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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
 
Zadeva: POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
                OBČINE ŠKOFJA LOKA z dne 14. novembra 2013 
 
 

Točka 
DR 

VSEBINA SPREJETEGA SKLEPA 
 
 

IZVRŠITEV 

1. Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel predlagani dnevni 
red. 

Dnevni red je sprejet. 

2. Občinski svet Občine Škofja Loka je brez pripomb sprejel 
zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka. 

Zapisnik je sprejet. 

4. Občinski svet Občine Škofja Loka imenuje za vodjo projekta 
Škofjeloški pasijon 2015 g. Mateja Mohorič Peternelj. 

Sklep je bil poslan 
imenovanemu. 

6. Pobude in vprašanja so posredovali naslednji svetniki: Igor 
Draksler, Klemen Štibelj, Zorica Škorc, Anton  Peršin, Marko 
Murn, Martin Habjan, mag. Melita Rebič, mag. Mirjam Jan – 
Blažič, Jožica Žnidaršič, Aleš Habjan, Janez Dekleva, Gregor 
Gostnik, Matej Demšar in Jože Valter Galof. 

Odgovori na pobude in 
vprašanja svetnikov so 
na dnevnem redu 
naslednje seje v 
decembru 2013. 

7. Amandma št. 1: »V prilogi št. 1 – »Minimalne kadrovske in 
tehnične zahteve za koncesionarja še 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«. 
 
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. 

Odlok je poslan v objavo 
v UL RS. 

8. Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel Odlok o dopolnitvi 
Odloka o Proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013. 

Odlok je poslan v objavo 
v UL RS. 

9. 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.« 
Občinski svet Občine Škofja Loka je sprejel Pravilnik o 
dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem, 
skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
 

Pravilnik je poslan v 
objavo v UL RS. 
 



10. Občinski svet Občine Škofja Loka daje v 30-dnevno javno 
obravnavo Program varstva okolja za zrak za obdobje 2014 do 
2019 za Občino Škofja Loka. 

Program je v 30-dnevni 
javni obravnavi od 16. 
novembra do 16. 
decembra 2013.  

11. 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. 

Zaključil se je postopek 
sklenitve aneksa. Dela so 
se v preteklem mesecu 
tudi formalno zaključila.  

12. Občinski svet Občine Škofja Loka v zvezi s problematiko 
Poljanske obvoznice posreduje dopis s svojimi zahtevami 
predsednici vlade RS, predsedniku DZ RS, poslankam in 
poslancem DZ RS, 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. 

15. novembra 2013 je bil 
po usklajevanju omenjeni 
dopis poslan vsem 
navedenim naslovnikom  

 
 
 
                               Župan   
                           mag. Miha JEŠE 


