskih deležih, ki so se pojavljali v drugem odstavku. Izpostavil pa se je še 
problem podizvajalcev oz. plačila podizvajalcev. 
 
V nadaljevanju je navedel popravke in spremembe Odloka: 

 V 12. člen se doda odstavek, da se izvedbeni programi po posameznih sklopih kakor tudi poročilo o 
izvajanju gospodarske javne službe po posameznem sklopu, objavi na spletni strani občine. S tem bodo 

svetniki in celotna javnost dobili celoten vpogled v te programe in poročilo o delu. 
 V 29. členu, ki se nanaša na izvedbeni program povezan z izvajanjem zimske službe, se prav tako doda 

zadnji odstavek, da se to objavi na spletni strani občine. 
 Glede pregledniške službe, ki jo ureja 14. člen, se tretji odstavek spremeni in razdeli na prvi in drugi 

sklop ter območje tretjega sklopa (bolj pomembne ceste v občini), kjer je navedeno, da se najmanj 
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enkrat mesečno na območju prvega in drugega sklopa izvaja in najmanj enkrat vsakih 14 dni na 
območju, ki ga obsega tretji sklop. 

 V 1. točki 50. člena se razen zadnje alineje spremeni celotna točka. Za 1. do 5. sklop je zmanjšanja 
vrednost zahtevanega osnovnega kapitala in prav tako tudi za 6. in 7. sklop. Za 1. do 5. sklop se zahteva 
50 tisoč evrov, za 6. in 7. sklop pa 16 tisoč evrov. 

 Glede izgube je obveljalo, da se bo zahtevalo, da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo prijave, 
prijavitelj nima hkrati obeh izgub  - tekočo iz poslovanja v poslovnem letu, bilančne izgube pa naj ne bi 
imel. Zmanjšani so tudi prihodki iz dejavnosti, ki jih opredeljuje druga alineja in sicer od 1. do 5. sklopa 
na 80 tisoč evrov oz. 20 tisoč evrov za 6. in 7. sklop. 

 V tretjem odstavku je črtan drugi odstavek, ker že prvi in drugi stavek povesta bistvo.  
 Pri podizvajalcih je bil izpostavljen problem plačil. V 63. členu je navedeno, da je koncesionar tisti, ki 

določi način plačila podizvajalcev oz. je koncendent tisti, ki določa način plačila podizvajalcev. Trenutno 
je v Zakonu o javnih naročilih zahteva, da je treba podizvajalce plačevati neposredno. 

 Bilo je podanih še nekaj manjših sprememb, ki so bolj v smislu vrstnega reda besed oz. boljšega 
razumevanja. 

 
 

Predsednik Odbora za cestno infrastrukturo in prometno varnost Robert Strah je povedal, da je odbor opravil 
ogromno delo skupaj  s pripravljavci, ko je pregledal celotni predlog Odloka in ga po členih dopopolnjeval. S 
predlaganim besedilom Odloka odbor soglaša, zato ga tudi predlagajo v drugo obravnavo na Občinskem svetu in 
seveda v potrditev. Pohvalil je kooperativnost g. Hevka in g. Mikuliča. Skozi vse razprave se je upoštevalo večji 
del pripomb, nekaj pa jih bo preciziranih s samim razpisom. Tudi v smislu nekega kompromisa je izpopolnjen 50. 
člen.  
Izpostavil pa je zadnji odstavek  32. člena, kjer se racionalno pristopa k standardom vzdrževanja in pluženja cest. 
 
Razpravo je nadaljeval Matej Demšar in pozdravil upoštevanje njegove pripombe glede 12. in 29. člena glede 
javnosti podatkov programa dela in realizacije in tudi glede frekvence nadzora. 
Zanimalo ga je ali je iz predloga izpadel njegov predlog, da bi bili v 14. členu podatki javno objavljeni na spletu 
pregledniške službe (kontaktni podatki – imena in priimki). 

 
Gospod Mikulič je povedal, da je bilo o tem res govora tudi na odboru, toda rečeno je bilo, da so to itak že 
nekako standardni podatki, ki se objavljajo, zato jih ne bilo treba še dodatno opredeljevati v odloku. 
 
Anton Peršin je povedal, da bo glasoval proti predlaganemu Odloku, ker je iz pripravljenega gradiva iz prejšnje in 
sedanje seje zelo jasno, da je zadeva pisana določenemu izvajalcu na kožo oz. da se nekoga izloči oz. se mu 
odvzame možnost, da bi kandidiral na razpisu in s tem posledično dobil tudi to zadolžitev. Menil je, da je tri četrt 
napisanega v predlogu primerno za vse občine v Sloveniji, kajti občanov ne zanimajo ti členi, ampak bodo 
ocenjevali tisto kar bo narejeno na terenu. Ali bodo zadovoljni z vzdrževanjem cest ali ne. V preteklosti niso bili. 
Vemo tudi, kaj se je v preteklosti dogajalo z izvajalci in kakšne so bile pripombe. Izrazil je nezadovoljstvo s tem 
Odlokom, ker je bil prepričan, da Občinski svet tudi 10% ne bo vedel, kaj se bo skozi to obdobje, za katerega bo 
izvajalec izbran, dogajalo. 
 
V razpravo se je vključil Tomaž Paulus in spomnil, da bo v nadaljevanju seje potekala tudi razprava o Programu 
varstva okolja za zrak in v tistih podatkih – tabelah je navedeno, da bo naslednje leto sprejet Odlok o obveznem 

rednem čiščenju javnih cest in pločnikov – pometanje. Iz tega razloga ga je zanimalo, če bi v to prilogo o 
minimalnih in kadrovskih zadevah za koncesionarja v t. 2.2. – tehnična oprema dodali še šesto alinejo - napravo 
za pometanje in pranje cestišča. 
 
Vodja Oddelka za prometno infrastrukturo Miloš Bajt je povedal, da gre bolj za suho pometanje, kajti mokro 
pometanje je dražje. Po njegovem mnenju je mogoče to bolj zadeva, ki se uvrsti v razpisno dokumentacijo. 
 
Jože Galof je podpiral predlog Odloka, kajti en dokument za pridobitev zimske službe prihodnje leto moramo 
imeti, drugače bodo težave. Če bi pa imeli še kakšno obravnavo pa tudi 50. člen ne bi imel več nobene vrednosti, 
ker so se vsote iz obravnave v obravnavo manjšale, kar pa seveda za Občino ni dobro. 
 
S tem je bila druga obravnava o Predlogu Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih cest na območju občine Škofja Loka zaključena.  
 
Pred glasovanjem je bil podan amandma na predlog odloka in sicer:  
»V prilogi št. 1 – »Minimalne kadrovske in tehnične zahteve za koncesionarja« se v točki 2.2. – 
»Tehnična oprema za sklop 1, 2 in 3 oz. minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje 
koncesije letnega vzdrževanja«, se doda kot peta alineja sestavek »oprema za suho in mokro 
pometanje cestnih površin.« 
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O amandmaju so svetniki glasovali in od 22 prisotnih je ZA amandma glasovalo 22 svetnikov. 
 
Ob koncu so glasovali še o celotnem Odloku ter od 23 prisotnih svetnikov z 21 glasovi ZA in 1 glasom PROTI, 
potrdili in sprejeli naslednji  
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka skupaj s sprejetim amandmajem. 
 

 
 
K 8. točki: PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFJA LOKA 
                  ZA LETO 2013 – skrajšani postopek      
 
 
Uvodno pojasnilo je podal župan in povedal, da je to gradivo izključno popravek sklepa iz septembrske seje, ker 
je Ministrstvo za finance ugotovilo, da je 1 mio evrov bilo potrjeno na predprejšnji seji in je bila obrazložitev v 
finančnem delu tudi zapisana, v drugem delu pa tega ni bilo, ker do sedaj še nikdar ni bilo tovrstnih popravkov. 
Pri tem je dejansko samo redakcijska napaka. 
 
Predlog Odloka so brez razprave potrdili predstavniki posameznih odborov – Odbora za gospodarske javne službe, 
Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za cestno infrastrukturo in prometno varnost, Odbora za gospodarske 
dejavnosti in obrt in Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja in prenovo. 
 
V imenu Odbora za opremljanje stavbnih zemljišč pa je Jože Galof povedal, da so imeli v zvezi s predlogom 
Odloka dve seji, ker člani niso bili zadovoljni z razlagami in vsebino, toda z majhno večino so na drugi seji 
vendarle potrdili predlog. 
 

Igor Draksler pa je spomnil na besede članice Odbora za urejanje prostora in varstva okolja, ki je povedala, da je 
ta predlog velika »šlamparija«. Kaj bi se zgodilo, če bi Občinski svet to sprejemal decembra, pa tega ne bi bilo 
možno več popraviti? Občina se potem ne bi mogla zadolžiti. To je velika strokovna napaka, to je treba odpraviti, 
za drugič pa je predlagal, da se pripravi Odloka nameni večja pozornost. 
 
Mirjam Jan – Blažič je zmotilo to, da v gradivu ni bilo transparento napisano, za kaj pri tem gre. Če bi bilo to 
natančno obrazloženo, bi se to lahko uredilo tudi s korespondenčno sejo. Gre pa seveda za napako, ki se ne sme 
ponoviti. 
 
Po županovem mnenju so take zadeve za korespondenčno sejo zelo tvegane, ker morajo na korespondenčni seji 
predlog potrditi vsi svetniki. Ker pa je govora o proračunu, je prav, da je zadeva obravnavana na seji. 
 
Klemen Štibelj je podobno kot na Odboru za cestno infrastrukturo in prometno varnost zopet izpostavil upanje, da 
se napaka ni zgodila za to, da bi se nekaj prikrilo. Citiral je navedbo iz zapisnika, ki jo je podala Špele Justin na 
septembrski seji, in sicer, da Občina spreminja še račun financiranja v katerem povečujemo zadolževanje za 1 

mio evrov za financiranje investicij iz proračuna (to hkrati pomeni, da bo v letu 2014 namesto načrtovanih 3 mio 
evrov zadolžitve, nove zadolžitve le 2 mio evrov, ker 1 mio prestavljamo v leto 2013). 
 
Župan je še enkrat poudaril, da se zadeva vsebinsko ne spreminja, zato so prešli na glasovanje.  
 
Od 24 prisotnih svetnikov jih je 17 glasoval ZA naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o Proračunu Občine Škofja 
Loka za leto 2013. 
 
 
 
K 9. točki: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SLUŽBENIH STANOVANJ OBČINE  
                  ŠKOFJA LOKA V NAJEM 
 
 
Uvodoma je župan povedal, da sta pri tej točki predlagana dva amandmaja Odbora za opremljanje stavbnih 
zemljišč, gospodarjenje z nepremičninami in stanovanjsko gospodarstvo, ki ju župan potrjuje. 
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Kratko obrazložitev predloga Pravilnika je predstavila vodja Oddelka za stavbna zemljišča Andreja Troha. Povedala 
je, da je bila pravna podlaga pri pripravi tega pravilnika Stanovanjski zakon in njemu podrejeni podzakonski akti. 
Službena stanovanja so namenjena za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih potreb. Občina Škofja Loka 
trenutno razpolaga s petimi službenimi stanovanji, od tega so štiri zasedena.  
Razlogi za sprejetje omenjenega pravilnika so predvsem v tem, da sedanji Pravilnik iz leta 1995 nima več pravne 
podlage, ker se je vmes spremenil Stanovanjski zakon. Z novim Pravilnikom se nadomešča prejšnji Pravilnik in se 
hkrati usklajuje z zdajšnjo zakonodajo. Glavni cilj Pravilnika je pregledno oddajanje v najem službenih stanovanj. 
Za vse zadeve, ki pa jih ta Pravilnik ne ureja, se bodo uporabljale določbe Stanovanjskega zakona in državnih 
podzakonskih aktov. Pravilnik v osnovi določa pogoje, merila in postopek za dodelitev službenih stanovanj ter čas 
trajanja najemnega razmerja, najemnino, varščino in prenehanje najemnega razmerja. 
V splošnih določbah je določen krog upravičencev, ki lahko zaprosijo za službena stanovanja. V osnovi so to 
zaposleni v upravi Občine Škofja Loka in v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina (šole, knjižnica, 
glasbena šola…). 
Natančni pogoji in merila za dodelitev službenih stanovanj bodo zasnovani glede na potrebe, ki jih bo predložil 
posamezni delodajalec za svoje potrebe. 

Službena stanovanja se lahko oddajo v najem le na podlagi razpisa. Predvidena je tudi ustanovitev komisije, ki bo 
pregledala prispele prošnje. Na predlog komisije lahko župan izjemoma dodeli stanovanje v najem, če se ugotovi 
neodložljiva nujna potreba, da pride nek kader v občino. 
Najemno razmerje za službeno stanovanje se vedno sklene za določen čas, za čas trajanja delovnega razmerja pri 
delodajalcu, ki je izkazal potrebe po tem kadru. Najemno razmerje pa preneha z upokojitvijo oz. smrtjo 
najemnika. V primeru smrti ima najemnikova družina rok za izselitev 12 mesecev. Na pristojnem odboru je bil v 
zvezi s tem predlagan tudi amandma in sicer, da ko najemniku preneha delovno razmerje, je dolžan izprazniti 
službeno stanovanje v 90-ih dneh. 
 
V imenu pristojnega odbora je Jože Galof povedal, da člani podpirajo Pravilnik skupaj z dvema predlaganima 
amandmajema. 
 
Zorica Škorc je opozorila na malomarnost občinske uprave, ker 6. člen predloga Pravilnika ni v skladu s 
spremenjenim 13. členom in amadmajem. V 6. členu sta od prve do četrte alineje besedi« najemnina in varščina« 
ostali, v 13. členu pa jo ukinjamo. 
 
Klemen Štibelj je na županovo potrditev, da so upravičenci do stanovanj tudi javni zavodi, katerih 
soustanoviteljica je Občina opozoril, da med njimi niso navedene Gorenjske lekarne. Predlagal je tudi popravek 
pravopisne napake pod t. 3 – Cilji in načeli Odloka (pravilno: Pravilnika). 
 
Jožica Žnidaršič je imela vprašanje s področja višine najemnine. V obrazložitvi je navedeno, da se za določitev 
višine najemnine uporablja metodologija iz neprofitnih stanovanj, v 12. členu pa je navedeno, da se tistim, ki 
presegajo dohodkovni cenzus, višina najemnine določi po pravilniku o določitvi prosto oblikovane najemnine. Ali 
je to isto? 
 
Andreja Troha je pojasnila, da se za to vrsto stanovanj določa najemnina tako, da se določa na dva dela oz. na 
dva primera zaposlenih (na tiste, ki spadajo v nižji dogodkovni razred in bi bili po vseh kriterijih in našega 
Pravilnika upravičeni do neprofitne najemnine – najemnina se jim obračuna v skladu z zakonodajo in našim 
Pravilnikom; skladno z našim Pravilnikom se pa obračuna tudi druga – profitna najemnina in sicer v primeru, da 
najemnik presega dohodkovni cenzus, ki ga določa zakon). To pomeni, da ko najemnik presega dohodkovni 
cenzus, se mu zaračuna profitna najemnina v skladu z našim Pravilnikom o določanju najemnine. 
 
V odgovoru na vprašanje Tomaža Paulusa, kaj pomeni dohodkovni cenzus za posamezne najemnike, je župan 
povedal, da je višina najemnine odvisna od finančnega stanja družine. Pri višini najemnine glede na velikost 
stanovanja pa je odvisno, koliko ima najemnik družinskih članov.  
 
Nadaljevala je Zorica Škorc in spomnila sprejem prejšnjega Pravilnika in razpravo o tem, da se službena 
stanovanja dodeljujejo tudi osebam, ki so za mesto ali zavod ali za ustanovitelja strokovnjaki, ki jih je težko 
dobiti. Zaradi tega je izrazila dvom s skladnostjo Stanovanjskega zakona, da se najemnina deli na dva dela. Ali je 
tu določena posebna najemnina?  
Na vprašanje, ali so štiri službena stanovanja še zasedena in ali so najemniki še vedno upravičeni do njih je od 
Andreje Troha dobila pritrdilen odgovor. 
 
Župan je ponovno povedal, da v primeru, ko gre za dodelitev kadrovskega stanovanja, ne pomeni, da je 
namenjeno samo visokim strokovnim kadrom, ampak za deficitarne kadre. 
 
Matej Demšar je omenil 11. člen, ki govori o obveznosti delodajalca, da v 15-dneh po prenehanju delovnega 
razmerja obvesti lastnika stanovanja, da najemnik ni več upravičen do stanovanja, hkrati pa ga Pravilnik 
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zavezuje, da vsako leto Občini dostavlja potrdila, da je najemnik še zaposlen pri njemu. Ta dikcija se mu zdi 
nepotrebna. 
Opozoril je tudi, da je povsod opredeljena samo najemnina, nikjer pa ni navedeno, kako se preverja dohodek 
najemnika, ki se lahko spremeni.  
 
Župan je povedal, da je v primeru spremembe dohodkovnega položaja najemnika, preverjanje enako kot pri 
neprofitnih stanovanjih. Andreja Troha pa je dodala, da se za vse zadeve, ki niso eksplicitno urejene s tem 
Pravilnikom, uporablja zakon in podzakonski akti, ki to zelo natančno ureja. 
 
S tem je bila razprava zaključena in najprej so svetniki glasovali o predlaganih amandmajih pristojnega odbora.  
 
Od 24 prisotnih svetnikov jih je 22 ZA potrdilo oba amandmaja: 
 
Amandma št. 1:  
»V tretji alineji 3. člena se doda pred 40 km beseda »do«; v drugem odstavku 7. člena se namesto besede »v 

predpisanem roku« uporabi beseda »v postavljenem roku«; v 13. členu se črtata besedi »lastna udeležba«. 
 
Amandma št. 2:  
»V Pravilniku se doda nov 4. odstavek 14. člena, ki se glasi: »V primeru prenehanja najemnega razmerja, 
razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, je najemnik dolžan izprazniti službeno stanovanje 
v 90-ih dneh od nastanka razloga za prenehanje najemnega razmerja.« 
 
Z 22 glasovi ZA od 24 prisotnih so sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine 
Škofja Loka v najem, skupaj s sprejetima amandmajema. 

 
 
 
K 10. točki: PROGRAM VARSTVA OKOLJA ZA ZRAK ZA OBDOBJE 2014-2019 ZA OBČINO  
                    ŠKOFJA LOKA 
 
Kratko obrazložitev k predlogu gradiva je podala vodja Oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik. 
Povedala je, da je to dokument, ki je nastal na podlagi sklepa Občinskega sveta iz 24. redne seje. Program 
varstva okolja je obvezen dokument za mestne občine, za občine pa to ni obvezujoč dokument, je pa koristen. 
Glede na to, da so za področje zraka že pripravljene analize stanja se je Občina odločila, da Program varstva 
okolja izdela v prvem delu samo za to prvino, v naslednjih letih pa se nadaljuje z izdelavo ostalih programov. 
Program je nastal na podlagi rezultatov razpoložljivih meritev zraka iz prejšnjega leta in na podlagi predhodnih, ki 
jih je izvajala Agencija RS. Na osnovi teh meritev je kot strateški cilj zagotovitev dobrega stanja kakovosti 
zunanjega zraka. Določeni so tudi posamezni operativni cilji (zmanjšanje emisij snovi v zrak, spodbujanje 
učinkovite rabe energije, izobraževanje za boljšo kakovost zunanjega zraka…). Za vsakega od teh operativnih 
ciljev so določeni ukrepi, čas izvajanja, nosilci in finančne posledice. Pri določanju finančnih posledic se je 
upošteval finančni obseg letnega proračuna te postavke, določeni ukrepi pa zahtevajo povečanje proračuna. Pri 
nekaterih ukrepih (npr. na področju energetske sanacije) pa se določeni ukrepi že izvajajo in za dosego učinkov, 
je pričakovati tudi njihovo izvajanje vnaprej. 
Vzporedno s tem programom je Občina že lani pripravila tudi kataster onesnaževalcev, ki se vsako leto dopolnjuje 
in je podlaga za črpanje informacij za pripravo ukrepov. 
 
Razpravo je v  imenu Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in prenovo začel Aleš Habjan in povedal, da je 
odbor Program sprejel z dopolnitvijo, da se poišče ustrezna lokacija za merjenje vrednosti formaldehida in fenola 
in se ob izvajanju novih meritev kakovosti zraka v občini, na izbrani lokaciji izvede tudi merjenje vrednosti 
formaldehidov in fenolov. 
 
Igor Draksler je predlagal svetnikom, da Programa varstva okolja ne sprejmejo, ampak naj se najprej pripravi 30-
dnevna javna razprava. To je tako pomemben dokument, zato je prav, da se z njim seznani tudi javnost in nanj 
pripravi pripombe in predloge. V Škofji Loki obstajajo vedno nasprotujoče si trditve, kateri del je bolj onesnažen in 
kateri manj. 
Izpostavil pa je še nekatera vsebinska vprašanja. Pri točki 18. in 19. ga je zanimalo koliko strani poročila je imel 
pripravljavec gradiva na voljo od enega večjega podjetja v Škofji Loki. Po ABC metodi je to podjetje največji 
onesnaževalec, poročilo pa obsega samo nekaj strani.  
Zanimalo ga je tudi, če ima Občina Škofja Loka na voljo novo okoljevarstveno dovoljenje za to podjetje in če ga 
ima, je prosil za vpogled vsaj glavnih točk, ki bi si jih svetniki lahko ogledali. Po njegovem mnenju je iz gradiva 
tudi možno razbrati, da so v nekaterih okoljih zadeve pri formaldehidih in fenolih mnogo bolj zapletene. V Kranju 
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protestirajo proti obnovi čistilne naprave za majhne izpuste teh dveh snovi, v Škofji Loki pa mirno gledamo, ko se 
tone tega spušča v zrak. Ni dovolj, da se o tem samo govori, ampak za zdravje ljudi je treba poskrbeti.  
 
Nadaljevala je Zorica Škorc in opozorila, da se trendov ne da določiti, ker podatkov za kazalce stanja okolja ni na 
voljo za daljše obdobje. Kako fenol in formaldehidi vplivajo na zdravje ljudi pa je tudi znano. Na str. 19 je pri 
strateških ciljih navedeno, da je potrebno zagotoviti dobro stanje kakovosti zunanjega zraka. Zakaj? Saj je v 
Programu zapisano, da imamo zrak čist. Kot je v Programu navedeno, so po njenem mnenju edini onesnaževalci 
zraka avtomobili, niti ne tovornjaki. Kaj si o tem mislijo na Spodnjem trgu? Pri tem se je strinjala s predlogom 
Igorja Drakslerja, da se o tem opravi javna obravnava. 
Iz raziskav narejenih izpred 30 in 20 let je bila onesnaženost bistveno nižja od sedanje. Kakšno je bilo takrat 
zdravje naših otrok? Dr. Križnarjeva je te raziskave delala in že takrat so bili otroci izpostavljeni delcem steklene 
volne. Tudi sedaj imamo vse to, toda zrak je čist. Tukaj nekaj ni jasno, kajti kljub večjemu številu avtomobilov, 
tovornjakov in tovarn (Knauf, Filc, Ekologija…) imamo v Programu varstva okolja za zrak navedeno, da je zrak 
zelo čist.  
 

Anton Peršin je menil, da je pripravljeno gradivo bolj ali ne povzetek lokalno energetskega koncepta. Pričakovati 
bi bilo, da bi bili v gradivu navedeni tudi rezultati meritev iz Trate in izpred pokopališča v Škofji Loki. 
Pozdravil pa je, da je, da so na str. 5 v drugi alineji omenjena priporočila, da se v samem mestu Škofja Loka in na 
Trati v čim večji meri za ogrevanje uporablja zemeljski plin oz. alternativne vire energije. Občane je na področjih, 
kjer so zgrajena plinovodna omrežja, potrebno motivirati, da pristopijo k temu načinu ogrevanja. 
Tako kot že njegova predhodnika se je tudi on strinjal, da je potrebno, da se Program varstva okolja pripravi 30-
dnevna javna obravnava. 
 
Mateja Demšarja je zanimala razlika med tabelo 1.2 in tabelo 6.1. in Tatjana Bernik je povedala, da je v prva 
tabela mišljena kot povzetek, drugače pa sta tabeli identični. 
 
V nadaljevanju razprave je nekaj podrobnosti v zvezi z gradivom povzela pripravljavka dokumentov ga. 
Markunova. 
V zvezi z vprašanjem Igorja Drakslerja na str. 18 in 19. o majhnem številu podatkov oz. napisanih straneh je 
povedala, da so pripravljavci res dobili samo dve strani, ker ocenjevanje kakovosti zraka ne spada med obvezni 
monitoring zavezancev, zato le-ti niso dolžni dajati teh gradiv Občini. 
Ocenjevanje kakovosti zraka in zunanje obremenitve zaradi podjetja Knauf niso bile narejene na podlagi rože 
vetrov, kar je po njenem mnenju sporno. 
 
Občina Škofja Loka zbira od zavezancev podatke o obratovalnem monitoringu šele dve leti, zato so na voljo samo 
ti podatki. V skladu s 94. Členom Zakona o varstvu okolja so vsi zavezanci dolžni vsa poročila posredovati Občini 
toda v Škofji Loki se to do dveh let nazaj ni dogajalo. Bistvo Programa varstva okolja pa je to, da se od njegovega 
sprejetja naprej, ti trendi lahko ugotavljajo, zato je sedaj izhodiščno stanje. 
 
Glede kakovosti zraka so meritve na tistih parametrih, ki jih je izvajal Arso, podobne kot pri ostalih slovenskih 
mestih. Povečane pa so vrednosti PM 10 delcev, ki ne presegajo mejnih vrednosti, samo občasno so bile te mejne 
vrednosti presežene. Glavni vzrok za povečanje teh delcev je predvsem osebni promet (v Škofji Loki predstavlja 
več kot 90%) in individualna kurišča. Glede na to, da se v zadnjih letih zelo popularizira uporaba biomase, to 
dolgoročno pomeni, da se bo kakovost zunanjega zraka v mestih poslabšala zaradi vse večjega kurjenja na trda 
goriva. 35 oz. 40 let nazaj je bil zrak v Škofji Loki veliko bolj osnažen predvsem zaradi kurjenja s premogom. Ko 
se je začelo prehajati na plinifikacijo, se je kakovost zraka izboljšala. V vseh mestih pa se ugotavlja, da je promet 
tisti, ki največ pripomore k onesnaženju. 
 
S primerjavo Programa varstva okolja z energetskim konceptom se ga. Markunova ni strinjala. Pri pripravi 
Programa varstva okolja je celotni energetski koncept za Občino Škofjo Loko pregledala. Pričakovala je, da bo 
dobila podatke o kuriščih, kakšno je razmerje med uporabo kurjenja na trda goriva, na plin in na kurilno olje, 
ampak teh podatkov v energetskem konceptu ni. To pa je pomenilo, da se s podatki iz energetskega koncepta pri 
pripravi Programa varstva okolja ni dalo veliko pomagati. 
 
Ob koncu je ga. Markunova potrdila, da so v Programu navedene zadnje meritve, ki so bile narejene v Škofji Loki 
v letih 2012 in 2013. Meritve so bile izvedene na Trati in v centru mesta in so v poročilu zajete. 
 
Ker občina do sedaj še ni imela Programa varstva okolja za zrak sta se Tatjana Bernik in župan potrdila  predlog 
svetnikov. Gradivo gre v javno razpravo in bo obravnavano predvidoma na januarski seji Občinskega sveta.  
 
Svetniki so o predlogu glasovali in od 23 prisotnih jih je 23 ZA sprejelo naslednji 
 
SKLEP: Občnski svet Občine Škofja Loka daje v 30-dnevno javno obravnavo Program varstva  
             Okolja za Občino Škofja Loka 
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K 11. točki: SOGLASJE ZA SKLENITEV ANEKSA H GRADBENI POGODBI ŠTEVILKA  
                    411-0004/2012 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA 
 
Kratko obrazložitev je podala Vodja oddelka za družbene dejavnosti Hermina Kranjc. Povedala je, da so se pri 
energetski sanaciji vrtca pojavila dodatna dela. Nekatera dodatna dela so bila nujna za dokončanje del, druga pa 
so se pojavila na samem mestu in so potrebna zato, ker je gradbišče odprto in je najbolj smotrno, da se 
dokončajo. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je po novem potrebno za dodatna dela oz. dodatne vrednosti 
k osnovni pogodbi, če to presega 10.000 evrov oz. 5% vrednosti osnovne pogodbe, pridobiti soglasje nadzornega 
organa. Občina je dobila dve različni mnenji ministrstev, kjer eno ministrstvo navaja, da je nadzorni organ 
Občinski svet, drugo pa navaja, da je to Nadzorni odbor. Ker so tu prisotna tudi nepovratna sredstva, se je 
Občina odločila, da za soglasje zaprosi tudi Občinski svet. 
 
Melita Rebič je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da odbor daje soglasje k sklenitvi aneksa. 
 

Igor Draksler pa je prosil za povzetek dopisa tistega ministrstva, ki je navedlo, da bi soglasje k sklenitvi aneksa 
moral dati Nadzorni odbor.  
 
Ker ni bilo več razprave je župan predlog sklepa dal na glasovanje in od 23 prisotnih svetnikov jih je 17 ZA 
sprejelo naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka izdaja soglasje k sklenitvi aneksa h gradbeni pogodbi št. 411-
0004/2012, z dne 5. avgust 2013 za dodatna dela in povišanje pogodbene vrednosti.  
 
 
 
K 12. točki: OBRAVNAVA POLJANSKE OBVOZNICE  
 
                 
Pred samo razpravo je Tomaž Paulus predlagal, da je smiselno, da Občinski svet seznani javnost o tem, da se o 
tej zadevi pogovarja in razpravlja. O konkretnih dogovorih na sami seji pa bilo v primeru pritožbe, nekoliko čudno 
seznanjati javnost, zato je predlagal, da se seja zapre za javnost. V primeru, da ne bi bilo pritožbe, pa Občinski 
svet o razpravi lahko obvesti javnosti. Glede na Poslovnik se pa lahko določi kdo razen svetnikov in župana je še 
prisoten na seji. 
 
Z omenjenim predlogom se je strinjal Tine Radinja in ga nadgradil z željo, da Občinski svet skuša v zvezi s tem 
doseči enotno mnenje. 
 
Jože Galof je menil, da izključitev javnosti pomeni, da je ta točka dnevnega reda brezpredmetna.  
 
Igor Draksler je menil, da je Občinski svet javni organ, zato bi lahko razprava bila javna na kateri bi dali signal, da 
Občinski svet te zadeve želi reševati. Naj se naredi tudi nekaj javnega pritiska na tiste, ki bi se želeli spet pritožiti 
ali ovirati postopke v zvezi z obvoznico. Pomembno je, da je Občinski svet pri tem enoten. 
 
Župan pa je dodal, da je bilo veliko govora o tem, da obvoznica ni zgrajena zato, ker je propadlo podjetje 
Primorje. Nikoli pa se nismo vprašali, zakaj je to podjetje propadlo. Mogoče tudi zaradi obvoznice in popusta na 
ceno, ki so ga ponudili. Ko je bilo podjetje že v zadnjih vzdihljajih bi predor v Škofji Loki še lahko končali, ampak 
jim je vsak narejen meter predstavljal izgubo. Zakonodajo je potrebno obvezno spremeniti tako, da bo izbran 
najugodnejši ponudnik in ne najnižja cena. To kar imamo sedaj, po mnenju župana vsekakor ni najcenejše, kajti 
stroški se samo kopičijo. Predlagal je, da svetniki pripravijo izjavo oz. zahtevo za pristojne politike in stroko, da do 
zadev postopajo odgovorno. 
 
Predlog za zaprto sejo za javnost je župan dal na glasovanje. Od 24 prisotnih so ZA glasovali 3 svetniki, 19 pa jih 
je bilo proti, zato predlog ni bil sprejet. 
 
Župan je predlagal, da Občinski svet skupaj s pristojnimi službami občinske uprave v zvezi s problematiko 
Poljanske obvoznice, pripravi izjavo. Svetniki jo bodo nato še enkrat pregledali, dopolnili in potrdili, občinska 
uprava pa bi jo posredovala vsem pristojnim in javnosti. 
 
Razpravo je nadaljeval Robert Strah in podprl razmišljanje Tomaža Paulusa glede pripombe okrog scenarija v 
kolikor ne bi prišlo do pritožbe. V predlogu dopisa, ki naj bi ga Občinski svet potrdil, gre ponovno za apel 
pristojnim inštitucijam (predsednici Vlade, predsedniku DZ, pristojnemu ministru za infrastrukturo in prostor, 
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ministru za kmetijstvo in okolje). V seznanitev pa se dokument lahko posreduje na DRSC, ki ima o tem podobno 
mnenje kot naša občina. 
Povedal je, da je to poziv v pravo smer, ki v tem trenutku ne bo rešil problematike Poljanske obvoznice, kliče pa 
po nujni spremembi področne zakonodaje in zahteva realizacijo projekta do predvidenega roka, ne glede na izpad 
kohezijskih sredstev. 
 
Z vsem povedanim se je strinjala tudi Zorica Škorc in predlagala, da se dopis naslovi na vse poslance DZ in ne 
samo predsedniku DZ. 
Zanimalo jo, na kakšen način se lahko naredi pritisk na vse odgovorne, da povprašajo po zdravju Državno 
revizijsko komisijo, ki je obravnavala pritožbe. Kako Državna komisija te pritožbe preverja. Že g. Ficko je o tem 
veliko povedal v javnosti, zato mora tudi Občinski svet v tem dopisu navesti, naj se preveri delo in odgovornost 
Državne revizijske komisije.  
 
Župan je v zvezi s tem povedal, da Državna revizijska komisija nima kontrolorjev. Igor Draksler pa je opozoril, da 
jo kontrolira Državni zbor, ki jo je imenoval. Če Občinski svet pošlje dopis predsedniku DZ to pomeni, da ga 

pošilja kontrolorju te komisije. V omenjenem dopisu oz. predlogu pa manjka politično stališče Občinskega sveta. V 
dopisu bi moralo biti navedeno, da Občinski svet Občine Škofja Loka pričakuje, da bo Poljanska obvoznica 
zgrajena v skladu s predvidenim rokom in da pričakuje, da bodo državni organi storili vse, da se bo to res zgodilo. 
Občinski svet je namreč politični organ, to pa je politični akt Občinskega sveta.  
Naslednja zadeva na katero je opozoril Igor Draksler pa je tudi to, da se v dopisu izrecno navede, da Občinski 
svet Občine Škofja Loka v primeru izgube evropskih sredstev pričakuje, da se bodo dela na Poljanski obvoznici 
nadaljevala. To bo enoten signal Občine, da se delo Poljanske obvoznice lahko nadaljuje. Na morebitne pritožbe 
Občinski svet ne more vplivati, lahko pa politično izkazuje signal. Če pa do pritožbe pride in pogodba ne bo 
podpisana, mora dopis vsebovati tudi zahtevo, da bo v rebalansu za naslednje leto obvoznica vključena v drugi 
postavki z enakimi številkami kot za kohezijsko politiko.  
 
Melita Rebič je v primeru, da pride do pritožbe, predlagala, da se zahteva prednostno obravnavo pritožbe, da se 
izgubi čim manj časa.  
Ker je Občina že dobila evropska sredstva za obvoznico je treba preveriti, koliko teh sredstev bo potrebno s strani 
občine in države vračati, če projekt ne bo pravilno izpeljan.  
 
Igor Draksler je v zvezi z namigi, ki so prišli iz Ljubljane v zvezi s tem, izrazil zaskrbljenost. Če najvišji vladni 
predstavniki povedo, da imajo še mnogo ponudnikov za porabo teh sredstev do konca predpisanega roka, 
moramo v Škofji Loki nekaj storiti. V nasprotnem primeru naj država za to nameni sredstva iz državnega 
proračuna. 
 
Župan je ob tem pripomnil, da je glavnina sredstev izgradnje prve etape iz občinske blagajne že realizirana.  
Z navedenim se Igor Draksler ni strinjal in poudaril, da je projekt eden. Ko bo razpis padel za predor, bo padla 
celotna odločba. To pomeni, da bi tudi za tisti del za katerega je bila Občina upravičena do evropskih sredstev v I. 
fazi, breme padlo na Občino. Vsekakor je potrebno braniti evropska sredstva, v drugem primeru naj pa nam 
država nameni državna sredstva. Te zahteve mora izjava Občinskega sveta vsebovati. 
 
Tomaž Paulus je povedal, da ga je vse dogajanje in ugibanje o ponovni morebitni pritožbi vzpodbudilo k temu, da 
je v zvezi s tem pripravil odprto pismo in ga naslovil na predsednico vlade, predsednika države, predsednika DZ,  
predsednika Državne revizijske komisije, predsednika KPK, na g. Fickota, g. župana ter na cca 20 medijev. V 
pismu je pozval g. Pahorja in ga. Bratuškovo naj si prideta v Škofjo Loko ogledati zadeve in javno povesta, da je 
to potrebno urediti. Z dopisom je seznanil tudi politični stranki iz katerih prihajata omenjena funkcionarja, da tudi 
oni skušajo vplivati na njun obisk. Iz obeh strani je bilo to neuspešno, iz kabineta vlade pa je prišel odgovor »med 
vrsticami«, da imamo pač toliko projektov, da za ta denar nam res ni treba skrbeti.  
Paulus je omenil tudi anketo, ki jo je izvedla občinska SLS na katero je odgovorilo več kot 1100 ljudi. Kar 97% jih 
je pripravljeno aktivno pristopiti k podpori. Ljudje v svojih izjavah napišejo, da imajo vsega dovolj, da želijo dihati 
svež zrak. Z njihove strani je tudi veliko pozivov, da se Spodnji trg zapre. Ali bo Občinski svet tako zahtevo 
podprl, ali bo pri tem ljudem pomagal in v njihovem imenu povedal, da bi želeli odreči gostoljubje tranzitni poti po 
Spodnjem trgu? 
 
Tudi župan se je strinjal, da je potrebno poskrbeti, da bodo imeli občani Škofje Loke v starem mestnem jedru 
primerno bivalno okolje. Prav tako pa je ogrožen in onemogočen tudi razvoj gospodarstva v naši in sosednjih 
občinah. Poleg interesa Lontrgčanov in Karlovčanov je zadaj interes celotne regije oz. podregije. 
 
Da so pri problematiki glede Poljanske obvoznice ponovno bolj aktivni prebivalci Spodnjega trga in Poljanske 
ceste je potrdila Melita Rebič. Povedala je, da bodo imeli na DRSC-ju skupni sestanek, da se še enkrat od začetka 
seznanijo z vsemi podrobnostmi. Ni pa izključila možnosti, da se na tem delu Škofje Loke lahko pričakuje tudi 
zastoje. To bo pa zelo na hitro narejeno in računajo na podporo. 
 



18 
 

V razpravo se je vključila Lidija Goljat Prelogar in predlagala, da o odprtem pismu in njegovi vsebini spregovori 
tudi župan pred kamero. Pritisk nad državnimi organi se izvaja s tem, da se gre močno v javnost. Javnosti je 
treba sporočiti tri ključna sporočila: 
 Škofja Loka nujno potrebuje obvoznico. Če bo potrebno je treba podpreti državljansko nepokorščino, kar bo 

ona tudi osebno storila. Mogoče bi jo podprl tudi Občinski svet. 
 Denar je tukaj. Evropska sredstva so na voljo. 
 Država mora poskrbeti za obvoznico, tako ali drugače. 

 
Igor Draksler pa je predlagal, da je mogoče sedaj že čas, da bi Občinski svet sklenil, da občinska uprava nudi 
tehnično pomoč pri vložitvi odškodninskih tožb tistim prebivalcem, ki imajo hiše na Spodnjem trgu in na Poljanski 
cesti. Občina mora pridobiti pravnika, ki se je s tako zadevo že ukvarjal in to pozna. Sedaj je za to skrajni čas, ker 
promet še vedno poteka po Spodnjem trgu.  
Ko je on to predlagal prvič, ljudje niso želeli iti v tožbe. V Prekmurju so se tisti, ki so se tožili z državo, vsi dobili 
odškodnine, tudi po tretjino vrednosti hiše. Iz teh sredstev so potem, ko ni bilo več prometa, sanirali objekte.  
 

Minko Demšar je zanimala odgovornost, da je sploh prišlo do teh stvari. Kdo je za vse to odgovoren in kakšne 
posledice lahko nosi, ker ni prišlo do realizacije? 
 
Odgovornost je po besedah župana težko ugotavljati, je pa pripomnil, da je ena od članic revizijske komisije 
odstopila. 
 
Matej Demšar je pohvalil enotno mnenje Občinskega sveta v temeljni zadevi, ki jo Škofja Loka potrebuje. Po drugi 
strani pa so mogoče preveč vljudni, kajti na drugi strani pa se neki gradbeni baroni med seboj prepirajo na račun 
zdravja, premoženja in razvoja teh krajev. 
 
Enotnost Občinskega sveta pri tej problematiki pohvalil tudi Jože Galof. Enotnost svetnikov v preteklosti vedno ni 
bila taka, zato bi mogoče tudi zaradi tega lahko imeli danes že kakšen meter več predora kot pa ga imamo. Tudi 
če bi revizijska komisija odločila tako, kot bi morala, bi se predor danes delal. 
 
Tomaž Paulus je pripomnil, da se morajo zavedati tudi, kdo je njihov zaveznik v državi in koliko jih Občina 
potrebuje in kaj bi bilo, če bi koga od njih izgubili. Pri nadaljnjih ukrepih Občinskega sveta je zato treba biti na to 
tudi pozoren. 
Svetnike je seznanil z odgovorom na njegovo odprto pismo ministru g. Omerzelu v katerem navaja, da je 
zakonodaja glede prednostne obravnave pritožb, če so v igri evropska sredstva, urejena. To pomeni, da se te 
zadeve rešujejo prioritetno. 
Pri sami vsebin dopisa, ki ga bo Občina posredovala pristojnim inštitucijam pa je predlagal, da se nekoliko 
korigirajo točke z zahtevami. V prvi točki je treba uporabiti termin »najugodnejši« in ne najcenejši ponudnik. 
Pri drugi točki pa mu je župan v odgovoru pojasnil kaj pomeni izenačitev javnega interesa z zasebnim. To 
pomeni, da če je nekaj javno, Občina potrebuje določeno soglasje, zemljišče, služnost. Privatni interes ne more 
biti nad javnim. 
 
Pogovor z ministrom je imel tudi župan in povedal, da je bil minister v Škofji Loki celo na tak dan, ko je bilo v 
Škofji Loki največ prometa – 30. oktobra in ko je videl prometne zagate, jih je tudi sam ocenil kot katastrofo.  
 
Martin Habjan pa je pripomnil, da bi bila tematika Poljanske obvoznice zelo primerna za pogovor Občine Škofja 
Loka z Vlado RS. 
 
Ob koncu razprave je tudi Tine Radinja izrazil zadovoljstvo nad enotnostjo svetnikov ter podprl predlog Lidije 
Goljat Prelogar, da se njene zahteve uvrstijo po vrstnem redu na prva mesta in nato z ostalimi točkami, ki so 
predstavljene v predlogu. 
 
Vključitev in pomoč pri zahtevah Občinskega sveta bi bila dobrodošla tudi s strani Občine Gorenja vas – Poljane, 
zato je Melita Rebič predlagala, da se tudi njihov župan s pisno podudo obrne na vse pristojne inštitucije. 
 
Župan je ob tem pripomnil, da je bil župan Občine Gorenja vas – Poljane vedno pri teh pogovorih prisoten in se 
zaveda pomena obvozne ceste za njihovo in sosednje občine. 
 
Razprava se je počasi zaključevala, zato je Igor Draksler predlagal, da se končni sklepi formulirajo tako, da so 

najprej navedeni t.i. politični sklepi: 
 Občinski svet pričakuje, da bo Poljanska obvoznica narejena v primernem roku,  
 Občinski svet pričakuje, da bodo za to koriščena evropska sredstva 
 v primeru, da se evropska sredstva ne bodo mogla več koristiti,  Občinski svet zahteva, da bodo za to na 

voljo sredstva državnega proračuna 
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V drugem delu dopisa pa se navedejo vse zadeve, ki so v predlogu, pri zadnji 7. točki naj se pa navede, da 
Občinski svet zadolžuje občinsko upravo, da nudi tehnično pomoč prebivalcem ob obstoječi trasi za vložitev 
odškodninskih tožb proti državi zaradi povzročene škode v preteklih letih. 
 
Župan je ob tem menil, da se odškodnine ne bi vključevale v ta dopis, ampak se sprejmeta dva sklepa (prvi sklep 
upošteva zahteve iz dopisa, drugi pa odškodnine, ki ne bodo zajete v dopisu pristojnim organom). 
 
Mirjam Jan – Blažič je predlagala, da ko bo Občinska uprava dopis pripravila, naj se oblikuje komisija nekaj 
svetnikov, da pregleda končno verzijo. Ob tem pa je Igor Draksler predlagal, da se najprej sprejmejo predlagani 
sklepi, čistopis naj občinska uprava po elektronski pošti posreduje vsem svetnikom, ki lahko s svojimi pripombami 
formirajo končni dopis in to naslednji dan. 
 
S tem je bila razprava zaključena in svetniki so glasovali o predlaganih sklepih in od 23 prisotnih svetnikov jih je 
23 ZA potrdilo naslednji 
 

SKLEP: 
 Občinski svet Občine Škofja Loka v zvezi s problematiko Poljanske obvoznice posreduje 

dopis s svojimi zahtevami predsednici Vlade RS, predsedniku DZ, poslankam in poslancem 
DZ, ministru za infrastrukturo in prostor ter ministru za finance. 

 Občinski svet Občine Škofja Loka nalaga občinski upravi, da nudi tehnično in pravno pomoč 
občanom pri odškodninskih zahtevkih zaradi posledic nedokončane Poljanske obvoznice. 

 
 
Dnevni red 27. seje je bil  s to točko zaključen, zato se je župan vsem zahvalil za prisotnost in sejo ob 21.35 uri 
zaključil. 

 
 
 

Župan 
mag. Miha JEŠE 

 
 
Priloga: Dopis občinske uprave in občinskega sveta Občine Škofja Loka vodstvom državnih inštitucij 


