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B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  
O D H O D K O V  

 

P R I H O D K I  
 

1.  DAVČNI PRIHODKI 
Davčni prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2009 in ocene realizacije 2010, ocene višine, 
kot jo je z izračunom primerne porabe za leto 2011 sporočilo Ministrstvo za finance ter predlagane 
višine primerne porabe za leto 2011. Občini, kateri v posameznem proračunskem letu prihodki za 
financiranje primerne porabe (odstopljeni del dohodnine) ne zadoščajo za  financiranje izračunane 
primerne porabe, iz državnega proračuna pripada tako imenovana finančna izravnava za pokrivanje 
manjka. 
 
 

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam 
Dohodnina je največji vir sredstev proračuna. Z novim zakonom o financiranju občin se vsa dohodnina 
steka v državni proračun, država pa tedensko nakazuje 1/52- ti del izračunane potrebne dohodnine za 
doseganje primerne porabe občine. V letu 2011 znaša ta tako imenovana odstopljena dohodnina 
12.539.183 EUR. 
 
 

1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE 
1.2.1 Davki na nepremičnine 
1.2.1.1. Davek od premoženja 
Davek je predpisan z zakonom. Planirana višina temelji na realizaciji prejšnjih let in oceni Ministrstva 
za finance. 
 
1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča   
Postavke vključujejo sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih 
bomo v letu 2011 v proračun pridobili na podlagi izstavljenih odločb o odmeri nadomestila. Odločbe 
izstavlja davčni organ, podatke o površinah in o zavezancih pa jim posreduje občina, ki te podatke 
pridobiva in posodablja iz uradnih evidenc in ugotovitvenih postopkov. Seštevek točk za nepremičnino 
po Odloku se pomnoži z vrednostjo točke, ki jo za tekoče leto določi Občinski svet oz. se ta 
revalorizira s stopnjo letne inflacije pred letom, za katerega se odmera izvaja in pomnoži s številom 
mesecev.  
V letu 2009 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča ( v nadaljevanju – Odlok), s katerim je bila za leto 2009 določena vrednost točke 
za odmero NUSZ. V letu 2011 se je vrednost točke povečala skladno z rastjo indeksa cen življenjskih 
potrebščin, ki po podatkih Statističnega urada RS za leto 2010 znaša 1,9 %.Vrednost točke v letu 
2011 tako znaša za zazidana stavbna zemljišča znašala 0,000249 EUR in za nezazidana stavbna 
zemljišča 0,000237 EUR. 
Sredstva, ki se zbirajo na tej postavki, so eden od virov zagotavljanja investicijskih sredstev na 
področju komunalnega gospodarstva in opremljanja stavbnih zemljišč in investicijskega vzdrževanja 
komunalne infrastrukture. Ministrstvo za finance je občinam predpisalo (priporočilo) višino zbranega 
nadomestila za fizične in pravne osebe. Višina je odvisna je od razvitosti občine in števila prebivalstva. 
Pričakujemo, da bodo merila in pogoji Odloka z usklajeno višino točke za leto 2011zagotovili planirano 
raven prihodka. 
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1.2.2. Davki na premičnine 
Predviden je približno enak prihodek od davka na plovne objekte kot v letu 2010. 
 
 
1.2.3. Davki na dediščine in darila 
Davek plačujejo občani od premoženja, ki ga pridobijo po zapuščinskih postopkih in z darili. Davek je 
določen z republiškim predpisom. Upoštevana je realizacija postavke v letih 2009 in 2010 in ocena 
Ministrstva za finance. 
 
 
1.2.4. Davek na promet nepremičnin  
Davek plačujejo fizične in pravne osebe ob vsaki prodaji premoženja, ki leži na območju občine. Višina 
davka je določena z zakonom (2%) in se delno šteje v izračun primerne porabe. 
 
 

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
1.3.1. Davki na posebne storitve 
Davki zajemajo davke na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira država. 
Njihova višina se delno šteje v izračun primerne porabe. Višina temelji na realizaciji v letu 2009 in 
oceni realizacije 2010.  
 
 
1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
1.3.2.2. Turistična taksa 
Prihodek nastaja od plačila turistične takse in je namenjen za razvoj turizma. Višina temelji na 
realizaciji v letu 2009 in oceni realizacije v letu 2010 ter na planiranem pospeševanju razvoja turizma. 
 
1.3.2.3. Komunalne takse pravne osebe  
Na tej postavki so zajeti prihodki od taks po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 40/2009) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za 
oglaševanje na javnih mestih na območju občine in podobno, ki so pravnim osebam odmerjene na 
podlagi odločb in jih zaračunava občinska uprava, izterjuje pa Ministrstvo za finance – Davčni urad 
Kranj. Prihodek na tej postavki je ocenjen, upoštevajoč realizacijo v letu 2010. 
 
1.3.2.4. Komunalne takse - občani 
Na tej postavki so zajeti prihodki od taks po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka  (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 40/2009) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za 
oglaševanje na javnih mestih na območju občine in podobno, ki so občanom odmerjene na podlagi 
odločb in jih zaračunava občinska uprava, izterjuje pa Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. 
Prihodek na tej postavki je ocenjen, upoštevajoč realizacijo v letu 2010.   
 
1.3.2.5. Gozdna taksa 
To je prihodek na podlagi 49. člena Zakona o gozdovih, ki predstavlja pristojbino v višini 6,9% od 
katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov. 
Višina temelji na proračunu 2010.  
 
1.3.2.13. Taksa za obremenjevanje okolja - voda 
Zaradi onesnaževanja okolja ob odvajanju odpadnih voda nalaga občanom plačevanje okoljske 
dajatve Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 104/2009, 14/2010). Uredba določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, 
neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se 
plačuje za odvajanje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Zavezanec za plačilo 
okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je uporabnik stavbe, zanj pa okoljsko 
dajatev, skladno z Uredbo, izračunava, zaračunava in vplačuje na ustrezen podračun Občine izvajalec 
gospodarske javne službe. Uredba tudi določa, da je prejemnik okoljske dajatve za industrijsko 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=975afc34-e54d-4ee1-86b4-f408f432f29b�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=975afc34-e54d-4ee1-86b4-f408f432f29b�


 

13 
 

odpadno vodo prav tako Občina. V letu 2011 se za leto 2008 opravi poračun plačane okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo. 
 
1.3.2.14. Taksa za obremenjevanje okolja – deponija 
Plačevanje okoljske dajatve nalaga predpis Vlade RS: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja 
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Od septembra 2010 velja nova uredba, ki določa 
osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način obračunavanja in plačevanja. Z Uredbo so 
določeni zavezanci in plačniki okoljske dajatve. S to Uredbo je določen tudi način obračunavanja in 
plačevanja okoljske dajatve, če gre za okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je 
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. 
Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali 
odpadkov, ki niso komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. Na tej 
postavki se zbira znesek okoljske dajatve, ki ga izvajalec javne službe odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov prenakaže v občinski proračun. Izvajalec javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov pobira okoljsko dajatev ob ceni smetarine in jo z računom za 
odlaganje neposredno plačuje izvajalcu odlaganja (trenutno Jeko-in d.o.o. na Jesenicah za odlaganje 
na Mali Mežakli), ki jo potem prenakaže v proračun občine Škofja Loka. Višina prihodka iz naslova 
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je odvisna od kvalitete 
odloženih odpadkov in teh količine odpadkov. Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med 
posamezne občine, ki odlagajo na eno odlagališče, so posredovani podatki o količini zbranih in 
odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem letu po posameznih občinah. Podatke 
morajo ministrstvu posredovati izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Ministrstvo na osnovi teh podatkov 
izračuna delež okoljske dajatve, ki pripada posamezni občini do 30. septembra tekočega leta. Na 
podlagi podatkov preteklih let, za leto 2011 ocenjujemo prihodek v predlagani višini postavke. Sredstva 
zbrane okoljske dajatve bo občina porabila za izvedbo programov lokalnega, regijskega in 
podregijskega značaja. 
 
 

2.  NEDAVČNI PRIHODKI 
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.1.1. Udeležba na dobičku 
2.1.1.1. Udeležba na dobičku GB 
Občina je lastnica delnic GB in glede na težje gospodarske razmere v letu 2010 pričakujemo v letu 
2011 dividende v tej višini. 
 
2.1.1.3. Druge dividende 
Občina je lastnica delnic v nekaj organizacijah (Radio Sora, DTV). Realizacijo v letu 2011 pričakujemo 
v tej višini. 
 
 
2.1.2. Prihodki od obresti 
2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled 
Ocena višine zbranih obresti sloni na dogovorjeni obrestni meri, likvidnostnem planu in preteklih 
realizacijah postavke. 
 
2.1.2.2. Obresti depozitov 
Zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina 
začasno prosta sredstva kot depozite in pričakujemo prihodke v tej višini. Ocena višine zbranih obresti 
je glede na likvidnostno situacijo občine planirana bistveno nižje kot je bila planirana v letu 2010. 
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2.1.3. Prihodki od premoženja  
2.1.3.1. Druge koncesije 
Država je podelila koncesije za izkoriščanje rek in del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnina se 
plačuje tudi za izkoriščanje peska in kamna. Spada med prihodke, ki jih spremlja država. 
 
2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov 
Navedena je pričakovana višina sredstev od najemnin poslovnih prostorov, ki jih planira občina kot 
lastnik iztržiti. Planirana sredstva predstavljajo 100% zaračunanih najemnin za poslovne prostore.  
 
2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj 
Na tej postavki bo prikazana najemnina, ki jo najemniki stanovanj občinskega stanovanjskega fonda 
mesečno (preko upravnika) plačujejo Občini Škofja Loka. Najemnina se določi z najemno pogodbo in 
na podlagi državne Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). 
Upoštevajoč število stanovanj in učinkovito in pravočasno izterjavo najemnin, predvidevamo priliv 
dohodkov od najemnin za stanovanja v navedenem znesku. 
 
2.1.3.7. Oddajanje zemljišč 
Na tej postavki so zbirajo prihodki iz najema ali zakupa nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih občina 
pogodbeno oddaja občanom v najem. Ceno najema za leto 2011 je Občinski svet določil s sklepom na 
2. redni seji 9. decembra 2010.  
Tu se knjiži tudi prihodek iz naslova oddaje zemljišč za namen kmetijske dejavnosti, ki jih je občina 
pridobila na podlagi Zakona o javnih skladih in jih je mogoče oddati za namen kmetovanja. Poleg tega 
bo prihodek te postavka tudi enkratna odškodnina upravljavcev in lastnikov vodov, ki se vkopljejo v 
zemljišče, ki so last občine (elektrika in telekomunikacije). 
 
2.1.3.9. Prihodek od vodarine 
Na podlagi realizacije iz leta 2009 in 2010 (padajoč, a stabiliziran trend porabe) predvidevamo, da bo 
leta 2011 porabnikom na območju občine Škofja Loka prodano približno 1.450.000 m3 vode. Trenutno 
kot vodarina veljajo še cene vode iz leta 2004. Cene se zaradi restriktivne politike vlade zadnje leta ne 
usklajujejo z rastjo stroškov, ki zagotavljajo oskrbo s pitno vodo. Ceno vode bo leta 2011 potrebno 
uskladiti na raven dejanskih stroškov in uvesti omrežnino. Predvideva se investiranje v obnovo in 
novogradnjo vodovodov, za kar se začetek predvideva konec leta 2011. Po Pravilniku o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (sprejet in 
uveljavljen avgusta 2009), je izvajalec javne službe občini najkasneje do 31. marca dolžan predložiti 
poslovni načrt, kjer so vključene kalkulacije cen (predlog cen) po tem državnem pravilniku. O višini cen 
odloči Občinski svet. Za leto 2011 (za konec leta) torej predvidevamo uskladitev cen vodarine po novih 
predpisih, do takrat pa zagotoviti subvencijo iz proračuna.  
Na tej postavki bo knjižen tudi prihodek, ki je sedaj še del cene vodarine iz naslova zamenjave in 
obnove azbestno-cementnih cevi. Do uskladitve in prilagoditve cen še vedno velja struktura cene, kot 
jo je leta 2004 oblikoval Občinski svet - upravičena cena pri vodarini v višini 0,20 EUR/m3. 
 
2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda 
Na tej postavki se bodo v letu 2011 iz cene kanalščine in čiščenja zbirala sredstva v predvideni višini. 
Občina je tudi v preteklem letu vlagala (zbrana sredstva okoljske dajatve, proračunska sredstva in 
sredstva strukturnih skladov) v širitev kanalizacijskega omrežja (Forme, Dorfarje, novi stanovanjski 
objekti v Škofji Loki). Pripravljena je tudi dokumentacija za pričetek del v Vincarjih, kjer bo celotno 
območje opremljeno s kanalizacijskim sistemom. Cene kanalščine in čiščenja moramo uskladiti s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (sprejet in uveljavljen avgusta 2009). Izvajalec javne službe je občini najkasneje do 31. 
marca dolžan predložiti poslovni načrt, kjer so vključene kalkulacije cen (predlog cen) po tem 
pravilniku. Cene sprejme Občinski svet. Za leto 2011 torej predvidevamo uskladitev cen kanalščine in 
čiščenja po novih predpisih, do takrat pa zagotoviti subvencijo iz proračuna. Tako ustvarjen prihodek iz 
cene kanalščine in čiščenja voda je namenjen za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju 
kanalizacije in čiščenja odpadnih voda. Zbrani prihodek je odvisen od količin odvedene odpadne vode 
ter na čistilni napravi očiščene vode. Na čistilni napravi sicer opažamo padajoči trend količin, vendar 
pa pričakujemo, da bodo količine zaradi širitve kanalizacijskega sistema kljub temu višje.  
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S 01.01.2010 je stopil v veljavo Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
ter izvajanju posebnih storitev. Odlok pomeni prilagoditev izvajanja javne službe državnemu 
Pravilniku, ki določa vsebino javne službe in s tem tudi modernejšim normam. Državni in nov občinski 
predpis predvideva uvedbo cen za odvajanje vode za industrijske uporabnike in čiščenje odpadne 
vode za industrijske uporabnike ter za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki niso storitev 
javne službe (z utrjenih površin, razen z javnih površin in s streh). O teh cenah je Občinski svet že 
razpravljal in že veljajo. Predvidevamo, da bodo te cene predmet obravnave ponovno hkrati s cenami 
storitev javne službe. Cene odvajanja in čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike niso pod 
kontrolo države. Cenovna politika bo odraz zastavljenih ciljev iz vloge za pridobitev kohezijskih 
sredstev EU, po katerih se v javno kanalizacijo odvajajo komunalne odpadne vode in vode, ki po 
onesnaženosti že dosegajo parametre državnega predpisa - uredbe. Temu primerne naj bodo tudi 
količine teh voda. S cenovno politiko mora občina doseči optimalno količino odvedene vode v javno 
kanalizacijo in nato količino in stopnjo onesnaženosti vode, ki priteče na čiščenje (stopnjo 
onesnaženosti). Ob tem bodo upoštevane specifične sestavine odpadnih voda industrijskih 
uporabnikov na območju občine. S faktorjem obremenitve se določi parametre onesnaženosti 
odpadne vode, ki pri čiščenju na komunalni čistilni napravi v postopku čiščenja povzročajo dodatne 
stroške in težave. Te stroške bo v dejanski višini treba upoštevati v ceni čiščenja. 
 
2.1.3.11. Prihodek od cene plina  
Na podlagi sprejetega Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 
za opravljanje dejavnosti izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka je pričet postopek 
odsvojitev plinovodne infrastrukture. Postopek poteka. Za leto 2011 se na tej postavki predvideva 
prihodek od prodaje zemeljskega plina kot energenta, ki ga bo v letu 2011 v občinski proračun nakazal 
sistemski operater. Cene plina se za območje občine Škofja Loka oblikujejo skladno s Sklepom, ki ga 
je sprejel Občinski svet. Omrežnino (cena za distribucijo zemeljskega plina), ki je eden od elementov v 
ceni plina, določi izvajalec javne službe na podlagi normativov, ki jih izda Javna agencija RS za 
energijo. Za leto 2011 bo za geografsko območje Občine Škofja Loka uveljavljen nov akt o omrežnini. 
Maloprodajno ceno plina sestavljajo še: cena za dobavljen zemeljski plin, trošarine in davek na 
dodano vrednost. Slednja dva sta prihode države. Občina določi le ceno za dobavljen zemeljski plin.  
 
2.1.3.12. Prihodek od pokopališč 
V letu 2011 predvidevamo na tej postavki od prihodka pokopaliških storitev – iz dela, ki pripada občini 
iz naslova lastništva pokopališča - zbrati sredstva v predlagani višini. Cene pokopaliških storitev 
veljajo iz sredine leta 2010, kot jih je sprejel Občinski svet.  
 
2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja 
Po 15.07.2009 odlaganje na deponiji v Dragi ni več mogoče. Za leto 2011 je po državnem 
Operativnem programu predvideno odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališče izven občine 
Škofja Loka, to je na regijsko odlagališče II. reda Mala Mežakla. Za odlaganje na tuji deponiji 
odpadkov je sklenjena pogodba o odlaganju. Cena odlaganja znaša 85 EUR na tono. K ceni se 
prišteje še znesek okoljske dajatve, temu se doda še davek. Upravljavec (najemnik) deponije Jeko-in 
d.o.o. z Jesenic, račune za odlaganje izstavlja neposredno Loški komunali, d.d. (ki v občini Škofja 
Loka izvaja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov). Loška komunala, d.d. račune za 
odlaganje plača neposredno iz pobrane smetarine. Loška komunala.d.d. ima infrastrukturo v najemu. 
Znesek te postavke predstavlja del zneska pobrane smetarine, ki pripada občini in najemnino 
infrastrukture. 
 
2.1.3.14. Parkirnina 
Predvideni so prihodki od pobiranja parkirnine na parkirišču pred upravno stavbo na Poljanski cesti 2 
in iz naslova pobrane najemnine za parkirna mesta na parkiriščih v lasti oziroma upravljanju občine. 
 
2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota 
V tolikšni višini ocenjujemo povračilo obratovalnih stroškov, ki jih bo pokrivala Upravna enota na 
podlagi izstavljenih računov.  
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2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo 
Na deponijo nenevarnih odpadkov v Dragi se z dnem 30.06.2009 komunalnih odpadkov ne odlaga 
več. Tako za leto 2011 ni več predvidenega odlaganja na deponiji v Dragi. 
 
2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat 
Občinski sveti občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri so v letu 2007 ustanovile skupno 
občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat, ki je pričela delovati s 1.7.2008, skupno redarstvo pa šele 
s 1.9.2008. Na podlagi tega Odloka so občine sklenile pogodbo o medsebojnih razmerjih. Sedež 
inšpektorata je na Poljanski cesti 2, lastnica prostorov je Občina Škofja Loka. Na tej postavki so 
predvidena povračila ostalih občin ustanoviteljic za najem prostorov, stroškov računovodstva, 
obratovalnih stroškov in za delovanje občinskega redarja na območju ostalih občin. 
 
 
2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE 
2.2.1. Upravne takse 
Občinam pripada 30% v državi pobranih upravnih taks. Razdelilnik med občinami upošteva velikost 
občine in ga izdela Ministrstvo za notranje zadeve. Pričakujemo, da bo realizacija v letu 2011 približno 
enaka realizaciji v letu 2010. 
 
 
2.3. DENARNE KAZNI 
2.3.1. Denarne kazni za prekrške 
Na postavki se zbirajo ubrane in izterjane kazni za prekrške s področja prometa, ki jih izreče občinsko 
redarstvo na podlagi občinskih predpisov. Višina sloni na realizaciji v letu 2010. 
 
 
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora 
Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi Zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ob legalizaciji gradnje plačati prispevek oziroma 
nadomestilo za degradacijo prostora. 
 
 
2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov 
Delavci občinske uprave, izpostave Uprave za javne prihodke, izpostave Geodetske uprave in 
Upravne enote Škofja Loka uporabljajo za letovanje počitniški stanovanji v Maredi in Strunjanu, 
delavci zavodov pa drugo stanovanje v Strunjanu. V tej višini so predvideni prihodki od plačil delavcev 
in slonijo na realizaciji v letu 2010. 
 
 
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo 
Upravičenci do socialno varstvenih storitev (družinski pomočnik in pomoč na domu) oziroma njihovi 
zavezanci so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžni sofinancirati omenjene storitve v taki 
višini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravičenca oziroma 
zavezanca se izračuna po posebni metodologiji, ki ga izdela pristojni center za socialno delo na 
podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev.  
Na postavki so zajeti tudi prihodki iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnine, ki je 
bila v lasti oskrbovancev, katerim je občina plačevala oziroma doplačevala socialnovarstveno storitev. 
 
 
2.4.16. Drugi prihodki od prodaje 
Na tej postavki so predvideni različni manjši prihodki, ki v tem trenutku niso znani. 
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2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja  
Komunalni prispevek je delno povračilo stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je 
občini dolžan plačati investitor oziroma lastnik zemljišča. Komunalni prispevek se določi na podlagi 
programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo in glede na 
velikost in namembnost objekta in velikost zemljišča za gradnjo. Povračilo stroškov komunalnega 
opremljanja ali komunalni prispevek ureja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN, Uradni list RS, št.  
33/07, 108/09) ter Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),  
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.  95/07) in Pravilnik o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št.  95/07). 
Občinski svet je v letu 2008 sprejel Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za Občino Škofja Loka  (Ur.l. RS št.34/2008, 50/2010), ki je podlaga za obračun 
komunalnega prispevka na pretežnem območju občine. Program opremljanja je tudi obvezna 
sestavina vsakega občinskega lokacijskega načrta oz. podrobnega prostorskega načrta, na podlagi 
katerega se obračuna komunalni prispevek za gradnjo objektov znotraj načrta. Od leta  2008 so bili 
sprejeti programi opremljanja za OLN Kapucinsko predmestje I, OLN Kamnitnik I – Nad Plevna  in 
OPPN » Za Kamnitnikom«, OLN Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II, Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za naselje Papirnica, programi opremljanja pa so tudi sestavni del 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, 
Binkelj, Trnje in Vešter, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo 
infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.  
Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) na podlagi začetih postopkov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj na območjih novih stavbnih zemljišč, kjer naj bi se glede na sprejete podrobne prostorske 
načrte v letu 2011 dinamika gradenj povečala (OPPN »Za Kamnitnikom«, OLN Kapucinsko 
predmestje I, OLN Kapucinsko predmestje II, OLN industrijska cona Trata, Obrtna cona Trata, LN 
Kamnitnik I), ter na podlagi upoštevanja komunalnega prispevka kot povračila komunalnega 
opremljanja zemljišč na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) oz. na območjih, 
kjer je prišlo do izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo (novi kanalizacijski 
vodi, vodovod, plin).  
 
 
2.5.2. Povračilo k plinovodu 
V Uradnem listu RS, št. 34/2008 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v občini Škofja Loka. Z uveljavitvijo tega Odloka se je povračilo k plinovodu 
prenehalo zaračunavati.  
 
 
2.5.3. Delež k primarnemu vodovodu 
V Uradnem listu RS, št. 34/2008 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v občini Škofja Loka. Z uveljavitvijo tega Odloka se je povračilo k primarnem 
vodovodu prenehalo zaračunavati.  
 
 
2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji 
V Uradnem listu RS, št. 34/2008 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v občini Škofja Loka. Z uveljavitvijo tega Odloka se je povračilo k primarni 
kanalizaciji prenehalo zaračunavati.  
 
 
2.5.5. Drugi tekoči prihodki 
Na tej postavki so predvideni različni manjši tekoči prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso znani. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200733&dhid=88861#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200780&dhid=91432#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92070#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92071#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92071#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200795&dhid=92071#_blank�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=50bd1872-b83b-4182-b6de-2f835d401150�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=50bd1872-b83b-4182-b6de-2f835d401150�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=3fc52167-aea3-49b2-b4b4-2a1eaac8276e�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=3fc52167-aea3-49b2-b4b4-2a1eaac8276e�
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3.  KAPITALSKI PRIHODKI 
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 
3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj 
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila kupnin po 
stanovanjskem zakonu in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. 
Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu se nižajo, ker so se iztekajo plačila na 
obročna odplačila na 10 in 15 let. Hkrati se vedno večje število kupcev, ki so se odločili za daljše 
obdobje, odloča za aneks o predčasnem poplačilu kupnine. 
 
 
3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj 
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila 
kupnin po stanovanjskem zakonu in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. 
 
 
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja 
Na tej postavki so predvideni naslednji prihodki: 

- prihodki od prodaje zemljišč, ki jih uporabljajo posamezniki ob svojih stanovanjih, niso pa bila 
urejena oz. odkupljena po kupnih pogodbah za stanovanja, 

- obročna odplačila kupnin za 11 stanovanj odkupljenih v letu 2005, 
- prihodki od prodaje stavb, ki so podrobno navedeni in obrazloženi  v letnem načrtu 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Očine Škofja Loka za leto 2011 in 
- kupnina od prodaje plinovodnega omrežja. 

 
 
3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 
3.2.2. Prodaja zemljišč 
Na tej postavki so prikazana sredstva, ki jih bo občina iztržila od prodaje zemljišč.  
Na področju stvarnega premoženja države in občin je bila v letu 2010 sprejet in uveljavljen nov Zakon 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Ur.l. RS, št. 86/2010). Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007, 
94/2007, 55/2009, 100/2009, 49/2010 - v nadaljevanju: Uredba) je natančneje uredila upravljavce 
stvarnega premoženja, postopke sprejetja in vsebino aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Uredba predpisuje sprejetje letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine.  
Planirani prihodki temeljijo na letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga 
bo na predlog župana za leto 2011 s posebnim sklepom sprejel občinski svet.  Predvidene so prodaje 
zemljišč, ki se izvajajo na podlagi vlog občanov in potreb občine ter odprodaja zemljišč kot posledica 
realizacija nekaterih sprejetih lokacijskih načrtov (OLN Industrijska cona Trata), oziroma večjih 
kompleksov gradnje (Dolenčev vrt). 
Z amandmajem se postavka poveča za 410.000 EUR zaradi prodaje zemljišča, ki v Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem ni bilo vključeno, saj je bila kupoprodajna pogodba 
sklenjena že v letu 2008, vendar kupnina takrat ni bila plačana v celoti. Po dogovoru s kupcem bo 
kupnina (270.000 EUR) plačana v letu 2011. Postavka prihodkov  se poviša tudi zaradi uveljavljanja 
pravice do odbitka DDV pri komunalni infrastrukturi in izgradnji IC Trata (140.000 EUR). 
 
 

4. PREJETE DONACIJE 
4.1.2. Prejete donacije iz tujine 
Občina Škofja Loka je kandidirala na razpisu Evropske skupnosti Europe for Citizens' Programme – 
»Education and Culture DG« in pridobila predvidena sredstva v višini 49.000 EUR v okviru evropskega 
projekta z naslovom »Spodbujanje lokalnih skupnosti k ohranjanju kulturne dediščine zgodovinskih 
mest«. Številka projekta je 509652 – EFC – 1 – 2010 - 1-SI-EFC-NTT. Občina Škofja Loka bo 
kandidirala na razpisu za  evropska sredstva - Europe for Citizens' Programme – »Education and 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201086&stevilka=4654#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4702#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2716#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009100&stevilka=4378#_blank�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201049&stevilka=2631#_blank�
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Culture DG«. Predviden prihodek v letu 2011 iz tega naslova je 40.000 EUR v okviru evropskega 
projekta »500. obletnica potres na Loškem - 2011«.  
 
 

5. TRANSFERNI PRIHODKI 
5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije 
Občine so upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih 
razvojnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni. Sredstva v višini 4% 
skupne primerne porabe vseh občin razdeli na podlagi predpisanih kriterijev minister za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. 
 
 
5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada 
Ocenjujemo, da bo republiški požarni sklad nakazal občini sredstva v tej višini od pobranih taks, ki 
izvirajo iz polic požarnih zavarovanj in so namenjena za potrebe požarnega varstva v občinah. 
Sredstva se v skladu z zakonom namenjajo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme.  
 
 
5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor 
Preko razpisov MOP za sanacijo poplav 18.9.2007, 13. – 14. julija 2008, poplav med 22. do 26. 
decembra 2009 ter poplave 17. – 20. september 2010  bomo glede na razpisne pogoje kandidirali za 
nepovratna sredstva.  V letu 2011 načrtujemo za sofinanciranje izvedbe sanacijskih ukrepov odprave 
posledic škode na stvareh zaradi neurja  na občinski cestni infrastrukturi v višini 838.000 € . 
 
 
5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo 
Pričakujemo sredstva v tej višini za urejanje gozdnih cest in vlak.  
 
 
5.2.14. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  
V spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin je predvideno vračilo iz državnega 
proračuna v višini 50% porabe v preteklem letu realiziranih odhodkov za financiranje opravljanja nalog 
skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektotara. Ta sredstva bo prejela občina na podlagi 
zahtevka za stroške nastale v letu 2010. 
 
 
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Na podlagi zakona o financiranju občin, se občinam, v katerih stroški financiranja pravic družinskega 
pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto, ugotovljena 
razlika nad tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna. Pri 
izračunu financiranja pravic družinskega pomočnika, se upoštevajo tudi plačane terjatve iz prispevkov 
družinskih pomočnikov in plačane terjatve od ZPIZ za družinske pomočnike. 
 
 
5.2.19. Sklad kmetijskih zemljišč RS 
V skladu s sprejetim sklepom iz 8. seje občinskega sveta Občina Škofja Loka od Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS zahteva vračilo preveč plačane kupnine za zemljišči parc. št. 188/1 in 183/1 k.o. 
Godešič v območju Industrijske cone Trata. Nepremičnini, odkupljeni od Sklada, sta bili kasneje 
predmet denacionalizacije, zato  je Sklad Občini dolžan vrniti ponovno plačano kupnino za predmetni 
parceli z obrestmi vred. 
Sklad je v letu 2010 s sodno odločbo že vrnil del preplačane kupnine v višini 490.000 EUR, vendar je 
hkrati vložil revizijo postopka, ki še teče. Kljub temu pa preostali del preplačane kupnine z obrestmi v 
višini 540.000 EUR pričakujemo v letu 2011. 
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5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 
5.3.2. Prispevek občin za sanacijo in urejanje deponije v Dragi  
Na podlagi Odločbe o potrditvi Načrta še neizvedenih del v postopku zapiranja odlagališča nenevarnih 
odpadkov Draga, ki jo je februarja 2009 izdala Agencija RS za okolje, je občina Škofja Loka kot 
večinska lastnica spomladi 2009 pričela postopek sanacije odlagališča. Odlagališče mora po uredbi 
biti predpisno sanirano in zaprto, kar ugotovi inšpekcija, o tem pa odloči ARSO. Postopki izbire 
izvajalca in postopki za upravljavca zaprtega odlagališča so bili izvedeni v letu 2009. Finančni 
zaključek sanacije se predvideva v prvi polovici leta 2011. Občina Škofja Loka je del sredstva za 
sanacijo založila in na podlagi pogodbe bo prejela od ostalih občin povračilo sorazmernega dela 
stroškov sanacije in del stroškov postopka (30,34%). Sem, poleg dela investicijskih stroškov sanacije, 
spadajo še stroški monitoringa, vzorčenja in pregledovanja izcedne in podzemske vode ter povračilo 
stroškov pravde, ki jo zoper občino Škofja Loka sprožila lastnica zemljišča, ki leži v bližini zaprte 
deponije. 
 
 
5.3.4. Prejeta sredstva občin za panoramsko cesto 
Občina Škofja Loka je nosilec prijave regijskega projekta »Gorenjska panoramska cesta« skupaj z 
občinami Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. V okviru projekta morajo občine zagotoviti 15% delež 
sofinanciranja upravičenih stroškov in DDV za celotno vrednost projekta. Načrtovana sredstva bomo 
prejemali še v letu 2011 ko bo projekt v prvi etapi zaključen.  
 
 
 

5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna 
5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko  
V letu 2009 je bila na podlagi vložene vloge za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Sore« 
pridobljena odločba za sofinanciranje projekta. Sredstva bodo namenjena pridobitvi izgradnji 12,78 km 
primarnega kanalizacijskega sistema in pripadajočih objektov, posodobitvi in nadgradnji Centralne 
čistilne naprave Škofja Loka in izgradnji čistilne naprave Reteče. Investicije, ki se bodo sofinancirale iz 
tega vira so: 
• izboljšava zbirnega mestnega kanala 
• izboljšava zbirnega kanala Trata 
• izgradnja kanalizacije v naselju Puštal 
• izgradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter 
• izgradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče 
• izgradnja čistilne naprave Reteče 
• posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka. 
Po vloženi vlogi za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« za pridobitev finančnih sredstev iz 
Kohezijskega sklada lahko v letu 2011 pričakujemo izdano odločbo in prejeta sredstva, s katerimi EU 
sofinancira projekte v komunalno infrastrukturo. Namenjena bodo izgradnji primarne infrastrukture na 
področju vodooskrbe in sicer za naslednje investicije: 
• primarni vodovod Škofja Loka 
• primarni vodovod Trata – Reteče 
• primarni vodovod Škofja Loka - Visoko  
• primarni vodovod Visoko – Trebija, Hotovlja 
• nova zajetja pitne vode Trebija 
• primarni vodovod v naselju Puštal 
• primarni vodovod v naseljih Stara Loka, Virlog, Trnje, Binkelj, Vešter. 
Dinamika prihodkov sledi dinamiki izvedenih del ter zapadlih situacij. V letu 2011 pričakujemo prihodke 
iz naslova izdelave projektne dokumentacije, stikov z javnostjo, zaradi oddaje gradnje po rumeni 
FIDICovi knjigi pa tudi strokovnega in gradbenega nadzora. Načrtujemo, da se bodo gradbena dela v 
letu 2011 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore« že pričela, vendar bo 
plačilo za izvedena dela zapadlo v prihodnje leto. 
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5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov 
Občina je v letu 2008 uspešno kandidirala na 3. razpisu javnem razpisu Službe vlade za RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj, ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Za regijski projekt izgradnja I.etape Gorenjske panoramske ceste, ki se zaključuje v 
letu 2011 je po pogodbi s Službo vlade za regionalni razvoj RS in sklenjenim aneksom k osnovni 
pogodbi zagotovljenih 300.000 EUR sredstev v državnem proračunu. Ob uspešnem kandidiranju v 
drugi polovici leta 2010 na 5. Javnem razpisu, ko je občina prijavila Komunalno infrastrukturo Vincarje 
pričakujemo 987.686 EUR dodatnih strukturnih sredstev od tega v letu 2011 v višini 349.639 EUR in 
638.047 EUR v letu 2012, ko se projekt zaključi. 
Občina bo v prvi polovici leta kandidirala na 2. javni razpis  za pridobitev sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer za projekt »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka«. Iz tega naslova 
pričakujemo 2.255.000 EUR dodatnih strukturnih sredstev, od tega 550.000 EUR v letu 2011 in 
1.705.000 EUR v letu 2012, ko se projekt zaključi.  
 
 
5. 4.3. Prejeta sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja  
Občina Škofja Loka je bila uspešna na kandidaturi 2. Javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za ukrep 322 - obnova in razvoj vasi, ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov 
prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za projekt "Ureditev vaškega jedra 
Bukovica" v skupni vrednosti 180.465,00 EUR je občina pridobila sofinanciranje v višini 101.241,80 
EUR. Odločba o sofinanciranju je bila s strani pristojnega ministrstva pridobljena v drugi polovici 
februarja letošnjega leta. Skladno s terminskim planom projekta je predviden začetek gradnje v 
začetku junija in zaključek v drugi polovici leta 2011.  

 
 

6.  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti same z lastnimi in drugimi prihodki in ne 
izvirajo iz občinskega proračuna. Povzeti so podatki iz finančnih načrtov KS za leto 2011. Z vključitvijo 
finančnih načrtov KS je v občinskem proračunu zajeta celotna javna poraba v občini. 
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O D H O D K I  
 

1.  JAVNA UPRAVA 
1.1. OBČINSKA UPRAVA 

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave je za leto 2011 predvidena 
sistemizacija delovnih mest s 50 delovnimi mesti . Izobrazbena struktura se zaradi zahtevnosti dviga 
na pretežno VII.stopnjo strokovne izobrazbe. Tako je predvidena sistemizacija z 42 delovnimi mesti z 
visoko ali univerzitetno izobrazbo, 4 delovnih mest z višjo izobrazbo in 4 delovnih mest s srednjo 
izobrazbo. 
Pripravništvo omogočamo enemu pripravniku. 
Vsa delovna mesta so zasedena po sistemizaciji in na 31.12.2010 je število zaposlenih na delovnih 
mestih 52. Pet uslužbencev z univerzitetno izobrazbo ima naziv magister znanosti kar pomeni VIII 
stopnjo zahtevnosti zaradi česar prejemajo predpisani dodatek.  
Višina planiranih sredstev v letu 2011 za plače zaposlenim, vključno s sredstvi za skupno porabo in 
prispevki za socialno varnost se je v primerjavi s sprejetim proračunom 2010 znižala za 7%. 
V letu 2010 smo izplačali le 11 plač, zato so se v primerjavi z realizacijo sredstva za plače v letu 2011 
sicer povečala za 5%, kar pa še vedno pomeni realno zmanjšanje planirane mase plač občinske 
uprave za 3,4%. 
Materialni stroški so predvideni za zagotavljanje osnovne dejavnosti občinske uprave in so se v 
primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2010 zmanjšali za 12%. 
 
 

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Medobčinski inšpektorat občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri bo v letu 2010 deloval v 
polni zasedbi. Po sistemizaciji je predviden en inšpektor in trije občinski redarji, ostali stroški delovanja 
inšpektorata pa so ocenjeni. Občine ustanoviteljice inšpektorata bodo prispevale vsaka svoj delež, ki 
je določen z zakonom o lokalni samoupravi in je enak odstotku prebivalcev v občini ustanoviteljici. V 
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin je predvideno vračilo iz državnega proračuna 
v višini 50% porabe v preteklem letu realiziranih odhodkov za financiranje opravljanja nalog tega 
inšpektorata. Ta sredstva bo prejela občina na podlagi zahtevka v letu 2011. 
 
 

1.3. OBČINSKI SVET   
Predvidena so sredstva za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov nadzornega odbora,  
članov komisij in odborov, potne stroške in revizijske preglede. Glede na sprejet proračun leta 2010 je 
celotna postavka znižana za 19%. Razlogi znižanja so v manjšem številu komisij, predvidenem 
manjšem številu sej občinskega sveta, manjšem številu podžupanov in nižjih predvidenih stroških 
tiskanja in fotokopiranja gradiv. Edino povečanje sredstev je namenjeno nadzornemu odboru zaradi  
povečanega števila članov ob uveljavitvi novega Statuta v letu 2010. Glede na realizacijo 2010 pa 
celotna postavka ostaja na enakem nivoju, povečujejo jo le sredstva za revizijske preglede. 
Ločeno so prikazani predvideni stroški in nagrade nadzornega odbora in sredstva za morebitne 
revizijske preglede. 
Stroški tiskanja in fotokopiranja zajemajo pripravo gradiv za seje občinskega sveta in njegovih odborov 
in komisij, vključno z nabavo drobnega materiala (kasete, štampiljke, itd.). Stroški so ocenjeni na 
podlagi plana  in ocenjene realizacije za leto 2010. 
Po tolmačenju računskega sodišča in navodilu vladne službe za lokalno samoupravo so sredstva za 
delo klubov svetnikov del sredstev političnih strank, ki so omejena z zakonom in se lahko dodatna 
sredstva uporabijo le namensko za pokrivanje stroškov izobraževanja svetnikov in stroškov strokovne 
pomoči svetnikom. 
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1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI 
1.4.1. Prireditve in praznovanja 

1.4.1.1. Občinsko praznovanje 
Sredstva so namenjena za občinsko praznovanje v letu 2011 ter vse spremljajoče dejavnosti, ki bodo 
potekale v juniju 2011. Stroški vključujejo nastope kulturnih skupin, tehnično izvedbo prireditev, 
organizacijo koncertov, razstav, delavnic, moderatorje, prevajalce, okrasitev, pripravo in najem 
prostorov, vabila ter medijsko promocijo. 
 
1.4.1.2. Občinske prireditve 
Stroški zajemajo plačila vseh prireditev, ki so državnega in občinskega pomena. Sredstva so 
namenjena za organizacijo, izvedbo in najem prostora za slovesnosti ob Dnevu državnosti, ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti, Slovenskem kulturnem prazniku, slovesnosti ob 1. maju, slovesnost v 
spomin petdesetim ustreljenim talcem, projekt Oglasbena Loka, podelitev priznanj odličnim učencem, 
za organizacijo slovesnosti ob Dnevu žena in Materinskem dnevu, projekt Teden Evrope, organizacijo 
Cikla koncertov glasbenih skupin. V letošnjem letu pa Občina Škofja Loka obeležuje tudi 500-letnico 
potresa in 100. obletnico Ivana Groharja, zato bodo povečana sredstva namenjena tudi za delno 
pokrivanje teh stroškov.  
 
 
1.4.2. Mednarodno sodelovanje 
Sredstva so namenjena za vzajemno navezovanje in ohranjanje stikov s partnerskimi občinami ter 
informiranje in turistično promocijo Občine Škofje Loke v tujini. 

1. Sredstva za mednarodno sodelovanje in partnerstva so povečana za 49.000€ za povrnitev 
stroškov pri organizaciji treh mednarodnih dogodkov v okviru projekta LOCA.CUL.COM. 
Občina Škofja Loka je uspešno kandidirala na evropska sredstva - razpis Europe for Citizens' 
Programme – »Education and Culture DG 2010« za projekt z naslovom »Spodbujanje lokalnih 
skupnosti k ohranjanju kulturne dediščine zgodovinskih mest«. Številka projekta je 509652 – 
EFC – 1 – 2010 - 1-SI-EFC-NTT. 

2. Sredstva za mednarodno sodelovanje in partnerstva so povečana za 33.000€ za povrnitev 
predvidenih stroškov pri organizaciji projekta »500. obletnica potresa na Loškem«, ki bodo 
pridobljena v okviru evropskega razpisa Europe for Citizens' Programme – »Education and 
Culture DG 2010«. Številka projekta je 515844 – EFC – 1 – 2011 - 1-SI-EFC-NTT. Ta 
sredstva predstavljajo polovico vrednosti projekta, prvi del naj bi bil izplačan v letu 2011, drugi 
del v enaki vrednosti v letu 2012. 

V primeru, da predvidenih prihodkov iz naslova Evropa za državljane v letu 2011 ne bo, tudi 
odhodki za omenjene dogodke ne bodo realizirani.  
 
 
1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije 
Sredstva so namenjena za odvetniške storitve in za storitve izvedencev pri denacionalizacijskih 
postopkih ter za odškodnine denacionalizacijskim upravičencem (namesto vračila v naravi). 
Tudi v letu 2011 pričakujemo zaključek nekaj denacionalizacijskih postopkov, v katerih je občina 
udeležena kot zavezanec za plačilo odškodnine. Za zaključek postopkov, poravnavo odškodnin in 
ureditev lastniških razmerij je potrebno zagotoviti predvidena sredstva. 
 
 

1.4.5. Financiranje političnih strank 
Sredstva so zagotovljena za delo političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah 
brez revalorizacije – po navodilu vladne službe za lokalno samoupravo. 
Politične stranke so financirane glede na dejanske rezultate lokalnih volitev. Razdelitev postavke je 
prikazana v spodnji tabeli: 
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 Št. svetnikov Št. svetnikov Predlog proračuna 
Naziv stranke 2010 2011 2011 (v EUR) 

SDS 7 6 3.041 
SLS 5 4 2.027 
LDS 4 2 1.014 
SD 4 3 1.520 
DESUS 1 2 1.014 
NSi 2 2 1.014 
ZARES  1 507 
GŽS 1 1 507 
Skupaj 24 21 10.644 

 
Zaradi manjšega števila izvoljenih svetnikov na strankarskih listah, je vrednost sredstev v ta namen 
nižja od predhodnih let.  
 
 
1.4.6. Lokalne volitve, referendum 
Sredstva so namenjena za izvedbo morebitnih predčasnih ali nadomestnih volitev v svete krajevnih 
skupnosti.  
 
 
1.4.7. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje   
Sredstva so namenjena za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za organiziranje 
in financiranje volilne kampanje za župana in občinski svet na rednih lokalnih volitvah 10. oktobra  
oziroma 24. oktobra 2010, skladno z določbami Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje 
in financiranje volilne kampanje (Uradni list RS, št. 69/1998). Glede na rezultat na lokalnih volitvah 
2010, posameznim organizatorjem volilne kampanje pripada delno povračilo stroškov za organiziranje 
in financiranje volilne kampanje v naslednji višini: 
 
VOLITVE V OBČINSKI SVET 
organizator VK št. glasov €/glas znesek povračila 
Miha Ješe 2001 0,25 € 500,25 € 
SD 864 0,25 € 216,00 € 
ZARES 469 0,25 € 117,25 € 
GŽS 380 0,25 € 95,00 € 
LDS 851 0,25 € 212,75 € 
DeSUS 661 0,25 € 165,25 € 

N.SI 704 0,25 € 176,00 € 
SLS 1180 0,25 € 295,00 € 
SDS 1960 0,25 € 490,00 € 
SKUPAJ:   2.267,50 € 
 
VOLITVE ŽUPANA 
organizator VK št. glasov €/glas znesek povračila 
Tinka Teržan 1709 0,08 € 136,72 € 
SD 1736 0,08 € 138,88 € 
Miha Ješe 5685 0,08 € 454,80 € 
SLS 4126 0,08 € 330,08 € 
SDS 1164 0,08 € 93,12 € 
SKUPAJ:   1.153,60 € 
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1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški 
Urejajo se spominska obeležja, ki so v registru povojnih grobišč, spomeniki padlim v NOB ter drugi 
neurejeni grobovi posameznih oseb, še posebej ljudi, ki so kulturno-zgodovinsko povezani s Škofjo 
Loko. Zajeti so stroški vzdrževanja, postopki prekopov po zahtevi svojcev ali združenj ter ohranjanja 
zgodovinskega spomina. 
 
 

1.5. OBRESTI IN REZERVE 
 

1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet 
Predvidevamo, da bodo stroški za bančne storitve in plačilni promet na približno enakem nivoju kot   
so bili realizirani v letu 2010. 
 
 
1.5.2. Obresti na kredite 
1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada 
V tej višini so ocenjene obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki smo ga najeli v letu 1995 in 1996 
za adaptacijo stanovanjskega objekta (bivši samski dom) v Frankovem naselju. 
 
1.5.2.3. Obresti za kredit Ekološkega sklada za plinifikacijo 
V tej višini so ocenjene obresti za dva kredita Ekološkega sklada, ki ju je najela še bivša občina v letu 
1993 in 1994 za ureditev glavnega omrežja za plin. 
 
1.5.2.5. Obresti za kredit Ekosklada za športno dvorana Trata 
V tej višini so ocenjene obresti dolgoročnega kredita, ki ga je  občina najela za okolju prijazno in 
varčno ureditev Športne dvorane Trata. 
 
1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja 
Občina se bo med letom večkrat likvidnostno zadolževala za krajši čas. Načrtovana višina bo 
zadoščala za plačilo obresti. 
 
1.5.2.7. Obresti dolgoročnih kreditov za investicije 
V letu 2011 pričakujemo plačilo  obresti v tej višini za kredita, ki ju je občina najela v letih 2009 in 2010 
ter kredit, ki ga bo občina najela v letu 2011. 
 
 
1.5.3. Rezerve 
1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva 
S sredstvi razpolaga župan in z njimi rešuje ali omili nepredvidene težave na področjih in v zadevah, ki 
niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Oblikovana so v višini 
0,3% prihodkov proračuna. 
 
 

1.6. TEKOČI TRANSFERI 
1.6.1. Transferi posameznikom 
1.6.1.1. Nagrade na praksi, počitniškem delu 
V občinski upravi glede na možnosti in potrebe omogočamo opravljanje obvezne prakse na srednji in 
visoki stopnji izobraževanja, v poletnem času pa zaradi dopustov potrebujemo pomoč. 
 
 
1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti 
1.6.3.5. Delovanje svetov KS 
Sredstva so namenjena za plačilo sejnin svetnikom KS, in nagrade predsednikom in tajnikom, ki 
opravljajo delo neprofesionalno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije 
občinskih funkcionarjev. 
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1.6.3.2. Sofinanciranje plač  
V skladu s 63. členom Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, številka 33/10) se delovanje 
krajevnih skupnosti financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki in z lastnimi 
dejavnostmi krajevnih skupnosti. 
Občinski proračun zagotavlja sredstva za sofinanciranje zaposlitve štirih uslužbencev, ki so zaposleni 
in opravljajo  naloge za KS Stara Loka – Podlubnik, Kamnitnik, Trata, Škofja Loka – mesto, in Sv. Duh. 
Višina sofinanciranja znaša 70% dejanske plače, kot izhaja iz razporeditve delovnega mesta, ostala 
sredstva za izplačilo plač pa pridobijo krajevne skupnosti iz svojih prihodkov, razen pri KS Stara Loka 
– Podlubnik, kjer je višina sofinanciranja 100%: 
 
 
 

KRAJEVNA SKUPNOST SREDSTVA V EUR 
KS SV. DUH 10.607 
KS STARA LOKA - PODLUBNIK 20.349 
KS TRATA 11.250 
KS KAMNITNIK 10.810 
SKUPAJ 53.016 

 
 

 
1.6.3.3. Sofinanciranje materialnih stroškov  
Sredstva so predvidena za sofinanciranje materialnih stroškov v krajevnih skupnostih. Razdelitev 
financiranja je izdelana po metodologiji, ki upošteva velikost posamezne krajevne skupnosti, število  
komunalnih objektov po posamezni krajevni skupnosti, število prebivalcev in dolžino cest v krajevni 
skupnosti. Krajevne skupnosti, ki imajo zaposlene, so upravičeni do polovice skupnega zneska točk. 
Izračun sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov za posamezno krajevno skupnost je prikazan v 
priloženi tabeli:
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 1.6.3.1. Sofinanciranje krajevnih skupnosti            
               
 zap   KS   fiksni    št.kom.   znesek   št.   znesek   površina   znesek   skupna   znesek       KS  

 št.    
 

strošek   točk     prebival.     (ha)     dolž.cest      koef  sofin.  
 1.   ST.LOKA-PODL.         522              8.388              1.278           4.853             2.265            1.308,76               601              37.120                846            5.511      0,50         2.756      
 2.   KAMNITNIK         520            29.760              4.533           3.143             1.467               111,03                 51              13.616                310            6.882      0,50         3.441      
 3.   TRATA         520            27.723              4.223           4.493             2.097            1.085,70               498              34.265                781            8.119      0,50         4.060      
 4.   ŠK.LOKA MESTO         520            28.119              4.283           3.064             1.430            2.790,60            1.280              70.459             1.606            9.120      0,50         4.560      
 5.   SV.DUH         520              5.613                 855           2.244             1.047               664,01               305              27.797                634            3.361      0,50         1.680      
 6.   BUKOVICA         520                 948                 144           1.155                539            2.182,45            1.001              33.471                763            2.968      1,00         2.968      
 7.   GODEŠIČ         520                 772                 118              626                292               506,35               232                5.222                119            1.281      1,00         1.281      
 8.   LOG         520                 718                 109              816                381            1.888,26               866              43.388                989            2.866      1,00         2.866      
 9.   LUŠA LENART         520              2.554                 389              278                130            1.089,82               500              34.090                777            2.316      1,00         2.316      

 10.   RETEČE         520              1.245                 190           1.014                473               424,59               195              11.705                267            1.645      1,00         1.645      
 11.   ZMINEC         520                 970                 148              870                406            2.549,42            1.170              66.721             1.521            3.765      1,00         3.765      
        5.742          106.810            16.270         22.556           10.528          14.600,99            6.699            377.854             8.614          47.853              31.338      
   %  12%   34%   22%   14%   18% 100%     
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1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev 
Predvidena je zamenjava 1 mrežnega tiskalnika in nabava 1 optičnega čitalca s podajalcem, 3 
brezprekinitvenih napajalnikov (UPS), 1 stikala (24 portni 1GB) ter nadgradnja in obnova obstoječih 
aplikacij in licenc (licenčnina za MS Agreement, aplikacija WSUS). Poleg tega je v načrtu nabav tudi 
zamenjava izrabljene pisarniške opreme. Za leto 2011 ni predvideno obnavljanje računalniške 
opreme. Uporaba je podaljšana iz 4 na 5 let. Postavka je glede na proračun 2010 znižana za 63%. 
Nakupi zgoraj navedenih osnovnih sredstev bodo izvedeni na podlagi pridobljenih ponudb in 
podrobnega letnega programa, ki ga bo po sprejetju proračuna odobril župan. 
 
 
1.7.2. Občinske zgradbe 
1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe 
Za vzdrževanje in popravila občinske stavbe je namenjenih 15.000 EUR, 5.900 EUR pa za prenovo 
pritličnega prostora v sprejemno pisarno. 
 
1.7.2.3. Kotlovnica Mestni trg 20 
Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje strojne opreme v kotlovnici Mestni trg 20. 
 
 
1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn 
Sredstva so potrebna za dokončanje zunanjosti regijske kostnice, ki jo bo v upravljanje prevzelo 
pristojno ministrstvo. Načrtovana  je tudi izdelava idejnega projekta zunanje ureditve za potrebe 
razglasitve spominskega parka Lipica. 
 
 

2.  ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
2.1. Tekoči odhodki 
2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje 
Sredstva te postavke so namenjena za financiranje: 

• osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za 
zaščito, reševanje in pomoč v Občini Škofja Loka (enote za prvo pomoč, tehnično reševalne 
enote, enote za RKB zaščito, služba za podporo, služba za vzdrževanje zaklonišč, poverjeniki 
za Civilno zaščito, krajevni štabi 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.), 

• manjše intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, 
• nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in 

pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, 
• prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer 

poškodbe pri delu, ki so plačani 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 in skavti), 

• stroški nastali zaradi delovanja in dela v skladišču Civilne zaščite, 
• pisarniški material in drugi manjši stroški Civilne zaščite. 
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2.1.3. Vzdrževanje opreme 
Zagotovljeno je redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje. Sredstva te 
postavke so namenjena tudi za letno registracijo in zavarovanj avtomobilskih prikolic Civilne zaščite za 
vožnjo v cestnem prometu in s tem povezanimi stroški. 
 
 
2.1.4. Obveščanje in alarmiranje 
Sredstva te postavke so namenjena 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 za obveščanje in alarmiranje.  
.  
 
2. 1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč 
Občina Škofja Loka opremlja in vzdržuje 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) 
• Osnova šola Cvetka Golarja (300 oseb) 

Zagotovljeni so redni letni servisni pregled vseh naštetih zaklonišč vključno s pripadajočimi prostori. 
 
 
2.1.7. Materialne rezerve 
Zagotovljeno je ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve in nakup potrebnih materialnih 
rezerv predvsem za potrebe postavitev začasnih bivališč ogroženega prebivalstva v primeru večjih 
naravnih in drugih nesreč. 
 
 

2.2. Investicijski odhodki 
2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje 
Zagotovljena so sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007) in Pravilnikom o 
kadrovskih in materialnih formacijah enot in služb CZ (Uradni list RS, št. 104/2008). Skladno z 
vsakoletnim programom štaba Civilne zaščite občine Škofja Loka bo nabavljena oprema za štab 
Civilne zaščite občine Škofja Loka, za krajevne štabe, poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po 
KS, RKB enote, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje in uporabo 
javnih zaklonišč in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. 
Nadaljevali bomo z opremljanjem skladišč CZ in enot za prvo pomoč za zagotovitev osnovne opreme 
za primer večjih množičnih nesreč. V letu 2011 bomo sodelovali tudi pri usposobitvi tehničnega vozila 
z avtodvigalom, ki ga bo nabavilo PGD Škofja Loka. V vse pogostejših in obsežnejših naravnih 
nesrečah (poplave, potres, …) in spremljajočih vzporednih nesrečah, ki se dogajajo v zadnjih letih, se 
je za interventna dela pokazala nujna potreba po avtodvigalu. Avtodvigalo je tudi osnovno orodje, ki ga 
potrebujemo za pretovarjanje palet z vrečami napolnjenimi s peskom, ki jih imamo preventivno 
pripravljene v skladišču CZ za  takojšnjo uporabo v primeru poplav. Glede na razpoložljive možnosti in 
dejanske potrebe si bomo prizadevali nabaviti še drugo opremo za potrebe v primeru večjih naravnih 
nesreč, predvsem poplav. 
 
 

3.  POŽARNO VARSTVO 
3.1. Tekoči odhodki 
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev 
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 …), 
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• 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 dežurstva na domu (uporaba tihih 
alarmov za pozivanje gasilskih enot v sistemu ZARE iz Regijskega centra za obveščanje Kranj 
..), 

• preventivne akcije (pregledi ročnih gasilnih aparatov občanov, pregledi požarnih bazenov in 
drugih vodnih zajetij, organiziranje preventivnih akcij v šolah, vrtcih in na javnih krajih, gasilska 
tekmovanja …), 

• strokovno usposabljanje članstva (gasilski nazivi, gasilske specialnosti, v skladu s kategorizacijo 
in ogroženostjo), 

• usposabljanje operativnih enot (specialna usposabljanja za operativne gasilce kot so: reševanje 
iz višin, nastop več gasilnih enot hkrati, sodelovanje z drugimi operativnimi sestavi v okviru sil 
za zaščito, reševanje in pomoč …), 

• zagotavljanje stalne 24 urne pripravljenosti s pomočjo pozivnikov (dežurne enote v operativnih 
enotah prostovoljnih gasilskih društev). 

Finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog so razdeljena na podlagi programa 
Občinskega gasilskega poveljstva 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.  

Sredstva na tej postavki so povišana za višino neplačanih obveznosti iz leta 2010. 
 
 
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka 
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 PIGD 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. Sodeluje z županom pri 
sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi evidence v skladu s 
statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe. 
Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih 
društvih, občinskih poveljstvih 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. 
Sredstva na tej postavki so povišana za višino neplačanih obveznosti iz leta 2010. 
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3.1.3. Transfer požarne takse 
Finančna sredstva z naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS strogo namenska 
sredstva in so lahko uporabljena izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 
Vsa sredstva, ki prispejo na račun Občine Škofja Loka so tako nakazana naprej na račun Gasilske 
zveze in so porabljena za prej omenjeni namen. Sredstva na tej postavki so povišana za toliko, kolikor 
sredstev ni bilo prenakazanih na Gasilsko zvezo v letu 2010. 
 
 
3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj 
Postavka zajema sredstva 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 znesek vsako leto uskladimo z indeksom rasti življenjskih potrebščin, dokončni letni 
znesek pa je naveden v aneksu k osnovni pogodbi. 
 
 

3.2. Investicijski odhodki 
3.2.1. Gradnja in nakup opreme 
Nadaljevali bomo s programom opremljanja gasilskih operativnih enot, ki zajema nabavo gasilske 
tehnike, vozil in zaščitno-reševalne opreme. Ker nismo v stanju zagotavljati zadostne višine sredstev, 
se bo osnovno opremljanje podaljšalo do leta 2014. V letu 2011 bodo predvidena sredstva namenjena 
za izdelavo specialnega gasilskega vozila GV-V1 za potrebe PGD Godešič. Skupaj z državo in 
sredstvi, ki jih PGD Škofja Loka prejema kot sofinanciranje za izvajanje reševanja na cestah in ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi pa bo izvedena zamenjava vozila TRV2-d. Del sredstev bo zagotovila 
država in društvo samo, ostalo pa bo financirano iz sredstev proračuna občine.  
Nadaljevali bomo nabavo skupne in osebne zaščitne opreme, saj je potrebno razmišljati o zamenjavi 
le-te. Stroški vzdrževanja te opreme so izredno visoki, maksimalna življenjska doba zaščitnih oblek je 
manj kot 10 let, potrebno pa se je zavedati, da število intervencij še vedno narašča in da so le-te 
vedno bolj zahtevne in obsežne. Glede na ta dejstva pa je potrebno zagotoviti ustrezno zaščitno 
reševalno opremo.  
Sredstva na tej postavki so povišana za višino neplačanih obveznosti iz leta 2010. 
 

 

4.  GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

4.2.  KMETIJSTVO 
 
4.2.1. Tekoči odhodki 
4.2.1.1. Redni program 
V skladu z Nacionalnim programom razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 in Pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka 
za programsko obdobje 2007-2013 bo občina v letu 2011 zagotovila sredstva za intervencije v 
kmetijsko proizvodnjo. Predlagana sredstva bodo prednostno namenjena sofinanciranju vseh oblik 
strokovnega izobraževanja v kmetijstvu, podpori določenim investicijam v kmetijstvu, podpori uvajanju 
novih tehnologij, izvajanju ukrepov za ohranjanje kmetijske proizvodnje v območjih s težjimi 
pridelovalnimi pogoji (uvajanje ekološkega kmetovanja in alternativnih oblik kmetovanja), izvajanju 
ukrepov za preprečevanje zaraščanja in izvajanju nekaterih preventivnih programov v živinoreji. V 
program bomo vključili sofinanciranje izboljševanja kmetijskih zemljišč in spodbude za koncentracijo 
kmetijskih zemljišč. 
Namenska sredstva ostajajo v enaki višini kot v letu 2010 in bodo razdeljena na podlagi vsakoletnega 
javnega razpisa.  
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4.2.1.2. Gozdne vlake 
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 zadnja leta 
sofinancira izgradnjo traktorskih vlak. 
Ker prizadeti gozdovi lastnikom tudi v bodoče ne bodo dajali toliko dohodka kot bi ga sicer, bo občina 
lastnikom gozdov še naprej pomagala s 30 % soudeležbo, v izjemnih primerih ko je gradnja izredno 
zahtevna in draga ali pomembna z širšega občinskega vidika pa po predlogu komisije za kmetijstvo in 
gozdarstvo s 50% soudeležbe. S tem bi pospešila posek manjvrednega gozda, ko gre za drva, ki so 
že brez stroškov gradnje vlak na meji rentabilnosti. 
Izgradnja vlak je velikokrat zahteven poseg v prostor, ki ima lahko brez ustrezne strokovne presoje, 
zaradi erozijsko zelo občutljivega terena, dolgoročne posledice. V času sofinanciranja s strani občine 
je bilo zanemarljivo malo črnih gradenj. S strokovno izgradnjo vlak se poveča tudi varnost pri delu v 
gozdu. 
 

PLAN IZGRADNJE VLAK ZA LETO 2011 
enota mere novogradnje rekonstrukcija skupaj 

dolžina / M 4.500 1.500 6.000 
stroški EUR 19.023 2.970 21.993 
30 % del. občine EUR 5.707 891 6.598 

 
 
4.2.1.3. Razvoj podeželja 
Program aktivnosti se nanaša na sprejeti Program razvoja podeželja. Program razvoja podeželja in s 
tem povezane aktivnosti razvoja dodatnih dejavnosti na kmetijah ter razvoja blagovne znamke, nas je 
v preteklih letih pripeljal do enega najbolj razvitih območij na tem področju v Sloveniji. 
Aktivnosti na tem programu povzemamo v naslednjih alinejah: 

• razvoj blagovne znamke (svetovalna podpora za nove ponudnike blagovne znamke, objava 
javnega povabila za vključitev v blagovno znamko, organizacija senzoričnih ocenjevanj, 
izobraževanje uporabnikov blagovnih znamk), 

• vzdrževanje blagovne znamke (svetovalna podpora za obstoječe ponudnike blagovne znamke, 
nakup in posredovanje embalaže, popravki le-te v skladu z zakonodajo, nadzor nad uporabo 
blagovne znamke), 

• promocija blagovnih znamk in drugih visokokakovostnih produktov (spletne strani, predstavitve 
na prireditvah, promocijske predstavitve poslovnih daril, predstavitve preko medijev), 

• trženje blagovnih znamk (organizacija Tržnic kmetijskih pridelkov in izdelkov, trženje v okviru 
turistične ponudbe območja, trženje poslovnih daril, 

• Teden podeželja predstavlja možnost za povezovanje in sodelovanje vseh tistih, ki delujemo na 
področju razvoja podeželja in možnost za predstavitev razvojnih aktivnosti in njihovih rezultatov 
širši javnosti.  

Vse aktivnosti izvaja Razvojna agencija Sora.  
 
 
4.2.1.4.  LAS loškega pogorja in projekti LEADER 
Sredstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine loškega pogorja (v nadaljevanju LAS) in 
sofinanciranje projektov LEADER, ki temelji na evropski uredbi o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delovanje LAS zajema administrativno in 
finančno vodenje LAS, animacija območja, svetovanje nosilcem projektov, pomoč pri pripravi projektov 
in projektne dokumentacije, izobraževanje članov LAS loškega pogorja. 
Izhodišča za projekte Leader je Razvojna strategija LAS loškega pogorja za območje občin Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007-2013. Projekti morajo biti skladni z ukrepi 
7 programskih strategij, ki se nanašajo na razvoj delovnih mest, naravi prijazno kmetovanje, razvoj in 
trženje produktov, turizem, izboljšanje infrastrukture, ohranjanje okolja in dediščine podeželja. V 
interesu LAS loškega pogorja je, da skozi Leader s sredstvi podpiramo projekte, ki so v širšem 
interesu občin in ne pomenijo investicij v individualne privatne iniciative. V letu 2011 bodo sofinancirani 
naslednji projekti: 

• Male komunalne čistilne naprave 
Projekt je namenjen predvsem prebivalcem podeželja, ki ne bodo imeli možnosti priklopa na  
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javno kanalizacijsko omrežje in bodo morali v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo poskrbeti 
za ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda. Zakonske določbe že veljajo za 
novograditelje, obstoječe hiše, ki so v prehodnem obdobju, ki bo za občutljiva območja (npr. 
vodovarstvena območja) poteklo z letom 2015, po letu 2017 pa še za vsa ostala območja. 

• Babica pripoveduje o zeliščih  
V okviru projekta bodo izvedena številna srečanja, dogodki na temo zeliščarstva, namenjena 
vsem, ki jih zeliščarstvo zanima. Pred domom čebelarjev v Brodeh ter v osnovnih šolah in 
vrtcih na območju vseh štirih občin pa bodo postavljeni zeliščni vrtovi, kjer bomo z otroci 
izvajali ustvarjalno poučne delavnice ter na ta način poskusilo obdržali zanimanje za ta znanja 
tudi pri najmlajših generacijah. 

V teku je izbor nabora projektov LEADER za leto 2012. Finančna realizacija teh projektov bo v letu 
2012 in 2013. 
 
 
4.2.1.5.  Ureditev vaškega jedra Bukovica 
Občina Škofja Loka je bila uspešna na kandidaturi 2. Javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za ukrep 322 - obnova in razvoj vasi s projektom Ureditev vaškega jedra 
Bukovica. V okviru projekta bomo nasproti podružnične šole OŠ Bukovica ob prometni regionalni cesti 
pri cerkvi Sv. Florjan zaradi večje varnosti pešcev zgradili nov pločnik v širini 1,20 m in dolžini 97 m. 
Ob pločniku bomo zgradili nadomestni zid s stopniščem. Na sami podružnični šoli bomo obnovili 
fasado, saj omet na stavbi odpada, izolacija pa je slaba. V neposredni bližini OŠ je Zadružni dom, ki 
ima dotrajana okna in fasado brez izolacije, zato bomo zamenjali okna in obnovili fasado. Zadružni 
dom, kjer ima sedež tudi KS, bo tako energetsko bolj učinkovit. Predviden začetek gradbenih del je v 
začetku meseca junija in zaključek ob polletju 2011.  
 
 

4.2.2. Investicijski odhodki 
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč 
Sredstva bodo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2011 namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih 
zemljišč (male agromelioracije, izdelava poljskih poti in krčitve zaraščenih površin). 
 
 

4.3. PLINOVOD 
4.3.1. Tekoči odhodki 
4.3.1.1. Zavarovanje 
Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov javnega loškega plinovoda, z objekti 
in napravami, ki so v lasti občine. 
 
 
4.3.1.2. Subvencija - plin 
Komunalna infrastruktura od začetka leta 2008  zaradi sprememb predpisov ni več v upravljanju pri 
izvajalcu gospodarske javne službe Loški komunali d.d. (v nadaljevanju: izvajalec GJS), ampak je 
prenesena na občino. Med občino in izvajalcem GJS se je vzpostavilo najemno razmerje. Občina 
zaračunava izvajalcu GJS najemnino v višini amortizacije, ki tako predstavlja strošek za gospodarsko 
javno službo. Ugotovljeno je bilo, da so evidence infrastrukture pomanjkljive, posledično je prenizko 
obračunana amortizacija in s tem prenizko zaračunana najemnina. Zaradi oblikovanja realne lastne 
cene storitve z zajetimi vsemi stroški je občina pričela s postopki evidentiranja infrastrukture in prenosi 
v najem izvajalcu GJS. V letu 2011 je predvideno večje število prenosov infrastrukture v najem, tako 
da sedanja cena storitve ne bo več zadoščala za kritje stroškov najemnine v celoti. Na strani 
odhodkov je zato prikazana subvencija občanom za kritje dela lastne cene storitve. Na strani 
prihodkov pa so prikazani prihodki od najemnine, ki pokrijejo amortizacijo infrastrukture. 
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4.3.2. Investicijski odhodki 
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka 
Na podlagi sprejetega Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 
za opravljanje dejavnosti izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka je v naslednjih letih 
predviden postopek reorganizacije izvajanja javne službe, ki vsebuje tudi odsvojitev javne plinovodne 
infrastrukture. Po novem načinu občina ne bi več vlagala v plinovodno infrastrukturo. To bo to naloga 
izvajalca javne službe (koncesionarja), ki bo tudi nosil tveganja v zvezi s priključevanjem in nihanja 
količine pri odjemu plina. Zato je znesek predmetne postavke sestavljen iz zneska za plačilo računov, 
ki so zapadli v plačilo v preteklem letu, pa niso bili poplačani in tudi računi za dela, opravljena v 
preteklem letu, pa v plačilo zapadejo leta 2011. Poleg tega so leta 2011 še načrtovana vlaganja v 
širitev plinovodne infrastrukture, vendar predvsem z omejitvijo na dela, ki obsegajo vgradnjo 
plinovodnih cevi v primeru obnove ostale komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) oziroma 
obnove javnih cest in poti. Poleg tega bo Občina v letu 2011 na območju Vincarjev začela postopek 
celotne komunalne ureditve območja. Predvidena je tudi vgradnja plinovoda. V tem letu bo realizirana 
še pogodba o dograditvi nekaterih delov sekundarnih odsekov v mestu in primestnem območju, 
podpisana leta 2009. S te postavke bodo leta 2011 izvajalcem poplačani stroški izdelave podlag za 
občinske podrobne prostorske načrte, predvsem v delu za izgradnjo plinovoda na območjih OPPN 
Puštal, Stara Loka, Binkelj, Trnje, Virlog, Virmaše-Grenc in Godešič-Reteče. V naslednjih letih je ob 
tlakovanju Mestnega trga in Cankarjevega trga plinifikacija območja predvidena hkrati z obnovitvijo 
ostale komunalne infrastrukture. Leta 2011 bomo s te postavke poplačali še dela, dokončana leta 
2010, za katera so računi zapadli v leto 2011. 
 
 
4.3.2.2. Projekti, razvoj 
Zaradi pričetega postopka reorganizacije javne službe s prodajo plinovodnega omrežja, bodo odhodek 
te postavke predstavljala poplačila izvajalcem storitev in strokovnim izvajalcem, pogodbenikom in 
svetovalcem, v postopku prodaje plinovodnega omrežja ter za pokritje stroškov postopka prilagoditve 
izvajanja javne službe novim predpisom. Za potrebe postopka bo treba izdelati tehnično in finančno 
dokumentacijo ter ekonomsko analizo. S te postavke bodo poplačani stroški postopka pred Upravnim 
sodiščem, ki ga je sprožil izvajalec javne službe, ko je napadel določbe 65. člena novega odloka – 
koncesijskega akta. Po zaključku postopka bo potrebno dokončati razpisno dokumentacijo za izbiro 
koncesionarja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. S te postavke bodo poplačani tudi 
honorarji in stroški strokovne komisije, ki bo vodila razpis in izbiro izvajalca javne službe. Poleg tega 
bomo s te postavke izdelovalcem poplačali tudi izdelavo tehnične dokumentacije, potrebne za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek pridobitve uporabnih dovoljenj za v preteklih letih že 
zgrajene dele plinovoda (vgradnja cevi in naprav hkrati ob ostali infrastrukturi in pri obnovi državnih in 
občinskih cest) ter za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za celotno plinovodno 
omrežje. 
 
 

4.5.  PROMET 
4.5.1. Tekoči odhodki 
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest 
Dela iz dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest zajemajo: 

1. Vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa kot sledi: 
• zimska služba na cestah 
• redno letno vzdrževanje cest 
• manjše preplastitve in zalivanje razpok 
• popravilo vozišča in objektov na cestah 
• vzdrževanje signalizacije in opreme cest 
• vzdrževanje objektov na cestah. 

2. Dela in opravila s področja varstva cest kot sledi: 
• nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem cestnem pasu 
• izvajanje in evidenca dovoljenj za poseganje v cesto in cestno telo ter varstveni pas 

ob cesti in nadzor nad izvajanjem del po izdanih dovoljenjih 
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• izvajanje nalog po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah. 

3. Stroški izvršbe in stroški izvršitelja (založitev predvidenih stroškov) ob izvedbi upravnih izvršb 
zaradi posega na občinske ceste in varovanje občinskih cest ter obcestnega sveta (odstranitev 
ovir, ograj in živih mej na cestnem svetu in varovalnem pasu na podlagi pravnomočnih 
odločb). 

V letu 2011 je predvideno vzdrževanje občinskih cest po enakem principu kot je veljalo v preteklih 
letih. Večji poudarek bo dan dvigu kvalitete rednega vzdrževanja lokalnih cest. V proračunu so 
zagotovljena sredstva v višini od 17% do 25% standarda odvisno od pomembnosti ceste. Za dosego 
načrtovanih ciljev smo spomladi leta 2010 izvedli javni razpis za izvajanje zimske službe in letno 
vzdrževanje na celotnem območju občine za obdobje treh let (2010 - 2014) z možnostjo podaljšanja 
za eno leto. Izbrani so bili naslednji najugodnejši ponudniki: 
 

• Sklop (1): Letno vzdrževanje občinskih cest in pločnikov v KS ŠKOFJA LOKA – mesto, KS 
ZMINEC, KS LOG, KS LUŠA – LENART in KS BUKOVICA – BUKOVŠČICA: 
DOLENC d.o.o., Podlubnik 135 , 4220 Škofja Loka 

 
• Sklop (2): Letno vzdrževanje občinskih cest in pločnikov v KS STARA LOKA 

PODLUBNIK, KS SV. DUH, KS KAMNITNIK, KS TRATA, KS GODEŠIČ in KS RETEČE: 
ŠINK d.o.o., Trnje 11, 4220 Škofja Loka 

 
• Sklop (3): Letno vzdrževanje pomembnih občinskih cest in pločnikov na LC 401020, LC 

251070, LC 401080, LC 401090, LC 401150, LC 401070 in LZ 402040: 
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj 

 
• Sklop (4): Zimska služba na občinskih cestah in pločnikih v KS ŠKOFJA LOKA – mesto,KS 

KAMNITNIK, KS STARA LOKA – PODLUBNIK, KS SV. DUH, KS GODEŠIČ, KS RETEČE, 
KS ZMINEC, KS LOG, KS LUŠA – LENART in KS BUKOVICA – BUKOVŠČICA: 
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj 

 
• Sklop (5): Zimska služba na občinskih cestah in pločnikih v KS TRATA: 

CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj 
 

• Sklop (6): VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH 
POVRŠINAH: 
BOX -  Primož Zajc s.p., Šaranovičeva 31 a, 1230 Domžale 

 
 
PREGLED LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN PLOČNIKOV ZA LETO 2011  
- PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH     

Vrednosti točke za 1 KM / EUR : 
 • za javne kolesarske poti                   556,6977   

 • za javne poti – asfalt                 1.569,4165   
 • za javne poti - makadam                 1.877,2794   
 • za lokalne zbirne - asfalt                 2.817,9724   
 • za lokalne ceste – asfalt                 2.451,3503   
 • za lokal. ceste – makadam                 3.450,8727  

 
 

Z. 
št. 

Krajevna skupnost / CP LZ - 
asfalt 

LC – 
asfalt 

LC – 
makad. 

JP - 
asfalt 

JP _ 
makad. 

KJ- 
kol.p. 

Proračun 
2011 

  KM KM KM KM KM KM EUR 
1. BUKOVICA-BUKOVŠČICA  11.542  1.448 13.292 5.348  0  64.191 
2. GODEŠIČ  784   5.036 0  709  10.227 
3. LOG  12.641  1.777 16.901 15.416  0  92.585 
4. LENART-LUŠA  10.941 0 14.817 4.201  0  57.961 
5. RETEČE  2.437  0 6.283 2.576  406  20.901 
6. SV.DUH  3.867  190 11.424 5.904  1.037  39.735 
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7. ZMINEC  15.026  8.501 12.221 22.346  0  127.299 
8. ŠKOFJA LOKA-MESTO  6.496  5.584 15.685 31.204  0  118.389 
9. PODLUBNIK-STARA LOKA  11.452  2.503 13.017 6.646  2.655  71.120 
10. TRATA 247 5.707  1.285 10.383 2.575  3.090  42.001 
11. KAMNITNIK 1.580 3.102  0 4.713 1.296  532  22.188 
12. CP KRANJ  1.993 21.302      78.396 
13. Pločniki na vpadnicah       52.807 
14. Obveznosti 2010       44.575 

 SKUPAJ 3.820 105.297  21.288  123.772  97.512  8.429  842.375 
 
 
PREGLED STREDSTEV ZA  LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST  ZA LETO 2011 - PO KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

Vrednosti točke za 1 KM / EUR : 
 • za javne kolesarske poti  418,3718   

 • za javne poti – asfalt 1.158,6418   
 • za javne poti - makadam 1.385,9256   
 • za lokalne zbirne - asfalt 2.080,4042   
 • za lokalne ceste – asfalt 1.809,7408   
 • za lokalne ceste – 

makadam 
 

2.547,6510   

Z. 
št. 

Krajevna skupnost / CP LZ - 
asfalt 

LC – 
asfalt 

LC – 
makad. 

JP - 
asfalt 

JP _ 
makad. 

KJ- 
kol.p. 

Proračun 
2011 

  KM KM KM KM KM KM EUR 
1. BUKOVICA-BUKOVŠČICA  11.542  1.448 13.292 5.348  0  19.384 
2. GODEŠIČ  784   5.036 0  709  3.161 
3. LOG  12.641  1.777 16.901 15.416  0  27313 
4. LENART-LUŠA  10.941 0 14.817 4.201  0  17.555 
5. RETEČE  2.437  0 6.283 2.576  406  6.242 
6. SV.DUH  3.867  190 11.424 5.904  1.037  11.784 
7. ZMINEC  15.026  8.501 12.221 22.346  0  37.458 
8. ŠKOFJA LOKA-MESTO  6.496  5.584 15.685 31.204  0  33.964 
9. PODLUBNIK-STARA LOKA  11.452  2.503 13.017 6.646  2.655  21.421 

10. TRATA 247 5.707  1.285 10.383 2.575  3.090  12.766 
11. KAMNITNIK 1.580 3.102  0 4.713 1.296  532  6.747 

 SKUPAJ 1.827 83.995  21.288 123.772  97.512  8.429  197.795 
 

       
 
        
4.5.1.2. Javna razsvetljava 
V letu 2010 smo izvedli javni razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za upravljanje in vzdrževanje 
javne razsvetljave za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja za eno leto.( 2010– 2014 ). Za območje 
KS Reteče, Godešič, Trata, Stara Loka – Podlubnik in Log je bil izbran ELEKOM KOŠIR d.o.o., Škofja 
Loka, v ostalih krajevnih skupnostih pa Triler  Jože s.p. Frankovo naselje. 179, Škofja Loka. 
Skupnost slovenskih občin je organizirala skupno javno naročilo za dobavo električne energije za JR v 
celi Sloveniji. Temu projektu smo se pridružili. Podpisana je pogodba za dobavo električne energije z 
izbranim najugodnejšim dobaviteljem Elektro Primorska za obdobje od 1.7 2010 do 31.12.2012. 
 
Načrtovani stroški za javno razsvetljavo  so  naslednji: 
• stroški električne energije .............................................................................. 145.000 EUR 
• stroški vzdrževanja .......................................................................................... 80.000 EUR     
• stroški urejanja katastra in drugi manjši izdatki ............................................. ….5.000 EUR          

SKUPAJ          230.000 EUR 
Najprej pa bomo poplačali prenesene obveznosti iz leta 2010. 
 
 



 

37 
 

4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. List 61/07) v 52. členu določa razmejitev stroškov, kot 
sledi: 
• stroške v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo nivojskih prehodov in progovne 

signalizacije bremenijo lastnika javne železniške infrastrukture. 
• Cestno prometne signalizacije na nivojskem prehodu, ki opozarja udeležence cestnega prometa 

na ta prehod, bremenijo upravljavca ceste. 
Na območju občine Škofja Loka so trenutno v funkciji štirje cestno železniški prehodi, vsi zavarovani z 
zapornicami (Sv. Duh, Trata, Godešič, Reteče). 
Občina Škofja Loka bo s Slovensko železnico sklenila pogodbo za redno vzdrževanje nivojskih cestnih 
križanj s železniškimi progami in skrb za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnih 
prehodih. 
 
 
4.5.1.4. Študije na cestah 
V to postavko sodijo stroški za študije, priprave tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih 
cest 78.000 EUR in vpadnic 20.000 EUR ter za študije, priprave tehnične dokumentacije kolesarskih 
poti v višini 20.000 EUR. 
V letu 2011 bodo nastali določeni stroški v postopku izdelave projektne dokumentacije in investicijskih 
programov projektov obnov občinskih cest in vpadnic ter za kandidiranje sredstev razvojnega 
regionalnega sklada. Pri vzdrževanju in upravljanju 381,903 km občinskih cest (po novem odloku 
360,118 km) nastanejo med letom tudi izdatki, ki jih v naprej ne moremo predvideti (storitve  notarja, 
advokata, soglasja, razpisi itd). 
Najprej bomo poplačali neporavnane obveznosti iz leta 2010 v višini 8.748,00 € za izdelavo IDZ 
obnova LC 401071, odsek Kamnitnik. 
Med pomembnimi nalogami načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostu čez 
Poljansko Soro  na »Logu«, izdelava projektne dokumentacij in DIP za obnovo cest, LC 183030, odsek 
Strmica – občinska meja - MO Kranj (geološke raziskave 10.000 €), Izdelava projektne dokumentacije 
za obnovo LC 401090 Puštal – Hrastnica Selo – občinska meja in LC 401100 Bodovlje – Frane – 
Kopač ( Ožbolt ) ter preveritve ureditve Kidričeve ceste na območju Starega Dvora.  
Zaradi modernizacije in prilagajanja elektronskih operacijskih sistemov moramo posodobit – nabavit 
računalniški program MAXIMUS. To je nadgradnja programske opreme za upravljanje gospodarske 
javne infrastrukture: 

• Modul » Banka cestnih podatkov » 
• Modul » Prometna signalizacija » 
• Modul » Javna Razsvetljava » 
• Modul  » GIS » 

Zadeva je vezana na financiranje države za vzdrževanje občinskih cest. 
Za lažjo, hitrejšo in kvalitetnejšo kontrolo nad vzdrževanjem občinskih cest načrtujemo nabavo 
programske opreme. Ta nam bo omogočila preko internetne povezave z izvajalcem dnevno kontrolo 
operativnega dela in porabe sredstev. Program je preizkušen in ga že nekaj let uporablja država pri 
kontroli vzdrževanja državnih cest. 
Na vpadnicah bomo izdelali projektno dokumentacijo za dodatne preveritve križišča Stari Dvor, Modri 
val v Podlubniku in pri Matičku v Sv. Duhu. 
Sredstva postavke 4.5.1.4.3. bodo namenjena za preveritev  in določitev poteka tras kolesarskih stez 
in poti v mestu in okolici z navezavo na državno kolesarsko mrežo v občini Škofja Loka.  
Z amandmajem se postavka 4.5.1.4.1. Študije na lokalnih cestah poveča  za 20.000 EUR zaradi nujne 
protipoplavne sanacije Suškega mostu, za kar se izdela projekt.  
 
 
4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest 
Sprememba uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na novo porazdelitev 
sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem 
zaradi spremembe dolžin gozdnih cest po posameznih občinah. Zadnja sprememba uredbe in z njo 
tudi prilagoditev razdelilnika za razporejanje zbranih sredstev pristojbin na občine je bila zadnjič 
izvedena leta 2007. Zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest in tudi vračanja gozdov v 
postopkih denacionalizacije so spremenjene dolžine gozdnih cest po sektorjih lastništva gozdov.  
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V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon 
določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina je 
lastnikom zasebnih gozdov obračunana po stopnji 9,4 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih 
zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8 odstotkov od katastrskega 
dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari 
Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju 
gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in so nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest razdelijena po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Zaradi javnega pomena gozdnih cest 40 
odstotkov sredstev za vzdrževanje prispeva tudi država. V letu 2008 je bilo za izvedbo programa 
vzdrževanja gozdnih cest porabljenih približno 2 mio EUR iz zbranih sredstev pristojbin ter dobrih 1,3 
mio EUR proračunskih sredstev. V letu 2009 je za vzdrževanje gozdnih cest predvidenih 2 mio EUR iz 
sredstev pristojbin in približno 1,2 mio EUR iz sredstev slovenskega proračuna. 
Občina je na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93), ki ureja 
financiranje in vzdrževanje voznih cest dolžna, da vzdržuje tudi gozdne ceste. Na območju sedanje 
Občine Škofja Loka je po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije gozdnih cest 86 km. 
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin 
49. člena Zakona o gozdovih ter Republika Slovenija. 
Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi 35 % sredstev, ki jih 
zberejo lastniki gozdov v pristojbini, ki je obračunana po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka 
gozdnih zemljišč. 
Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in tudi nadzirajo 
izvršitev. Pri pripravi programa upoštevajo prostorsko porazdelitev sredstev in vključevanje lokalnega 
prebivalstva pri ročnem vzdrževanju gozdnih cest. 
 
 
4.5.1.6. Vzdrževanje signalizacije in ograj 
Sredstva so načrtovana v višini 45.953 € za postavitev varovalnih ograj in obnova talnih označb. 
Prednost pri postavitvi varovalnih ograjah bodo imele lokalne ceste, za katere so že izdane 
inšpekcijske odločbe in ceste v obnovi oziroma rekonstrukciji. 
Najprej pa bomo poplačali prenesene obveznosti iz leta 2010.  
 
 
4.5.1.7. Urejanje prometa 
Stroški so planirani za urejanje prometa, kot je izvedba postopkov in elaboratov za prometno strategijo  
občine, ureditev mirujočega prometa, izvedba štetij na lokalnih in drugih cestah, križiščih, izboljšanje 
javnega prevoza, peš in kolesarskega prometa. 
 
 
4.5.1.8. Odmera cest 
Sredstva so predvidena za izdelavo naslednjih geodetskih elaboratov in odmera dejanskega stanja 
javnih površin in občinskih cest. Prioritetni program odmer  je razviden iz naslednje tabele: 
 

Z. št. L O K A C I J A dolžina - m 
1. LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha 250 
2. JP 902382 Trata - Žabnica 1.352 
3. JP 902281 Frankovo n. 146 – Frankovo n. 70 365 
4. LC 401130 Visoko-Črni vrh; odsek kamnolom-Skobelj 3.564 
5. JP 901612 RI 210 – Zminec 18a ( Sečnik ) 125 
6. LC 401020 Na Luši – Lenart – Rovt - Debeljak 3.200 
7. LC 401110 Zminec - Sopotnica - Rupar - Blegoška cesta 3.984 
8. JP 903840 Draga LC – Draga 20 400 
9. JP 902160 Groharjevo naselje - cesta Talcev 16 63 
10. JP 903291, 903292 Cesta v Trnje in odcep Trnje 16 300 
11. JP 903261 903261 Vešter - Trnje 250 
12. JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica ( p. št. 231, 230,273 – 

Šušteršič Trata 16 ) 
1000 
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13. JP 901441 Zg. Log - Valterski vrh 3.000 
14. KJ 990210  Virlog 15 – Papirnica - Sv. Duh 500 
15. LK 401261 Trata - Virmaše, odsek Virmaše 400 
16. JP 901510 Blegoška cesta – Gabrovo 773 
17. JP 902721 Gvardjančič – Eržen 1 ( Jugovic Valentin , Trata 18 ) 200 
18. LC 401080 Papirnica-Vir.- žel. post.; odsek S. Duh, p.št.525 in125 100 
19. JP 901580 Sopotnica – Tavčar 1120 
20. JP 902710 Reteče – Corona 2.542 
21. JP 902011 Betonarna-Pahovec-Partizanska c.; odsek Potočnikova ul. 430 
22. JP 902020 Partizanska cesta – Kamnitnik 460 
23. JP 901390 Visoko-Kovšak-Kožuh 3.160 
24. JP 901382 Dol-Mežnar 500 
25. JP 901400 Dolinc-Golar 500 
26. JP 901750 Hrastnica-Bernik-Močeradnik; odsek Hrastnica 1.200 
27. LC 401170 Zg. Senica-Godešič, Odsek Godešič 1.238 
28. JP 901350 Tavčarjev dvorec – občinska meja  500 
29. LC 401120 Log-Gabrška gora, odsek Mežnar – občinska meja 2500 
30. JP 903070 Virmaše 165 - Virmaše169 85 
31. JP 902950 Sv. Duh 92 - Sv. Duh 81 ( Čarman - Kuralt) 187 
32. LC 401100 Bodovlje – Sv. Ožbolt - Hrastnica,odsek Hrast. - Sv. Ožbolt 3.398 
33. LC 401040 Binkelj - Križna G. - Praprotno, odsek Moškrinj 1.097 
34. LC 180010 Strmica - Bukovščica - Ševlje, odsek Strmica 1.000 
35. JP 903121 Grenc 25 – Ortman – Virmaše18 (p.št. 621/1 KO St. Dvor) 50 
36. JP 901543 Šink – Sv. Florjan 100 
37. JP RI 210 – Forme 12 398 
38. JP 901603 odcep Gabrk 200 
39. JP 902212 Kidričeva c. 36 – Kidričeva c. 45 485 
403. Nepredvidene manjše geodetske storitve in parcelacije 200 

 S K U P A J 41.176 
Najprej bomo poravnali prenesene obveznosti iz leta 2010. 
 
 
4.5.2. Investicijski odhodki 
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic 
Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti na ureditvi regionalne ceste Češnjica – Škofja Loka 
na pododseku Podlubnik – Klančar. Neporavnan ostaja še manjši delež plačila nadzora nad 
izvajanjem del na t. i. 3. fazi ureditve del. Po zaključku del in izvedeni končni odmeri zemljišč, bo 
potrebno izvesti še določena poplačila zemljišč in dogovorjene menjave, ki izvirajo iz že sklenjenih 
pogodb, zato bodo sredstva porabljena tudi v ta namen. Del sredstev je namenjen tudi za ureditev 
regionalne ceste na pododseku Petrol – Poden, od km 14+460 do km 15+450, v okviru katere bo 
izvedena kolesarska steza in hodniki za pešce, avtobusna postajališča, odvodnjavanje, križišča, 
urejene bodo tangirane komunalne vode, med drugim tudi zaščita in prestavitev plinovoda. Za 
omenjena dela je sicer že sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem, vendar ostaja velika verjetnost da 
do izvedbe v takšnem obsegu ne bo prišlo, ker so sredstva skrčena tudi v državnem proračunu. 
Sredstva so namenjena tudi za morebitno pridobivanje zemljišč za načrtovane gradnje na vpadnicah, 
za plačilo stroškov nadzora nad izvajanjem gradbenih del, za geodetske odmere (cenitve, overitve, 
pogodbe oz. anekse k pogodbam) in za plačilo stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem. 
S postavke bodo sredstva namenjena tudi poplačilu zapadlih obveznosti v zvezi s preplastitvijo ceste 
na Spodnjem trgu. 
 
 
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest 
Pri sestavi programa obnov občinskih cest smo upoštevali naslednje kriterije:  

• Neporavnane obveznosti iz preteklega leta, oziroma obveznosti nastalih pri sklenitvi dvoletnih 
pogodb, 
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• globalni obseg razpoložljivih sredstev, ki jih lahko zagotovi integralni proračun,  
• prednost imajo glavne občinske prometnice (LC, LK, in LZ) in kjer se vršijo 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 pisne predloge.  
 
Program obnov občinskih cest je razviden iz tabele: 
 

Z. št. KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela Proračun 
2011 

2.obravnava 

OPOMBA 

1. BUKOVICA-
BUKOVŠČICA 

JP 901120 Luša – Udečk - Mihevc 50.000 Samoprispevek 

2. LUŠA-LENART JP 901230 , odsek Rantovše - Krivar 50.000 Samoprispevek 
  LC 401030  Bukovica – Stirpnik – obči. meja 51.805 Dolg 2010 

3. ST.LOKA - 
PODLUBNIK 

JP 903661 Obnova propusta v Stari Loki 17.967  

    KJ 990211 Marof – Virlog 15 20.000  
  JP 903270 Vešter 25 – Vešter 21 ( Vešter II ) 14.000 Dolg 2010 11.793 € 
    LC 401040 Binkelj - Križna gora – Praprotno 44.137 Obveznosti, Pog. 2010 
  JP 902031, odsek Papirnica 25.327 Obveznosti, Pog. 2010 
  LC 401070 Groh. nas. – Sv. Duh - Žabnica 56.000 Dolg 2010 
  LC 401070 Groh. nas. – Sv. Duh – Žabnica - 

JR 
28.410 Dolg 2010 

4. ŠK. LOKA-
MESTO 

LC 401090 Hrastnica – Selo ( občinska meja )  20.000 Pog. 2011-2014 

  JP 901741 Hrastnica – Pasja vas - Podbreznik 77.985 Dolg 2010 
    LC 401100 , odsek Sv. Ožbolt - Kartelj 42.341 Dolg 2010 

5. TRATA JP 903841 LC – Draga 20 89.191 Dolg 2010 
  LC 401380 Trata - Meja 25.000 Pog. 2011-2014 
  JP 902351 Ljubljanska c. – Hafn. n. 58 30.000 sofinanciranje 

6. SV. DUH LC 401050 Škofja Loka – Crngrob – Dorfarje, 
odsek Dorfarje 

15.831 Dolg 2010 

  LC 401070, odsek meja KS Podlubnik – 
Gorajte – Sv.Duh 

60.000 Pog. 2010-2013 

  JP 902901 RI 210 – Forme 5 21.650  
  Razne preplastitve 16.460  

7. GODEŠIČ Preplastitve    
8. RETEČE Preplastitve 32.500   
9. KAMNITNIK JP 902060 Koširjeva cesta           5.000 Upravni spor 
  JP 902070 Demšarjeva cesta 35.000 Pog. 2011, 2012 

10. ZMINEC JP 901600 Gabrk - Okršljan 56.793 Dolg 2010 
  JP 901590 Gabrk - Okrogeljše 30.000 Samoprispevek 
  LC 401110 Sopotnica – Rupar – Blegoška c. 40.000 Pog. 2011 in 2012 

11. LOG    
  LC 401130 Visoko – Pasja ravan 50.000 Pog. 2011-2014 
  JP 901380 Visoko – Ahternk – Kamnšk - Dol 101.305 Dolg 2010 

12. RAZNI nadzor, popisi 25.540   
  S K U P A J   1.132.242   
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4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU 
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z 
občinami Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit 
pristop k urejanju cestne - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve nepovratnih finančnih 
sredstev iz skladov EU za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
V sklopu celovitega komunalnega urejanja v naselju Puštal, v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas 
– Reteče ter v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter je po končani izgradnji komunalne 
infrastrukture načrtovana preplastitev cestišča v celotni širini.  V letu 2011 bodo sredstva namenjena 
za pripravo razpisnih dokumentacij in postopkov javnega naročanja ter izdelavo manjkajoče 
investicijske dokumentacije, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. 
Sredstva so namenjena tudi poplačilu že izvedenih del pri obnovi cest v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. 
Duh, ki so se izvajala hkrati z izgradnjo kanalizacije in vodovoda. 
 
 
4.5.2.4. Urejanje pločnikov 
Predvidena je realizacija naslednjih del: 

Z. 
št. 

Naziv objekta - vrsta dela Predlog 
proračuna 2011  

v EUR 

Sprejeti 
proračun 2011 

v EUR 
1. Odškodnina za zemljišča, ki jih za načrtovane gradnje potrebuje 

Občina za izgradnjo pločnikov   20.000 20.000 
2. Pločnik LZ 402042, Trata - Suha 40.000 40.000 
3. RI 210/1109 dobava in montaža protihrupne ograje Virmaše 20.000 20.000 
4. RII 403/1076 Izgr. Pločnikov RII 403/1076 skozi naselje Bukovica 30.000 30.000 
5. dograditve pločnikov v križišču Zminec na regionalni cesti R1-

210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas 
 

80.000 
 

60.000 
 S K U P A J 190.000 170.000 
 
V okviru postavke so sredstva predvidena tudi za izvedbo dograditve pločnikov v križišču Zminec na 
regionalni cesti R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas. Križišče bo urejeno v smislu zagotovitve 
večje varnosti za pešce, ki v križišču uporabljajo avtobusni postajališči in pri tem prečkajo regionalno 
cesto. Predvidena je preureditev situativnega poteka osi priključka Sv. Lovrenc, odvodnjavanje 
vozišča, obnovljena bo talna prometna signalizacija, urejena cestna razsvetljava in preurejeni tudi 
nekateri komunalni vodi. 
V primeru potrebe po preprojektiranju posameznih projektnih rešitev bodo sredstva namenjena tudi 
plačilu projektne dokumentacije. 
plačilu projektne dokumentacije. 
Z amandmajem se postavka zmanjša za 20.000 EUR in sicer pod točko 5. »dograditve pločnikov v 
križišču Zminec na regionalni cesti R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas«, ki znaša 60.000EUR; 
skupno pa znaša postavka 4.5.2.4. 170.000 EUR. 
 
 
4.5.2.5. Urejanje prometa 
Sredstva so namenjena obnovi, vzdrževanju in postavitvi nove prometne signalizacije. Prometni znaki 
bodo nabavljeni po okvirnem sporazumu. Za večje gradbene posege ali spremembe prometnega 
režima bodo predhodno izdelane študije in elaborati. Iz programa KS je v tej proračunski postavki 
zajeta investicija v fiksne omejevalnike hitrosti za 

• KS Godešič 2.500 
• KS Reteče 7.500. 

Menjava prometnih ogledal z materialom proti zarositvi, ki je cenovno zahtevno,  bomo opravili 
postopno. V deležih bodo sredstva razporejena z upoštevanjem kategorizacije cest, s poudarkom na 
šolskih poteh in površinah, namenjenih šibkejšim udeležencem v prometu. 
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4.5.2.6. Odkup zemljišč  
Pripravljen je prioritetni program odkupov zemljišč za občinske ceste za leto 2011 v sklopu občinskega 
letnega programa pridobivanja in prodaje zemljišč. Evidentirane so naslednje potrebe po odkupih 
zemljišč na področju cestne infrastrukture: 
 

Z. št. Številka in potek ceste Površina  
(m2) 

1. JP 903621 Kužno znamenje – Crngrob - Markovec 3.500 
2. JP 903121 Grenc 25 – Ortman – Virmaše 18 900 
3. LC 401050 Groharjevo n. – Crngrob - Dorfarje 200 
4. LC 100120, odsek Smoldno – Gabrška gora 2.500 
5. JP 903292 , odcep Trnje 16 27 
6. JP 903271, odsek Modri val – Vešter II 500 
7. LK 401230 Trata – Termo 150 
8. JP 903272 Vešter 23 – Vešter 12 ( Vešter II ) 100 
9. Pločnik LZ 402042, Trata - Suha 500 
10. JP 901541 Zminec – Mežnar – Blegoška c.( p, št. 259/40 in 259/41 ) 

KO Zminec 
 

119 
11. JP 901591 Gabrk - Okrogliše 6.000 
12. LZ 402030 SGP TEHNIK – Hosta, odsek Suha 850 
13. JP 901441 – 901445 Zg. Log – Valterski vrh – Kuzovc z odcepi 15.000 
14. JP 901621, 901622 Zminec -  Sv. Petra Hrib, odsek Albreht in Burnik 1.491 
15. JP 902640 Šola – Boštjan ( Križaj Jože Reteče 26 ) 700 
16. LC 401170 Zg. Senica-Godešič; odsek Reteče, Godešič 2.000 
17. LC 401071 Groharjevo naselje – Sv. Duh 4.000 
18. LC 251070 Medvode-Sora-Puštal, odsek Pungert - Gosteče , odsek 

Draga -občinska meja in Hosta 
1.000 

19. JP 902390 Trata-Meja; odsek Trata 1.000 
20. KJ 990210  Virlog 15 – Papirnica - Sv. Duh 500 
21. LC 401080 Papirnica-Virmaše; odsek Sv. Duh 1.200 
22. JP 902900 Forme 8a – Forme 5 300 
23. LC 401150 Lipica – Gosteče 900 
24. JP 901240 Zg. Luša – Dragobačk 3.000 
25. LK 401261 Trata - Virmaše; odsek Virmaše 500 
26. JP 901950 Puštal – Mala Hrastnica 500 
27. JP 902070 Demšarjeva cesta 1.000 
28. LC 401110 Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta 3.500 
29. LC 401120 Log – Gabrška gora  1000 
30. JP 902920 odcep Sv. Duh 207 574 
31. JP 901910 Poljanska c. 54 – Zabrajda ( Trojar ) 100 
32. LC 401040 Binkelj – Križna gora – Praprotno 4.000 
33. JP 902700 Gorenja vas – Reteče 200 
34. JP 902611 cerkev – Kravja dolina 2.383 
35. JP 902011 Betonarna-Pahovec-Potočnikova c., odsek Potočnikova ul. 300 
36. JP 902881 RI 210 – Forme 5 400 
37. JP 903510 Podlubnik 55 – Elektrarna 600 
38. JP 902381 Godešič – Trata – Žabnica 1.000 
39. JP 901603 Gabrk I 800 
40. JP 902212 Kidričeva c. 36 – Kidričeva c. 45 485 
41. LC 183010 Strmica – Bukovščica – Ševlje ( objekt Bukovščica 1 ) 100 
42. JP 901220 Zg. Luša - Pstote 1000 
43. JP 902160 Groharjevo naselje - cesta Talcev 16 250 
44. JP 903841 Draga 10 – Draga 20 300 
45. LC 401021, odsek Križišče Lenart – Rovt - Debeljak 2500 
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46. LC 401013 Rovte – Birt – Martinj vrh 3.000 
47. JP 902382 Trata - Žabnica 5.000 
48. JP 902281 Frankovo n. 146 – Frankovo n. 70 1.000 
49. JP 902283 Frankovo n. 114 – Frankovo n. 96 500 
50. JP 901612 RI 210 – Zminec 18a ( Sečnik ) 30 
51. JP 902911 Sv. Duh 214 – Nunski grad 200 
52. Nepredvidena manjša pačila – odkupi zemljišč za ceste 1.000 

 S K U P A J 78.659 
 
 
4.5.2.8. Javna razsvetljava 
V letu 2011 bomo nadaljevali z izvedbo sanacij dotrajane JR in zamenjav svetilk s ciljem izpolnitve 
določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki je bila  objavljena v Ur.L. RS  št. 
81/07 109/07. Spremembe  bodo zahtevale kar nekaj prilagoditev,  tako  v  cestni  razsvetljavi,  kot  
tudi  celotni  zunanji  razsvetljavi. Program vsebuje zmanjšanje pretirane porabe električne energije in 
tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, skladno z energetskim pregledom JR občine Škofja 
Loka: 
  

Z. 
št.. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela Proračun 2011 
 v EUR 

OPOMBA 

  Obnova obstoječe dotrajane JR   
 Razne Obnova prižigališč ob obnovi TP, ki jih izvaja Elektro 

G.( Fran. n. – zahod, Podlubnik II – Bloki, Vincarje, 
Puštal - Hrastnica.)  10.000 

 

 Razne Menjava svetilk – I. FAZA 13.248  
 Stara Loka - 

Podlubnik 
JR Osnovna šola Podlubnik – Najdihojca 
 5.500 

 

  JR pešpot  Poden – CSS 6.200  
  JR  SP Merkator - parkirišče 4.700  
 Trata Zamenjava dotrajane JR v vasi Pungert – elektro 

izvaja vzdrževalna dela 6.000 
 

 Reteče Zamenjava kabla in drogov JR , zaradi ukinitve 
zračne napeljave 8.500 

 

 Šk.L - mesto Zamenjava kabla in drogov JR Puštal – Hrastnica, 
zaradi ukinitve zračne napeljave 4.500 

 

 Sv. Duh Obnova JR v Virmašah ob poti JP 903101 Žirovc – 
Kepćnik zaradi ukinitve zračne napeljave  6.000 

 

 Razne Stroški nadzora in projektiranja 4.595  
  Skupaj 70.243  
     
  Obnova JR ob obnovi cest in ostale 

infrastrukture  
 

 Šk.L - mesto JR Vincarje 5.000  
  JR Grajska pot 0  
  JR Mestni – Cankarjev trg 0  
 Trata Industrijska cona Trata I. faza 5.699 Dolg 2010 
 Sv. Duh Komunalna ureditev Virmaše – Grenc JR  0  
 St. Loka - 

Podlubnik 
JR Obnova Virlog – Moškrinj ( panoramska cesta ) 

41.058 
 
Obveznost 2010 

 Godešič    
  Skupaj 51.757  
     
  VSE SKUPAJ 121.000  
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V spodnji tabeli je prikazana menjava svetilk v letu 2011 – I. FAZA. Skupni ocenjen strošek menjave 
svetilk v letu 2011 in 2012 znaša 28.248 € od tega v letu 2011 13.248 € po vrstnem redu: 
 

LE
TO

 Z
A

M
EN

JA
VE

 2
01

1 
– 

I. 
Fa

za

 

( l
et

o 
20

10
 )

 

OM TIP 
SVETILKE 

ŠTEVILO 
SVETILK 

ZA 
ZAMENJ

AVO 

KLASIČNE SVETILKE 

TIP ZA 
MENJAVO 

OCENJEN 
PRIHRANE

K  (€) 

OCENJENI 
STROŠKI 

ZAMENJAVE  
(€) 

BRODE CERKEV (OMARICA  NA  
HIŠI) 

ELEK. UD 1 S5 157 185 € 

JR  DRAGA  17 ELEK. UD 3 S5 472 556 € 
JR  ŠPORTNA  HALA ELEK. CD 13 S1 1.501 3.229 € 

JR  TP  PARTIZANSKA C.  
STOLPNICE 

ALTRA 3 S5 -44 556 € 

JR  TP  PARTIZANSKA C.  
STOLPNICE 

ELEK. 
UKH 

11 S5 1.563 2.040 € 

JR  TP  PRI  HŠ 21  (BRODE BŠ) ELEK. CD 3 S1 276 964 € 
JR  TP  PRI  HŠ 21  (BRODE BŠ) ELEK. UE 1 S5 56 185 € 
JR AVTOB. POST. OMARICA - 

ZMINEC BŠ 
ELEK. CD 1 S1 92 321 € 

JR NA DROGU PRI  HŠ 24 ELEK. / 
SITECO  

CX 

17 S1 1.004 4.223 € 

JR NA DROGU PRI  HŠ 24 ELEK. CD 2 S1 184 566 € 
JR NA DROGU PRI  HŠ 24 KN 4 S6 587 1.131 € 
JR NA HŠ.  MOŠKRIN  4 ELEK. UD 4 S5 629 742 € 

JR TRGOVINA (LOG NAD ŠK. LOKO 
BŠ) 

ELEK. / 
SITECO  

CX 

6 S1 552 1.928 € 

RETEČE  BIČ,  (PREHOD ZA PEŠCE) ELEK. / 
SITECO  

CX 

1 S1 98 321 € 

TP  DRAGA  BŠ ELEK. CD 7 S1 302 1.739 € 
TP  DRAGA  BŠ ELEK. UD 3 S5 472 556 € 

TP  PUŠTAL  (ŽOLŠČE) ALTRA 2 S5 -29 371 € 
TP  PUŠTAL  (ŽOLŠČE) ELEK. UD 4 S5 629 742 € 
TP  PUŠTAL  (ŽOLŠČE) ELEK. UN 4 S5 224 742 € 

TP  TAMPELJ - FRANKOVO  NAS.  41 ELEK. UD 11 S5 1.729 2.040 € 
TP  TAMPELJ - FRANKOVO  NAS.  41 RFL 4 R4 -3 1.435 € 

TP SUHA + HOSTA   (HOSTA BŠ) ELEK. / 
SITECO  

CX 

1 S1 43 248 € 

TP SUHA + HOSTA   (HOSTA BŠ) ELEK. UD 2 S5 200 371 € 
TRATA  BŠ ELEK. 

UKH 
13 S5 729 2.411 € 

ZG. SENICA ELEK. CD 2 S1 196 643 € 
SKUPAJ:   123  11.617 € 28.248 € 
 
 
4.5.2.9. Loška obvoznica 
Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice in plačilu 
stroškov nadzora nad izvajanjem del.  
V primeru potrebe po uskladitvi posameznih projektnih rešitev, ki se nanašajo na ureditev komunalnih 
naprav v območjih deviacij lokalnih cest, bodo sredstva namenjena tudi plačilu projektne 
dokumentacije, ki jo bo taka uskladitev pogojevala. Sredstva bodo namenjena tudi morebitni pridobitvi 
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dodatnih zemljišč, če bo izkazana potreba zaradi posameznih uskladitev ter vseh potrebnih stroškov v 
zvezi s tem.  
Sredstva bodo po potrebi namenjena tudi rednemu obveščanju javnosti v zvezi z napredovanjem del 
na izgradnji obvoznice, ki je potrebno za projekte, sofinancirane v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture in pridobivanju slikovnega gradiva (video in foto 
dokumentacije) v zvezi z gradnjo. 
 
 
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU 
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z 
občinami Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit 
pristop k urejanju cestne - komunalne infrastrukture in s tem možnost pridobitve nepovratnih finančnih 
sredstev iz skladov EU za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
V sklopu celovitega komunalnega urejanja v naselju Puštal, v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas 
– Reteče ter v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter je načrtovana tudi posodobitev in 
dograditev omrežja javne razsvetljave. V letu 2011 bodo sredstva namenjena za pripravo razpisnih 
dokumentacij in postopkov javnega naročanja, izdelavo manjkajoče projektne in investicijske 
dokumentacije, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. Sredstva bodo 
namenjena tudi stroškom povezanim s pridobitvijo služnostnih pogodb, s tem povezanimi stroški 
ureditve »pravice graditi na tujem zemljišču«. 
 
 
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona - ceste 
Sredstva so namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe Industrijske cone Trata. V 
letu 2011 je predvideno plačilo gradbenih del  za izvedbo vzhodnega dela cone (izvedeno v letu 2010) 
ter priprava dokumentacije in izvedba pripravljalnih del  za južno dovozno cesto.  
 
 
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij - ceste 
V okviru urejanja stavbnih zemljišč  je v letu 2011 načrtovan začetek del za razširitev Kidričeve ceste 
za ureditev novega križišča za potrebe nove navezovalne ceste preko območja lokacijskega načrta 
Kamnitnik I (nad Plevno), sofinanciranje ureditev cest v območju lokacijskega načrta Kapucinsko 
predmestje I, dokončanje cest za novo naselje v Hrastnici in Virmašah, izvedba protihrupnih ograj ob 
območju OLN Grenc ter dograditev cestnega omrežja v območju industrijske cone Trata. 
 
 
4.5.2.13. Gorenjska panoramska cesta - 1. etapa 
Sredstva s te postavke so namenjena za izvedbo regijskega projekta »Izgradnja hrbtenice Gorenjske 
turistično-panoramske cesta na škofjeloškem območju«, ki predstavlja trajnostni razvoj in je uvrščen 
med prioritetne projekte na področju urejanja prometne infrastrukture v Regionalnem razvojnem 
programu Gorenjske za obdobje 2007-2013.  
Občina Škofja Loka je kot nosilka regijskega projekta uspela na 3. razpisu Službe za RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj (SVLR), ki zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega 
sklada za regionalni razvoj z operacijo »Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste«.  
K projektu so pristopile občine: Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Vse sodelujoče 
občine so dobile načrtovano višino 1,8 milj. EUR nepovratnih upravičenih stroškov, ki so jo potrdili 
župani na seji Sveta Gorenjske regije, 21. marca 2008. V okviru projekta bodo izvedena naslednja 
dela: razširitev cestnega telesa, izgradnja bankin, rekonstrukcija spodnjega ustroja in asfaltiranje ceste 
ter cestno prometna signalizacija v skupni dolžini 7,325 km na območju vseh štirih občin. Poleg same 
razširitve bosta uredjeni tudi dve panoramski točki, ki sta sestavni del cestišča (v Škofji Loki na Križni 
gori in v občini Žiri) in izgradnja dveh mostov (v Škofji Loki: na odseku Binkelj – Moškrin in Železniki na 
odseku Zgaga-Davča-Razpet) ter nakup zemljišč. 
Gradbena dela so bila v lanskem letu zaključena na vseh odsekih po sodelujočih občinah, vendar bo 
delno pokritje stroškov še v letu 2011. Stroški se nanašajo na gradbena dela v občini Železniki in 
občini Škofja Loka, za odmere in nakup zemljišč za potrebe zgrajene ceste v občini Škofja Loka ter 
vračilo EU sredstev ostalim sodelujočim občinam, ki še niso bila nakazana v letu 2010. Skladno z 
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pravili 3. razpisa je potrebno namestiti še informativno in turistično signalizacijo, ki bo izvedena po 
celostni podobi. 
V skladu s četrtim odstavkom 7. člena Dogovora o sodelovanju pri pripravi in izvedbi regijskega 
projekta »Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste« je zapisano, da je prekoračitev predvidenih 
stroškov s strani posamezne občine dopustna samo če ta občina sama zagotovi potrebna sredstva za 
kritje razlike med predvidenimi in dejanskimi (povečanimi) sredstvi, kar je razvidno na prihodkovni 
strani proračuna. 
 
 
4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja - EU 
Občina bo v prvi polovici leta kandidirala na 2. javni razpis  za pridobitev sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer za projekt »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka«. V primeru 
uspešne kandidature bomo gradnjo začeli v drugi polovici letošnjega leta na območju belih lis, ki jih je 
določilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in zaključili v letu 2012.  
 V začetku bo dostop do širokopasovnega omrežja omogočen gospodinjstvom, ki zdaj te možnosti 
nimajo, v nadaljevanju pa tudi ostalim zainteresiranim uporabnikom.   
 
 

4.7.  TURIZEM 
4.7.1. Tekoči odhodki 
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma 
V okviru pospeševanja razvoja turizma so namenjena sredstva za izvedbo turističnih in kulturnih 
vsebin oz. prireditev, ki se tradicionalno odvijajo v Občini Škofja Loka. Naša občina se je v svojih 
strateških programskih usmeritvah prvenstveno zavezala razvoju 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 turistične 
točke ter obenem sodijo tudi v sklop prizadevanj za celovito oživljanje (revitalizacijo) starega mestnega 
središča Škofje Loke. 
Iz te postavke bodo tako (so)financirane naslednje dejavnosti oz. aktivnosti: 

• Promocija turistične ponudbe in prireditev 
• Vključevanje v projekte STO in druge regijske ter projekte širšega državnega in 

mednarodnega pomena (prekomejne, transevropske povezave, prekomejno trženje) 
• Vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodniških in drugih tematskih poti 
• Sklop poletnih prireditev na prostem – poletna ''Pisana Loka 2011'' 

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju kakovostnih ter privlačnih poletnih prireditev – 
predvsem glasbenih koncertov, gledaliških nastopov in otroških ustvarjalnih delavnic, ki bodo 
prispevale k prijetni oživitvi starega mestnega jedra Škofje Loke v poletju 2011. 

• Prireditve v sklopu ''Belega decembra 2011'' 
Sredstva so namenjena (so)financiranju izvedbe kakovostnih božično-novoletnih prireditev – 
predvsem v starem mestnem jedru in izvedbi silvestrovanja na prostem. 

• Tradicionalno tekmovanje v smučanju po starem pod Grajskim hribom in izvedba 
majske prireditve kolesarjenje po starem 
Del sredstev, potrebnih za organizacijo in izvedbo tradicionalnega Evropskega prvenstva v 
smučanju po starem januarja 2011 in izvedbi spomladanskega srečanja kolesarskih 
starodobnikov v Škofji Loki. 

• ''Škofjeloški historial'' – tradicionalni srednjeveški dnevi na Škofjeloškem 
Sredstva, ki so potrebna za uspešno izvedbo te zanimive srednjeveške prireditve, ki razširja in 
nadgrajuje dosedanjo tradicijo ''Venerine poti''. 

• ''Dnevi turizma na Loškem 2011'' 
V letu 2011 bomo izvedli že 10. ''Dneve turizma na Loškem'' - vsakoletna prireditev povezana s 
svetovnim dnevom turizma, 27. septembrom, ki se tradicionalno odvija zadnji teden v 
septembru na Škofjeloškem območju. Programsko je prireditev zelo bogata in zajema celotno 
škofjeloško območje. 

• Ostale turistične in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju oz. 
pospeševanju razvoja turizma na Škofjeloškem (tradicionalni ''Cvetlični sejem'', Dnevi 
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evropske kulturne dediščine (DEKD) 2011, ''Oder mladih 2011'' – škofjeloški 
osnovnošolci se predstavijo, ''Maturantska parada 2011''… ). 

Del sredstev s te postavke pa bo namenjen vzpostavitvi in vzdrževanju potrebne turistične 
infrastrukture in ponudbe z namenom, da Škofja Loka postane tudi dobro opremljeno ter sodobno 
urejeno izhodišče za širše škofjeloško podeželje primerno za izvajanje različnih oblik rekreacije tako 
poleti, kot pozimi. Celotno škofjeloško regijo pa bomo z dobro organizirano (usmerjeno) promocijo še 
bolj utrdili prepoznavnost kot privlačno turistično območje. Za pospeševanje razvoja turizma, 
promocijo in trženje celotne turistične destinacije je pristojna Razvojna agencija Sora, oddelek za 
turizem.   
Iz te postavke bodo tako (so)financirane tudi naslednje dejavnosti oz. aktivnosti: 

• Promocija turistične ponudbe v medijih, predstavitve na sejmih, borzah, prireditvah in 
delavnicah. Promocija v medijih vključuje stalno obveščanje o prireditvah, dogodkih, turističnih 
produktih v domačih in tujih medijih (radijske oddaje, tiskani mediji, izdajanje turističnih 
publikacij, promocijskih prospektov, katalogov, turističnih koledarjev, urejanje spletnih strani). 

• Stalno in sprotno zbiranje ter objava vseh prireditev na Loškem 
• Sodelovanje pri regionalnih in nacionalnih projektih širšega državnega in 

mednarodnega pomena – Sodelovanje pri pripravi in izvedbi nacionalnega turističnega 
projekta ''Na lepše'' (skrbništvo spodnjega dela Zlatorogove poti in ponatis kataloga 
''Kolesarjenje po Sloveniji'', kamor je vključeno tudi škofjeloško območje). 

• Vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodniških in drugih tematskih poti ter ureditev 
nove nižinske krožne kolesarske poti: Škofja Loka-Crngrob-Dorfarje-Sorško polje-Trata-Škofja 
Loka) in ureditve poti po treh loških gradovih (Loški grad – Krancelj – Stari grad). 

• Ureditev parkirišča oz. postajališča za avtodome. Projekt urejenega parkirišča oz. 
počivališča za avtodome, ki je v Škofji Loki nujno potreben, bomo pričeli izvajati v letu 2011. 
Primerna lokacija je na parkirišču pri TIC-u (na parkirišču pri nekdanji bencinski črpalki) – zato 
bomo izdelali idejno zasnovo in poskušali pridobiti vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo 
parkirišča. Poleg parkirišča za avtodome bomo v letu 2011 uredili postavitev sanitarij za goste 
TIC-a, ki se vsako leto sproti v sezoni izkaže za velik problem. Ob ureditvi kanalizacijskih 
priključkov bomo postavili sanitarni kontejner. V kolikor kanalizacijskih priključkov ne bo 
mogoče urediti, bomo (vsaj začasno) postavili sanitarne kontejnerje z greznico. 

Natančnejša razporeditev sredstev postavke 4.7.1.1. za leto 2011 je naslednja (v EUR): 
 

Organizacija tradicionalnih srednjeveških dnevov na Loškem – prireditev 
''Škofjeloški historial'' (RAS, oddelek za turizem). 

20.000 
  

Organizacija ''Dnevov turizma na Loškem'' - vsakoletna prireditev povezana s 
svetovnim dnevom turizma, 27. septembrom, ki se tradicionalno odvija zadnji 
teden v septembru na celotnem Škofjeloškem območju (RAS, oddelek za 
turizem). 

1.250  

Organizacija tradicionalne prireditve ''Smučanje po starem'' in srečanje 
kolesarskih starodobnikov ''Kolesarjenje po starem'' v letu 2011 (Društvo 
''Rovtarji''). 

3.375  

Nujne dopolnitve in vzdrževanje praznične božično-novoletne dekoracije v 
starem mestnem središču Škofje Loke 

10.000 

Program poletnih kulturno-družabnih in turističnih prireditev na prostem, ki 
potekajo v sklopu poletne ''Pisane Loke 2011'' (cikel koncertov, gledaliških 
predstav in otroških delavnic). 

   30.000 

Program prazničnih božično-novoletnih prireditev, ki potekajo v sklopu prireditev 
''Belega decembra 2011'' (koncerti na prostem, praznične prireditve namenjene 
otrokom, tradicionalni Miklavžev sejem, mini cikel božičnih komornih koncertov 
in silvestrovanje na Placu). 

30.000  

Ostale tradicionalne turistične prireditve in različne spremljevalne aktivnosti in 
delavnice, ki so tekom leta namenjene spodbujanju razvoja turizma na Loškem 
in, ki prispevajo k prijetnemu turističnemu utripu mesta: (Cvetlični sejem, Dnevi 
evropske kulturne dediščine 2011, ''Oder mladih''). 

10.000  

Vzdrževanje obstoječih tematskih poti (table) 200 
Ureditev nižinskih kolesarskih poti 5.000 
Sodelovanje pri regionalnih, nacionalnih projektih 1.000 
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Izdelava koledarjev prireditev 2.000 
Promocijski katalog Škofja Loka 12.500 
Projekt "Celovita turistična ponudba v Škofji Loki''  8.000 
Promocijske akcije v medijih, borzah, sejmih, prireditvah ... 15.000 
Parkirišče za avtodome – začetek urejanja 6.000 
Ureditev poti po treh loških gradovih 3.000 
Skupaj EUR 157.325  

 

4.7.1.2. RAS- turizem splošni stroški 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje optimalnega poslovanja turističnega dela RAS (Razvojna 
agencija Sora) in delovanje turistično–informacijskega centra TIC–a za Škofjeloško območje v stavbi 
nekdanje Petrolove bencinske črpalke in za sofinanciranje delovanja TIC-a v okviru TD 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 turistčno-informacijske 
dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma opravlja oddelek za turizem RAS.    
 
 
4.7.1.3. Javna dela v turizmu  
Na javnem razpisu za izbor programov javnih del v RS za leto 2011 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) 
sicer ni bil izbran oziroma potrjen nihče izmed prijavljenih izvajalcev javnih del na področju kulture in 
turizma iz Občine Škofja Loka. 
Sredstva na postavki so zato namenjena sofinanciranju javnih turističnih informatorjev, izvajalcem na 
področju turizma (TD Škofja Loka), na podlagi prihodnjih dogovorov med Občino Škofja Loka in 
posameznim izvajalcem (TD Škofja Loka, Razvojna agencija Sora, oddelek za turizem). S temi 
sredstvi bomo zagotovili opravljanje del turističnega informatorja. Predviden je en delavec - turistični 
informator, ki bo opravljal delo – pomoč pri informiranju in turistični promociji – v pisarni (TIC-u) 
koristnika del Turističnega društva Škofja Loka. 
 
 
4.7.1.5. Promocija Škofje Loke  
Navedena postavka je namenjena sofinanciranju športnih klubov oz. moštev ter posameznih 
športnikov iz naše občine, ki se s svojimi selekcijam ali posamič, udeležujejo različnih odmevnih 
tekmovanj in turnirjev po vsej državi, uspešno pa nastopajo tudi v tujini. 
 
 
4.7.1.6. Priprava projektov turistične infrastrukture (hotel, kamp) 
Sredstva z navedene postavke so namenjena financiranju priprave projekta avto-kampa in mestnega  
hotela. Sredstva v letu 2011 bodo namenjena izdelavi ustrezne idejne zasnove in projektne 
dokumentacije ter za začetek urejanja infrastrukture oz. za začetna izvedbena dela. 
 
 

4.8.  DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
4.8.G.1. Tekoči odhodki 
4.8.G.1.1. Zavarovanje 
Znesek predstavlja požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov. 
 
 
4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje 
S te postavke bodo pokriti stroški tekočega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav na pokopališču 
Lipica (inštalacije, navček, ozvočenje, dostopne poti) in stroške študij za bodočo širitev pokopališča in 
prilagoditev izvajanja javne službe novim predpisom oziroma potrebam (uveljavitev novega 
področnega zakona). Takrat bodo s te postavke poplačani stroški postopka za pripravo in uveljavitev 
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novih aktov (občinski odlok). S te postavke bo zagotovljeno tudi plačilo najemnine za grobove 
občanov, ki niso imeli svojcev. 
 

4.8.G.2. Investicijski odhodki 
4.8.G.2.1. Pokopališča 
S te postavke bodo izvajalcu poplačana dela v zvezi s širitvijo pokopališča Lipica na desnem bregu 
potoka Žabnica. Zemeljska dela na t.i. starem delu so zaključena. Leta 2011 bodo poplačani računi za 
dela, opravljena leta 2010. Dela so bila opravljena skladno z usmeritvami UN (sanacija in utrditev 
brežine potoka Žabnica, zamenjana zemljina v globini za klasične in tudi žarne pokope (nevarnost 
pojava gradbenih odpadkov), utrjena pohodna površina, opravljena zasaditev in spremljajoča zunanja 
ureditev in tudi ureditev vojaškega pokopališča in priprava za prekop borcev NOB). S te postavke bo v 
letu 2011 poplačana zaključena investicija zaradi širitve pokopališča Lipica. 
Širitev pokopališča Lipica je predvidena še na levi strani potoka, za kar je že sprejet ureditveni načrt. 
Postopek je zastal zaradi postopka denacionalizacije, po katerem je bil del zemljišč na podlagi odločbe 
v naravi vrnjen prvotni lastnici. Zemljišča bo zaradi tega treba še pridobiti (ponovno odkupiti). Sredstva 
za kupnino za pridobitev potrebnih zemljišč za širitev bo potrebno zagotoviti v naslednjih letih. Občina 
bo potem povrnitev zneska kupnine zahtevala od odškodninskega sklada RS. 
Del sredstev te postavke je namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju obstoječih naprav in objekta na 
pokopališču Lipica, ureditev interne javne razsvetljave in prilagoditev svetilk novim predpisom, ureditvi 
mest za ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo na pokopališču. Sredstva so lahko uporabljena tudi za 
ureditev ostalih pokopališč v občini, predvsem sofinanciranju obnove zidu na mestnem pokopališču 
Škofja Loka. 
Ker je za pokopališče v Retečah potrebno zagotoviti poslovilni objekt (mrliške vežice) se je Krajevna 
skupnost odločila, da prednostno pristopimo k tem projektu. S te postavke bodo pokriti stroški v zvezi 
s širitvijo pokopališča v Retečah, predvsem umestitev novega poslovilnega objekta (mrliške vežice) v 
prostor in priprava tehnične dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnjo 
predvidevamo v naslednjih letih. 
 
 

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 
4.8.H.1. Tekoči odhodki 
4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje 
S te postavke bodo plačani stroški storitev in priprave ob prodaji občinskega premoženja, ki niso 
strošek pridobitelja – stroške nosi občina. To so predvsem stroški geodetskih odmer, cenitev 
občinskega premoženja za namen prodaje, stroški upravnega postopka, davek na promet nepremičnin 
v primerih ko ga plača občina, plačilo notarskih storitev – overitev podpisa, stroški sestave listin in 
podobno. 
 

4.8.H.2. Investicijski odhodki 
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč - stavbišč 
Sredstva so predvidena za nakupe zemljišč - stavbišč v območjih že sprejetih in predvidenih 
podrobnih prostorskih  načrtov. Občina bo izvajala nakupe zemljišč v tistih območjih, v katerih želi 
aktivno usmerjati vsebino in organizacijo gradnje območja ter v območjih, kjer so zemljišča potrebna 
za funkcionalno zaokrožitev posameznih funkcionalnih zemljišč ali za izvedbo dostopov. Za leto 2011 
so predvideni nakupi zemljišč za potrebe južne napajalne ceste v industrijski coni Trata, širitve 
Kidričeve ceste zaradi izgradnje območja Kamnitnik I – Nad Plevno, odkup zemljišč za napajalno 
cesto v Kapucinskem predmestju I in Kapucinskem predmestju II ter manjši nakupi in menjave 
zemljišč v drugih conah oz. za potrebe teh con. 
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4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA 
4.8.J.1. Tekoči odhodki 
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča 
Sredstva te postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju evidentiranih komunalnih objektov kot so:  
avtobusne postaje in postajališča, mestne ulice, trgi, poti, parkirišča, zelenice, gredice s cvetjem, 
posode za cvetje in drevoredi, javne klopi, otroška igrišča, stopnišča, koši za smeti, varovalne ograje 
na nevarnih mestih in količki za preprečevanje nepravilnih prehodov motornih vozil in parkiranja. 
Vzdrževanje komunalnih objektov poteka po sprejetem letnem planu z izbranimi izvajalci po določbah 
predpisov o javnem naročanju. 
Poleg zgoraj navedenega tekočega vzdrževanja evidentiranih komunalnih objektov pa so sredstva te 
postavke namenjena tudi za neevidentirana dela, to so: nabava in izobešanje slovenskih, loških in 
evropskih zastav, čiščenje in pranje Mestnega trga in drugih površin po prireditvah, barvanje 
podhodov, vzdrževanje mostov, nabava lesenih delov za klopi, prometna signalizacija na parkiriščih in 
drugih javnih površinah, popravilo jaškov meteorne vode na javnih površinah ter dodatna manjša dela, 
ki jih je občasno potrebno opraviti na javnih površinah. 
 
 
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin - ocvetličenje 
Sredstva te postavke bodo namenjena za sezonsko ocvetličenje in zasaditev s trajnicami določenih 
gredic na ožjem in širšem delu mesta Škofja Loka v spomladanskem in jesenskem času ter redno 
vzdrževanje: okopavanje, pletje, gnojenje in zalivanje le-teh. 
 
 
4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju 
V to postavko sodijo stroški za študije in izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in 
parkirišč. 
 
 
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči 
Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema za kontrolo pristopa v območja urejanja s potopnimi 
stebrički in zapornicami ter za stroške postavitve in vzdrževanja parkirnih avtomatov. 
 

4.8.J.2. Investicijski odhodki 
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS 
V tej postavki so sredstva planirana za obnovo in izgradnjo komunalnih objektov, katera posamezna 
krajevna skupnost razdeli v svojem programu:  
 

Št. Krajevna skupnost Planirana investicija Znesek 
1. Bukovica-Bukovščica  0 
2. Godešič Asfaltiranje parkirišča ob ŠD Kondor 2.500 
3. Log  0 
4.  Sv. Duh Protihrupna ograja ob igrišču KD 1.000 
5. Zminec  0 
6.  Mesto Igrišče ob taborniškem domu 

Brv čez vodo Hrastnico 
20.000 
10.000 

7.  Podlubnik Ureditev pešpoti do novega 
obračališča za mestni promet 

4.000 

8. Trata Ureditev otroških igrišč 15.344 
9. Kamnitnik Ureditev parkirišča pri Plantariču 

Klopi,cvetje,koši za smeti 
Širitev parkirišča na Part.c. med 
 stolpnicami in sodiščem 
Igrišče pri nekdanjem črpališču 

1.500 
3.500 
7.000 

 
3.000 

10. Sv. Lenart-Luša  0 
11. Reteče  0 
 Skupaj  67.844 
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4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč 
Planirana sredstva bodo v letu 2011 namenjena financiranju investicij na podlagi predloženih planov 
krajevnih skupnosti oz. glede na nujnost posamezne investicije: 
 
Zap.št. Naziv objekta- vrsta dela Proračun 2011 Opomba 

1.  Postavitev avtobusnih čakalnic 14.400  
2. Stojala za kolesa ŽP Reteče 1.400  
3.  Obnova otroških igrišč 15.000 Delno obv. iz 2010 
4. Preplastitve in nasutja javnih površin 8.300  
5. Ureditev javnih poti 4.700 Delno obv. iz 2010 
6. Ureditev odvodnjavanja Novi svet 10.000 Obv.iz 2010 
7. Postavitev AP Ševlje 8.000  
 SKUPAJ 61.800  

 
 
4.8.J.2.6. Parkirišče Nunski vrt 
Predvidena je gradnja parkirišča Nunski vrt, ki je namenjen za potrebe parkiranja osebnih vozil 
prebivalcev znotraj območja mestnega jedra. Predvidena je zagotovitev namenskih prometnih površin 
za ureditev mirujočega prometa v starem mestnem jedru. V sklopu parkirišča bo urejena tudi 
manjkajoča varna peš povezava med naseljem Vincarje in starim mestnim jedrom in pot do Loškega 
gradu. Gradnja se bo začela izvajati spomladi 2011. 
 
 

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET 
4.8.K.1. Tekoči odhodki 
4.8.K.1.1. Javni mestni promet 
Sredstva so namenjena za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji Podlubnik 
- Lipica in za pripravo programov za uvedbo novih avtobusnih povezav. Sredstva bodo povečana 
zaradi načrtovane boljše kakovosti ponudbe z dodatnimi odhodi avtobusov in nižjih cen vozovnic. 
 
 

4.8. M. MALO GOSPODARSTVO 
4.8.M.1. Tekoči odhodki 
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva 
Sredstva občina zagotavlja za vodenje kreditne sheme, ki jo na podlagi večletne pogodbe vodi 
Regionalna agencija Sora. 
 
 
4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja 
Splošni cilj projekta, ki ga imenujemo spodbujanje podjetništva na Loškem 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,...). Sofinancirali 
bomo izdelavo razvojnih projektov, ki bodo prispevali k razvoju podjetništva: projekte spodbujanja 
podjetnosti in ustvarjalnosti med mladimi, E-projekte v malih in srednje velikih podjetjih. Mala in 
srednje velika podjetja so, tako v EU kot tudi pri nas najhitrejši, največji  in najbolj dinamični del 
gospodarstva, ki daje največjo možnost za zaposlitev. 
Projekt poteka že peto leto in ima izjemen odziv, saj je vsako leto večji obisk delavnic.  
Sredstva so namenjena: 

• 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; 
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• drugim oblikam podpore podjetnikom, skupinskemu podjetniškemu svetovanju in 
usposabljanju, svetovanju pri uresničevanju podjetniških zamisli, svetovanju pri načrtovanju 
rasti in reševanju poslovnih problemov; 

• 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. 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. 

 
4.8.M.2. Investicijski odhodki 
4.8.M.2.1. Tehnološki park - inkubator Škofja Loka 
Načrtovani podjetniški inkubator bo spodbujal nastajanje in razvoj tehnološko inovativnih podjetij s 
področja kovin, lesa in polimerov. Vključenim podjetjem bodo poleg subvencioniranih sodobno 
opremljenih poslovnih prostorov na voljo tudi podporne storitve, ki zagotavljajo pomoč pri 
ustanavljanju, začetnem delovanju in rasti podjetij. Na voljo bodo predvsem tiste storitve, ki jih 
zlasti v začetni fazi razvoja podjetja ne obvladajo sama.  
Sredstva so namenjena za koordinacijo in idejno zasnovo adaptacije opuščene poslovne stavbe na 
območju Trate v letu 2011, ter za projektno in investicijsko dokumentacijo v letu 2012.   
 
 

4.8.N. POSLOVNI PROSTORI 
4.8.N.1.Tekoči odhodki 
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov 
Občina Škofja Loka je na osnovi javnega razpisa in izbora najugodnejšega ponudnika podpisala 
pogodbo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov z upravnikom Domplan, Kranj. Stroški 
upravljanja zajemajo tudi stroške vodenja rezervnega sklada. 
 
 
4.8.N.1.2. Najemnine MORS 
Občina Škofja Loka je v skladu s sklenjenimi najemnimi pogodbami in dodatki k tem pogodbam 
(aneksi) z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, zavezanec za plačilo minimalne najemnine 
za najete objekte v nekdanji vojašnici v Škofji Loki. Občina ima v najemu 50 poslovnih enot uporabne 
površine 5.144 m2. 
 
 
4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore 
Drugi izdatki pri poslovnih prostorih zajemajo stroške razpisov za oddajo v najem, stroške praznih 
poslovnih prostorov in druge nepredvidljive stroške. S te postavke bodo plačani računi za tokovino in 
vodarino za poslovne prostore s skupnim števcem. V najemnini za te poslovne prostore se 
najemnikom (podnajemnikom) strošek elektrike in vode razdeli - obračuna po ključu delitve.  
 
 
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 
Iz te finančne postavke bomo krili manjše tekoče izdatke za vzdrževanje poslovnih prostorov. Stroški 
tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov predstavljajo v skladu s Pravilnikom o standardih 
vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004) po večletnih izkušnjah 10% 
od iztržene najemnine. 
 
 

4.8.N.2. Investicijski odhodki 
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Občina Škofja Loka ima trenutno v lasti 45 poslovnih prostorov v skupni izmeri 1.905 m2 in najemu 
(nekdanja vojašnica) 50 enot v izmeri 5.144 m2 koristnih poslovnih površin. Za potrebe funkcioniranja 
načrtujemo na tej postavki minimalna sredstva za večja vzdrževalna dela poslovnih prostorov. S te 
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postavke bo Krajevna skupnosti Kamnitnik zaradi gradnje nove tržnice v Šolski ulici poplačala 
preureditev prostora v bivši vojašnici v začasno pokrito tržnico. 
 
 

5.  VARSTVO OKOLJA 

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV 
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI 
5.1.D.1. Tekoči odhodki 
5.1.D.1.2. Javne sanitarije 
Obveza lokalne skupnosti je tudi skrb za javne sanitarije. S te postavke bodo pokriti računi za 
sofinanciranja obratovanja javnega stranišča za leto 2011. Občina je z upravljavcem (najemnikom) 
lokala Kavarna Homan sklenila pogodbo, po kateri so s sofinanciranjem obratovanja, sanitarije v tem 
objektu na razpolago vsem obiskovalcem Škofje Loke ter tudi redno vzdrževane in oskrbovane z 
vsemi potrebščinami. Za javno stranišče za Mestni in Cankarjev trg ter okolico so v uporabi obstoječi 
sanitarni prostori v Homanovi hiši (Mestni trg 2), za drugo javno stranišče pa je možna uporaba 
stranišč na Avtobusni postaji v Škofji Loki (Kapucinski trg 13). V tej višini postavke so ocenjeni stroški 
najema in čiščenja sanitarij, ki so opredeljene kot javne sanitarije po pogodbi, kot tudi plačilo najema 
mobilnih sanitarij, ki so potrebna na javnih prostorih ob javnih prireditvah, katerih nosilec ali 
organizator je občina. 
 
 
5.1.D.1.5. Tekoči stroški 
Sredstva te postavke so namenjena za plačilo odškodnine lastnikom zemljišč za namestitev ekoloških 
otokov - zbiralnic, če v bližini ni javnega zemljišča. S te postavke bomo poplačali tudi stroške, ki bodo 
nastali zaradi kampanje ozaveščanja in obveščanja občanov (organizacija predavanj, delavnic, 
čistilnih akcij, izdaja brošur, letakov, zgibank in radijske oziroma televizijske oddaje), in stroški zaradi 
prilagoditve izvajanja javne službe novim predpisom (nove Uredbe). Postavka bo krila tudi stroške, ki 
občini nastanejo zaradi inšpekcijskih odločb za odstranitev nepravilno odloženih odpadkov, ko lastnik 
ni znan (subsidiarna odgovornost lokalne skupnosti po zakonu) in ostali stroški v zvezi z izvajanjem 
javne službe. 

 
5.1.D.2. Investicijski odhodki 
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center 
S te postavke bomo poplačali stroške, ki bodo še nastali na projektu zaradi dokončanja gradbenih del 
dograditve zbirnega centra s sortirnico (prekladalna rampa). Projekt bomo leta 2011 nadaljevali, saj je 
postopek na sodišču, ki ga je zoper občino začela lastnica zemljišča, ki meji na območje zbirnega 
centra in sortirnice odpadkov, končan. Na podlagi tega pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. 
V sklopu sortirnice odpadkov bomo naročili tudi izdelavo projekta za razširitev obstoječega zbirnega 
centra, vse kot predvidevajo novi predpisi o opremi zbirnega centra. Nova Uredba občini in izvajalcem 
javnih služb nalagajo nove zadolžitve in zbiranje novih frakcij (primer: manjše količine gum in odpadne 
nagrobne sveče) in predpisujejo količino in volumen opreme in potrebno površino. Zbiranje teh frakcij 
zahteva ograjen prostor in nove utrjene površine, za kar pa jih ob izgradnji zbirnega centra leta 2003 
nikakor nismo mogli vedeti.  
S te postavke bodo poplačani stroški preureditve zbirnega centra in utrditve novih površin ter 
protiprašne zaščite ter stroški nakupa opreme (kontejnerjev) za zbirni center v Dragi in sortirnico 
odpadkov. Predvidevamo, da bomo za to investicijo porabili tudi sredstva okoljske dajatve zaradi 
odlaganja odpadkov. S te postavke bo poplačana projektna in tehnična dokumentacijo za širitev 
obstoječega zbirnega centra v Dragi in predvidoma tudi že za zbirna centra na vzhodnem in 
zahodnem delu Škofje Loke. S te postavke bodo dokončno poplačani sodni stroški in stroški 
zastopanja, stroški za izvedenca ter stroški nepravdnega in pravdnega postopka za določitev meje in 
spora zaradi motenja posesti na območju deponije in zbirnega centra v Dragi. 
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5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
5.1.E.1. Tekoči odhodki 
5.1.E.1.4. Tekoči stroški 
S te postavke bodo poplačani stroški, ki bodo nastali na zaprti deponiji. Kljub temu, da na deponiji ni  
več odlaganja, je po Uredbi treba skrbeti za stanje območja odlaganja. Zaradi tega nastanejo stroški 
upravljanja. Območje je treba urejati ter izvajati ukrepe v trajanju, kot je predpisano v odločbi o zaprtju 
(najmanj deset let). Ukrepe in storitev predpisuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih v 
poglavju o zapiranju odlagališča. S te postavke bodo poplačane storitve upravljavca zaprtega 
odlagališča in storitve, ki jih bo opravljal in ne bodo vključene v ceno storitve (monitoringi, zavarovanje, 
elektrika, vzdrževanje prekrite deponije ipd.). S te postavke bomo poplačali tudi stroške, ki bodo 
nastali zaradi kampanje ozaveščanja in obveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov (izdaja 
brošure, letakov, zgibanke in radijske oziroma televizijske oddaje) in stroški zaradi prilagoditve 
izvajanja javne službe novim predpisom ter izbire izvajalca javne službe odlaganja odpadkov. 
 

 

5.1.E.2. Investicijski odhodki 
5.1.E.2.1. Sanacija deponije 
Deponija nenevarnih odpadkov v Dragi je prenehala z obratovanjem. Do 15.07.2009 (30.06.2009) je 
bilo na deponijo odloženih še cca 2.000 ton komunalnih odpadkov v sklopu potrjenega načrta 
neizvedenih del. Po tem potekajo dela na sanaciji deponije. Po končanem postopku razpisa za oddajo 
gradbenih del je bila avgusta 2009 podpisana gradbena pogodba z izvajalcem, ki je konec poletja in 
jeseni 2009 opravil sanacijska dela. Del postopka še traja vse do pridobitve odločbe pristojne 
inšpekcije. Stroški, ki so iz naslova sanacije na deponiji nastali v letu 2010 in še niso bili dokončno 
poplačani, bodo poplačani s te postavke. Po prejemu odločbe o dokončnem zaprtju, bo gradbišče 
prevzeto in po določitvi upravljavca zaprte deponije, bo opravljena še finančna primopredaja. Takrat 
bodo izvajalcu dokončno poplačana vsa opravljena dela na sanaciji deponije nenevarnih odpadkov v 
Dragi.  
 
 
5.1.E.2.2. CERO – regijski center 
Občina Škofja Loka je že več kot desetletje aktivna v konzorciju Gorenjski CERO ter v skupini občin, ki 
si prizadevajo za regijski način reševanja ravnanja in odlaganja odpadkov. V preteklih letih so občine 
dogovorile novo strategijo. Za projekt regijskega centra ravnanja z odpadki, za regijsko odlagališče in 
izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo odpadkov si prizadevamo pridobiti sredstva iz 
Evropskih skladov. V letu 2011 pričakujemo dokončno odločitev o lokaciji in obsegu regijskega 
(skupnega) centra za ravnanje z odpadki in tudi določitev lokacije za odlaganje ostanka odpadkov.  S 
te postavke bomo v letu 2011 nakazali znesek prejete okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, ki 
jo bo občina Škofja Loka namensko vložila v objekte deponije Mala Mežakla. Zneski bodo na podlagi 
pogodbe o porabi sredstev okoljske dajatve nakazani v sorazmernih deležih lastnicam deponije Mala 
Mežakla (občini Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica). S te postavke bodo plačani tudi stroški, ki bodo 
občini nastali zaradi članstva v konzorciju oziroma skupnosti in stroški, povezani s projektom in 
zagotovitvijo sorazmernega dela pri regijskem projektu. 
 
 

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
5.2.B. KANALIZACIJA 
5.2.B.1. Tekoči odhodki 
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov, 
ki po zaključku gradnje še niso bili predani upravljavcu in pokrivanju stroškov obratovanja in 
upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav, katerih lastnica je Občina. 
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5.2.B.1.2. Stroški pobiranja ekološke takse 
Postavka Stroški pobiranja ekološke takse je nastala na podlagi Pogodbe o izvajanju in plačilu storitev 
z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Izvajalec 
gospodarske javne službe v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda v imenu zavezancev za plačilo okoljske dajatve izračunava, zaračunava ter 
vplačuje na ustrezen podračun Občine okoljsko dajatev, Občina pa izvajalcu gospodarske javne 
službe izvajanje teh storitev plača. 
 
 
5.2.B.1.3. Subvencija - kanalščina 
Komunalna infrastruktura od začetka leta 2008  zaradi sprememb predpisov ni več v upravljanju pri 
izvajalcu gospodarske javne službe Loški komunali d.d. (v nadaljevanju: izvajalec GJS), ampak je 
prenesena na občino. Med občino in izvajalcem GJS se je vzpostavilo najemno razmerje. Občina 
zaračunava izvajalcu GJS najemnino v višini amortizacije, ki tako predstavlja strošek za gospodarsko 
javno službo. Ugotovljeno je bilo, da so evidence infrastrukture pomanjkljive, posledično je prenizko 
obračunana amortizacija in s tem prenizko zaračunana najemnina. Zaradi oblikovanja realne lastne 
cene storitve z zajetimi vsemi stroški je občina pričela s postopki evidentiranja infrastrukture in prenosi 
v najem izvajalcu GJS. V letu 2011 je predvideno večje število prenosov infrastrukture v najem, tako 
da sedanja cena storitve ne bo več zadoščala za kritje stroškov najemnine v celoti. Na strani 
odhodkov je zato prikazana subvencija občanom za kritje dela lastne cene storitve. Na strani 
prihodkov pa so prikazani prihodki od najemnine, ki pokrijejo amortizacijo infrastrukture. 
 
 

5.2.B.2. Investicijski odhodki 
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov ter 
opreme. 
 Leta 2011 v naselju Vincarje predvidevamo ureditev celotne komunalne infrastrukture in s tem tudi 
pričetek gradnje kanalizacije v ločeni izvedbi (fekalna in meteorna kanalizacija). Za to območje je 
sprejet občinski podrobni prostorski načrt in izdelana dokumentacija. Kot vir financiranja pričakujemo 
tudi pridobitev sredstev iz evropskega strukturnega sklada. V sklopu celostne ureditve kanalizacije 
naselja in gradnje kompleksa na desnem bregu Sore, bo treba urediti prečkanje kanalizacije pod dnom 
reke Sore in s tem črpališča. Sorazmerni del sredstev je zagotovljen tudi na tej postavki. 
Sredstva so namenjena za gradnjo kanalizacije v delu naselja Dorfarje, od hišne številke 18 do 
številke 35. Predvideno je tudi nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije v zahodnem delu 
naselja Forme od številke 7 do številke 21. 
Ob izgradnji cestnih vpadnic je potrebna sočasna sanacija ali novogradnja kanalizacije, ki poteka v 
območju cestnega posega. Sredstva te postavke so namenjena tudi sanaciji okvar in obnovi 
kanalizacije, ki bo potekala hkrati z obnovo cest in ostale občinske infrastrukture v cestnem telesu in 
poteh na mestnem in primestnem območju, oziroma v vplivnem in prispevnem območju kanalizacije 
Vir sredstev za ta dela je del cene »kanališčine«. Račune povzročiteljem (»kanališčino«) mesečno 
izstavlja izvajalec javne službe (koncesionar), ki zbran znesek prenakaže v občinski proračun. Tako 
zbrana sredstva so namenska. 
Sredstva so namenjena tudi stroškom izdelave projektne in ostale potrebne dokumentacije za gradnjo 
kanalizacije v sklopu celostne komunalne ureditve naselij Virmaše in Grenc. 
S te postavke bodo plačani tudi stroški zbiranja soglasij lastnikov zemljišč, pridobivanje upravnih 
dovoljenj za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in odškodnine. 
S te postavke bo plačan tudi strošek nadzora izgradnje posameznih objektov in naprav. 
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predviden začetek gradnje kanalizacije za stanovanjsko cono 
Kamnitnik I (nad Plevno) po stari Ljubljanski cesti. Predvidena je tudi izgradnja in obnova kanalizacije 
za območje Kapucinskega predmestja I. 
 
 
5.2.B.2.2. Dokumentacija 
Sredstva so namenjena stroškom izdelave projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije 
za predvidene posege na področju odvajanja odpadnih voda. Stroški dokumentacije za investicije iz 
projekta »Ureditev porečja Sore« so vključeni v postavko 5.2.B.2.4.. 
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Sredstva so namenjena tudi pridobitvi projektne dokumentacije za obnovo oziroma izgradnjo 
kanalizacije, ki bo potekala sočasno z obnovo cest in gradnjo ostalih komunalnih vodov. 
S te postavke bodo pokriti tudi stroški izdelave elaboratov, ki so potrebni za vpis objektov gospodarske 
javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 
 

5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU 
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z 
Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop 
k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Sore« je bila v letu 2009 izdana odločba za sofinanciranje projekta iz evropskih kohezijskih 
sredstev. Za Občino Škofja Loka so na področju odvajanja odpadnih voda v projekt vključene 
naslednje investicije: 

• izboljšava zbirnega mestnega kanala 
• izboljšava zbirnega kanala Trata 
• izgradnja kanalizacije v naselju Puštal 
• izgradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter 
• izgradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče 
• zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN Škofja Loka (v okviru posodobitve in nadgradnje 

Centralne čistilne naprave Škofja Loka). 
Za predmetne investicije so sredstva v letu 2011 namenjena za pridobitev manjkajoče projektne 
dokumentacije, dokončanje postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradenj ter strokovnega in 
gradbenega nadzora, stike z javnostjo, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. 
Ker bo izgradnja oddana po rumeni FIDICovi knjigi bodo v letu 2011 nastali že stroški strokovnega in 
gradbenega nadzora. Načrtovan je začetek gradnje investicij izgradnja kanalizacije v naselju Puštal, 
izgradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter ter zadrževalnega bazena 
deževnih voda pred CČN Škofja Loka, vendar bo plačilo za izvedena dela zapadlo v prihodnje leto. 
V naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter bo, poleg primarnega fekalnega kanala, za 
katerega so pridobljena evropska sredstva iz Kohezijskega sklada, potrebno zgraditi tudi sekundarno 
fekalno kanalizacijo ter meteorno kanalizacijo, v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče pa 
sekundarno omrežje mešanega sistema. Za predmetni investiciji so v letu 2011 predvidena sredstva 
za pripravo razpisnih dokumentacij in postopkov javnega naročanja, izdelavo manjkajoče projektne in 
investicijske dokumentacije, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. Predvideno 
je, da bo izgradnja oddana po rumeni FIDICovi knjigi, zato so v letu 2011 načrtovani tudi že stroški 
strokovnega in gradbenega nadzora. 
V naselju Puštal bo, poleg primarnega fekalnega kanala, za katerega so pridobljena evropska 
sredstva iz Kohezijskega sklada, potrebno zgraditi tudi sekundarno fekalno kanalizacijo ter meteorno 
kanalizacijo. Za predmetni investiciji so v letu 2011 predvidena sredstva za pripravo razpisnih 
dokumentacij in postopkov javnega naročanja, izdelavo manjkajoče projektne in investicijske 
dokumentacije, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. V primeru, da bo v letu 
2011 objavljen javni poziv za strukturna sredstva, se bo del investicije pripravil in prijavil na razpis za 
sofinanciranje. 
Sredstva so namenjena tudi stroškom povezanim s pridobitvijo služnostnih pogodb, s tem povezanimi 
stroški ureditve »pravice graditi na tujem zemljišču«, ter odkupu zemljišč, potrebnih za objekte 
kanalizacije. 
 
 

5.2.C. ČIŠČENJE VODA 
5.2.C.1. Tekoči odhodki 
5.2.C.1.1. Obratovanje CČN 
Sredstva so namenjena za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku in iztoku 
čistilne naprave Škofja Loka, izvajanju monitoringa blata in izdelavi ocen odpadkov za odlaganje na 
Centralni čistilni napravi Škofja Loka, kot to predvideva državni predpis ter dehidraciji blata in končni 
oskrbi tega blata na CČN Škofja Loka. 
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5.2.C.2. Investicijski odhodki 
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU 
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z 
Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop 
k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Sore« je bila v letu 2009 izdana odločba za sofinanciranje projekta iz evropskih kohezijskih 
sredstev. Za Občino Škofja Loka sta na področju čiščenja odpadnih voda v projekt vključeni naslednji 
investiciji: 

• posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka, 
• izgradnja ČN Reteče. 

Za predmetni investiciji so sredstva v letu 2011 namenjena za pridobitev manjkajoče projektne 
dokumentacije, dokončanje postopkov javnega naročanja za izbiro izvajalca gradenj ter strokovnega in 
gradbenega nadzora, stike z javnostjo, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. 
Ker bo izgradnja oddana po rumeni FIDICovi knjigi bodo v letu 2011 nastali že stroški strokovnega in 
gradbenega nadzora. Na CČN Škofja Loka se bo gradnja že pričela, vendar bo plačilo za izvedena 
dela zapadlo v prihodnje leto. 
Sredstva so namenjena tudi odkupu zemljišča za cesto za potrebe gradnje in dostopa do ČN Reteče. 
 
 
5.2.C.2.2 Dokumentacija 
S te postavke bodo kriti stroški izdelave projektne, investicijske, tehnične in ostale dokumentacije za 
predvidene posege na področju čiščenja odpadnih voda. Pri tem so stroški dokumentacije, potrebne 
za pripravo investicij iz projekta »Ureditev porečja Sore«, vključeni v postavko 5.2.C.2.1. 
S te postavke bo Občina pokrila tudi strošek, ki bo nastal iz naslova sodelovanja v projektu LEADER – 
pilotni projekt izobraževanja v postopku projekta male komunalne čistilne naprave (MKČN). Projekt je 
sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike 
Slovenije. Sredstva za t.i. »neupravičene stroške« projekta (neodbitni del vhodnega DDV) pa iz 
proračuna občin partneric. Celoten projekt je vreden 72.189,60 EUR, neupravičeni stroški projekta 
znašajo 2.711,60 EUR. Partnerici v projektu Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas - Poljane 
bosta krili neupravičene stroške projekta. Od tega Občini Škofja Loka pripade plačilo največ do 
1.936,67 EUR. Znesek bo na podlagi medsebojne pogodbe, poročila in izstavljenega zahtevka 
nakazan na račun vodilnega partnerja Razvojni agenciji Sora.  
 
 
5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CČN 
Zaradi potrjenih sredstev iz EU - Kohezijski sklad, s katero je predvideno sofinanciranje posodobitve in 
nadgradnje obstoječe čistilne naprave na Suhi, je treba investicijsko vzdrževanje izvajati racionalno in 
sredstva vlagati le v vitalne dele. Sredstva bodo zato namenjena odpravi nepredvidenih okvar in 
zamenjavi nepredvideno okvarjene opreme na CČN Škofja Loka, ki bi nastala pred pričetkom 
posodobitve in nadgradnje CČN Škofja Loka. S te postavke bo plačan tudi nadzor za izvajanje teh del.  
 
 

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI 
5.3.1. Tekoči odhodki 
5.3.1.1. Energetska pisarna 
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne, 
ki s svojim delovanjem prispeva k zmanjševanju oziroma smotrnejši porabi energije.  
Analiza delovanja energetske pisarne je pokazala, da med občani obstaja močan interes po taki vrsti 
strokovnih informacij. Iz leta v leto energetska pisarna beleži večji obisk, saj so zagotovljeni brezplačni 
strokovni nasveti s strani strokovnjaka vsem občanom. Energetska pisarna deluje v prostorih 
Razvojne agencije na Spodnjem trgu. 
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5.3.1.2. Program varstva okolja 
Zakon o varovanju okolja in Pravilnik o ravnanju z odpadki nalagata občinam in državi izdelavo 
programa sanacije in izvedbo sanacije za območja, ki so zaradi odlaganja odpadkov degradirana že v 
preteklosti, oziroma za območja, kjer obstaja nevarnost pojava divjih odlagališč zaradi nevestnega 
ravnanja občanov pri ravnanju z odpadki. Sredstva s te postavke bodo porabljena za izvršitev teh 
obveznosti. V prednostnem programu je sanacija divjih odlagališč v naravnem okolju (gozdovi, bregovi 
rek, bivših peskokopih in gramoznicah, predvsem na Sorškem polju) in izvedba projekta odlaganja 
gradbenih (inertnih) odpadkov. Nalogo pregledovanja svojega območja in obveščanja o stanju je 
prevzela Lovska družina, zato jim bodo s postavke poplačani stroški, ki jim ob tem nastajajo. 
S te postavke bodo poravnani tudi stroški čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih 
lastnik ni poznan (subsidiarna odgovornost lokalne samouprave ali RS – ZVO-1) in stroški oziroma 
plačilo okoljske dajatve zaradi odlaganja. Tako črno odlagališče se opremi tudi s tablami s prepovedjo 
odlaganja in opozorilnimi tablami. Sredstva te postavke bodo porabljena tudi za pokrivanje stroškov 
spomladanskega in jesenskega čiščenja, predvsem večjih biološko razgradljivih odpadkov (veje in 
grmovje), pokritje stroškov sanitarne sečnje obolelih dreves, odvoza in razgradnje najdenih osebnih 
avtomobilov, katerim ni mogoče najti lastnika. 
Del sredstev te postavke je namenjen za nadaljevanje projekta namestitve "pasjih stranišč" in sicer za 
nabavo novih potrebnih posod in obvestilnih ter opozorilnih tabel na ogroženih mestih. 
 
 
5.3.1.3. Priprava CERO 
S te postavke bodo poravnani stroški, ki bodo v letu 2011 nastali iz naslova članstva občine Škofja 
Loka v Gorenjskem CERO-u in članarina v konzorciju. Predvideno je tudi že poplačilo sorazmernega 
dela stroškov za pripravo projektov za regijski center za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in za 
regijski center odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
 
5.3.1.4. Azil za živali 
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam zagotovitev pomoči zapuščenim živalim, oskrbo in namestitev v 
zavetišče za živali. Sredstva s te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov, ki s tem v zvezi 
nastajajo. 
 
 

5.3.2. Investicijski odhodki 
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav  
V preteklih letih so visoke vode in poplave sprožile veliko plazov, ki jih je potrebno sanirati. Občino 
Škofja Loka so močno prizadele poplave 18.09.2007, poplave 13. – 14. julij 2008, poplave 22. – 26. 
december 2009 in poplave 17. – 20. september 2010. 
Za vse sanacije, razen za poplave septembra 2010 imamo izdelane in potrjene sanacijske elaborate 
Program sanacij po neurjih in plazov za leto 2009 - 2010 in  program sanacij škod po poplavah 
18.09.2007 v občini Škofja Loka je načrtovan na osnovi nepovratnih prej omenjenih državnih sredstev 
pomoči ter zagotovitev prevoznosti cest po ujmah. 
 
Program in je razviden iz naslednje tabele: 
Zap
št. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta - vrsta dela Predračun 
 

v EUR 

Proračun 
2011 

V EUR 

Opomba 

 Poplave 18.9.2007     
      

1. LUŠA - LENART LC 4011021 Na Luši – Lenart - Rovt 
480.496 

 
80.000 

Dolg 2010 
76.039,28 € 

2. LUŠA - LENART JP 901230 Luša – Rantovše – Blegoška cesta, 
sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE I.« 

64.867 

 
 

15.000 

 

3. LUŠA - LENART JP 901230 Luša – Rantovše – Blegoška cesta, 
sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE III..« 

50.000 

 
 

40.000 
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4. ZMINEC LC 401110 Zminec - Sopotnica, plaz 
 » JAMNIK« in sanacija ceste 85.000 

 
85.000 

 

5. ZMINEC 
LC 401010 Podpurfelca - Breznica, plaz » 
FRANCON in  » MAVŽAR« in sanacija ceste 70.000 

 
 

70.000 

 

6. ZMINEC Sanacija plazu  » MEŽNAR« na JP 901541 
25.000 

 
25.000 

 

7. LOG Sanacija plazu  » ZADOBNIK« na JP 901600 
61.000 

 
61.000 

 

8. LUŠA - LENART JP 901710 Zg. Luša – Potočnik - Gdel 
30.000 

 
20.000 

 

9. ŠK. LOKA - mesto LC 251080 Sora – Osolnik – Dolinski mlin 
100.000 

 
95.000 

 

      
 Poplave 13. – 14. julij 

2008 
 

 
  

10. ŠK. LOKA - mesto JP 901770 HRASTNICA - FOJKE 
47.936 

 
47.962 

Dolg 2010 
47.049 € 

11. ZMINEC LC 401100 BODOVLJE – FRANE - KOPAČ 21.781 21.772 Dolg 2010 
12. ZMINEC LC 401110 ZMINEC – SOPOTNICA - RUPAR 20.238 20.230 Dolg 2010 
13. ZMINEC LC 401010 PODPULFRCA – BREZNICA – 

OBČINSKA MEJA/JESENOVEC 48.342 
 

47.962 
Dolg 2010 

14. LUŠA – SV. LEN JP901230 ZG. LUŠA – RANTOVŠE - KRIVAR 16.849 16.589 Dolg 2010 
 BUKOVICA - 

BUKOVŠČICA 
LC 401030 BUKOVICA – STIRPNIK Z 
ODCEPI 13.429 

 
13.352 

Dolg 2010 

15. LUŠA – SV. LEN. Sanacija plazu » Dragobačk » na 
JP 901240   144.474 

 
115.000 

 

      
 Poplave 22. – 26. 

december 2009   
  

16. LUŠA – SV. LEN. JP 901240 ZGORNJA LUŠA - DRAGOBAČEK 
- STIRPNIK 6.308 6.024 

 

17. ŠK. LOKA - mesto 
JP 901760 LOGAR - KOZJEK Z ODCEPI 437.003 265.964 

Dolg 2010 
265.964 € 

18. ŠK. LOKA - mesto JP 903940 HRASTNICA - ŠOŠTAR (plaz 
Šoštar) 47.474 45.226 

Dolg 2010 

19. LUŠA – SV. LEN. LC 401020 NA LUŠI - LENART - ROVT - 
DEBELJAK 24.973 23.260 

Dolg 2010 

20. STARA LOKA - 
PODLUBNIK 

LC 401040 BINKELJ - KRIŽNA GORA - 
PRAPROTNO 23.664 30.514 

Dolg 2010 

21. SV. DUH LC 401050 ŠKOFJA LOKA - CRNGROB - 
DORFARJE 11.971 17.768 

Dolg 2010 

22. BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA 

JP 901170 ŠEVLJE (LEBEN) - KNAPE 
(pordporni zid) 16.816 15.584 

Dolg 2010 

23. BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA Oporni zid Knape 20 9.357 8.684 

Dolg 2010 

      
 Poplave 17. – 20. 

september 2010   
  

24. ŠK. LOKA - mesto 
JP 901571 plaz pod cesto Sopotnica - Žerinc 49.000 

 
35.000 

 

25. ZMINEC LC 401111 plaz nad cesto Zminec – Sopotnica 
– Rupar in sanacija ceste 52.000 

 
30.000 

 

26. ZMINEC LC 401101 podporni zid v Bodovljah na cesti 
Bodovlje – Frane - Kopač 22.000 

 
25.000 

 

27.  JP 901521 plaz Blegoška cesta - Potočnik 65.000 65.000  
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28. ŠK. LOKA - mesto JP 901791 odcep Vrbančk 40.000 30.000  
29. LUŠA – SV. LEN JP 901241 podporni zid v Dragobačku 35,000 30.000  
30. STARA LOKA - 

PODLUBNIK 
JP 903291 plaz nad cesto oz. pod hišo Trnje 
12 17.000 

 
15.000 

 

31. TRATA Polinov potok v Gostečah 7.000 7.000  
32. ŠK. LOKA - mesto Plaz Guzelj 6.000 3.000  
33. LOG Plaz Rovtar; p. št. 1531 KO Podobeno 2.400 1.200  
34. LOG JP 901411Sanacija propusta v Brodeh 15.000 15.000  
35. BUKOVICA LC 183011, sanacija usada Strmica 50.000 50.000  
36. RAZNI Cenitve, projekti, nadzor 

60.000 
 

56.909 
Dolg 2010 

14.445,33 € 
 S K U P A J  2.237.413 1.550.000  

 
Glede na razpoložljiva občinska sredstva in načrtovane pridobitve sredstev s kandidaturo na javnih 
razpisih za nepovratna republiška sredstva za sanacijo usadov bomo dali prednost izbranim projektom 
na Republiki. V programu realizacije so načtovane sanacije škod po poplavi 18.septembra 2007 in 
poplavah – ujmi ter odjugi septembra in decembra leta 2008 ter 22. – 26.decembra 2009 ter 
septembra leta 2010. Zaradi načrtovanja in pridobitve nepovratnih državnih sredstev bomo prioritetno 
skrbeli za izdelavo tehnične dokumentacije  sanacij plazov. 
 
 
5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor 
Za zagotovitev protipoplavne varnosti na območju Podna je v izdelavi hidrološko - hidravlična 
študija ter načrt vodnogospodarskih ureditev za območje Podna. 
Predivideni so obsežni protipoplavni, omilitveni ukrepi, ki se bodo izvajali v triletnem obdobju (2011 - 
2013) in bodo izvedeni tako za zavarovanje obstoječih objektov na Podnu, kot tudi novega 
Medobčinskega podjetniškega centra, ki je prav tako umeščen na območje Podna. 
Predvideni protipolavni, omilitveni ukrepi obsegajo gradnjo zaščitnega zidu in protipoplavne nasipe ob 
Poljanski Sori in  Prifarškem potok ter poglabljanje struge Poljanske Sore. 
Priprava tehnične dokumentacije in prva dela pri zagotovaljanju protipoplavne varnosti bodo izvedena 
v letu 2011. 
 
 

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

6.1.  STANOVANJSKA DEJAVNOST 
6.1.1.Tekoči odhodki 
6.1.1.1. Subvencije najemnin 
Ta postavka zajema sredstva za zagotavljanje subvencij najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj 
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). Odobreni 
znesek subvencije je odvisen od prihodkov prosilca in družinskih članov. Subvencija je odmerjena na 
podlagi podatkov o premoženjskem stanju z upravno odločbo. 
 
 
6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti 
Obveznost zagotavljanja teh sredstev izhaja iz Zakona o denacionalizaciji in Stanovanjskega zakona 
in so potrebna v primerih, ko je postopek končan in mora občina zagotoviti ustrezna nadomestna 
stanovanja. 
Pod to postavko so vodene obveznosti, ki jih ima občina z odvodom sredstev na Republiški 
stanovanjski sklad in Slovenski odškodninski sklad iz naslova 10 % in 20 % zakonske obveznosti pri 
obročnem plačevanju kupnin in pri takojšnjem poplačilu razlike za še neplačane kupnine.  
S te postavke so kriti zapadli in neizterljivi obratovalni stroški najemnikov občinskih stanovanj, za 
katere odgovarja lastnik stanovanja subsidiarno, na podlagi 254. člena Stanovanjskega zakona. 
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6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja 
Na tej postavki so zajeti stroški izvedbe javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj ter stroški 
razpisov za investicijska in redna vzdrževalna dela za občinska stanovanja ter stroški razpisov za 
prodajo oziroma nakup stanovanjskih enot. S te postavke so plačane tudi objave prej navedenih javnih 
razpisov. Način in obseg teh objav je zakonsko določena obveznost občine in je vezana na ceno 
oglaševanja v časopisju (Gorenjski Glas, Utrip, Uradni list in drugo). Poleg teh razpisov zajema ta 
postavka tudi stroške notarskih overitev raznih pogodb in listin, plačila davkov od prodanih ali kupljenih 
stanovanj, sodnih cenitev, stroške izvršb in deložacij. Iz te postavke so kriti tudi stroški za tožbe 
neplačnikov, za odvetniške storitve in druge sodne stroške tožb po Stanovanjskem zakonu. Letni 
strošek je težje predvideti vnaprej, ker se vse obveznosti pokažejo šele med letom. 
 
 
6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj 
Stroški upravljanja občinskih stanovanj so soodvisni od obsega upravljanja stanovanjskih hiš, ki so v 
lasti občine in od števila stanovanj. Občina je lastnik preko 181 stanovanjskih enot, ki so razpršene v 
približno 60 stanovanjskih hišah in eni dvostanovanjski hiši. Na podlagi sklenjene pogodbe o 
upravljanju vrši storitve upravljanja za večino občinskih stanovanj podjetje SPO, Škofja Loka, ostali 
upravniki so še Domplan, Kranj, in Stanex, Škofja Loka. Stroški upravljanja zajemajo tudi stroške 
vodenja rezervnega sklada. 
 
 
6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj 
Sredstva te postavke bodo porabljena v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih 
normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš za manjša vzdrževalna dela 
na skupnih delih in napravah in sicer v višini deležev občinske solastnine. Ti stroški zajemajo 
servisiranje dvigal, kotlovnic, ogrevalnih naprav, menjave strešnih kritin in žlebov, popravila streh in 
žlebov, odtokov, nadstreškov, popravila fasad, menjave vhodnih vrat v objekt, obnove skupnega 
vodovoda, asfaltiranje dvorišča, obnova tlakov v kleteh, obnove stopniščne ograje, popravila in 
menjave tlakov v skupnih hodnikih ter menjave stopnic, beljenje skupnih prostorov, obnova 
domofonov, obnova hidroizolacije pohodne terase. Iz te postavke so kriti tudi stroški za redne preglede 
dvigal, gasilske opreme in manjša nujna vzdrževalna dela. Vsa dela in popravila so v povezavi z 
odločitvami ostalih solastnikov v posameznih objektih. Sem spadajo tudi stroški tekočega vzdrževanja 
občinskih stanovanj, ki jih mora kriti lastnik stanovanja, in so izvedene glede na potrebe po rednem 
vzdrževanju. Zaradi staranja stavb, so potrebe vedno večje. 
 
 
6.1.1.10. Odškodnina za denacionalizirano stanovanje 
Znesek predstavlja plačila, ki jih je občina kot zavezanec za denacionalizacijo na podlagi sodbe 
sodišča dolžna plačati denacionalizacijskim upravičencem iz naslova nezmožnosti uporabe 
nepremičnine. Ta institut je določen v Zakonu o denacionalizaciji. Plačilo – povračilo nezmožnosti 
uporabe« upravičencu po sodni praksi teče od pravnomočnosti sodbe in jo naloži sodišče na podlagi 
predloga (zahteve) upravičenca. Občina je imela po nacionalizaciji v upravljanju in v uporabi dobršen 
del stanovanjskega sklada. S te postavke bodo pokriti zgoraj opisani primeri. 
 
 

6.1.2. Investicijski odhodki 
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so predvidena za prenovo stanovanjskih enot na podlagi plana investicijskega vzdrževanja 
stanovanjskih enot v lasti občine, ki ga vsako leto pripravi občinska služba pristojna za stanovanja v 
sodelovanju z upravnikom občinskih stanovanj. S te postavke so kriti tudi stroški nadzora nad izvajalci 
investicijskega vzdrževanja stanovanj in priprave potrebne dokumentacije (razpisna, tehnična, projekti, 
soglasja ipd.). Za reševanje stanovanjskega vprašanja prosilcev, ki so uvrščeni na prednostno listo za 
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, se za leto 2011 predvideva nakup primernega stanovanja. 
Kupnino za stanovanje bomo poravnali v dveh proračunskih letih (2011 in 2012). 
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6.1.2.3. Gradnja stanovanj 
Postavka je namenjena kritju stroškov v zvezi z gradnjo dveh stanovanjskih objektov v naselju 
Virmaše, kjer bo Občina na način javno-zasebnega partnerstva pridobila šest stanovanjskih enot, ki jih 
bo oddala v najem na podlagi razpisa za oddajo stanovanj v neprofitni najem. Stroški javno-
zasebnega partnerstva za projekt Virmaše predstavljajo: gradbeni nazor nad izvajalcem gradnje, 
ureditev etažne lastnine, vpis pridobljenih stanovanj v zemljiško knjigi in vsi stroški v zvezi z investicijo, 
ki odpadejo na javnega partnerja. 
 
 
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj 
Iz te postavke bodo izvršena večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanjskega fonda občine. 
Upravnik je dolžan za vsako stanovanje izdelati načrt investicijskih vzdrževalnih del.  
Iz te postavke bodo plačane obnove skupnih delov, ki jih določa 41. člen novega Stanovanjskega 
zakona (Ur. l. RS, št. 69, z dne 16.07.2003). Občina prispeva sredstva v sorazmerju s svojim 
solastniškim deležem na stavbi. 
 
 
6.1.2.5. Nakup bivalnih enot 
Leta 2010 je bila dokončana investicija, pri kateri smo iz enostanovanjske hiše pridobili dve stanovanji. 
Del stroškov zapade v plačilo za leto 2011 in ti bodo poplačani s te postavke. S te postavke bodo 
pokriti stroški postopka za preureditev objekta na Trati v stanovanja in bivalne enote. To bodo stroški 
oblikovanja projektne dokumentacije, pridobivanje upravnih dovoljenj in tudi že dejanskih stroškov 
gradnje. S te postavke so lahko kriti tudi stroški, ki bodo nastali v zvezi z reševanjem nujnega 
prebivališča (stanovanjskih enot) občanom, ki se bodo zaradi stiske znašli brez prebivališča in tudi za 
vzdrževanje obstoječih bivalnih enot v lasti občine oziroma za vzpostavitev novih kapacitet tega 
namena. 
 
 

6.2.  PROSTORSKI RAZVOJ 
6.2.1.Tekoči odhodki 
6.2.1.1. Preimenovanja in označitve 
Pripravi se enotno označevanje s turistično obvestilno signalizacijo ali z drugimi pomembnimi 
oznakami. Financirano bo neprofitno oglaševanje za lastne potrebe, voščila in pozdravna sporočila 
občanom, na samostojnih nosilcih v prostoru. 
 
 
6.2.1.2. Program geodetskih del 
Sredstva postavke so predvidena poplačilu izvedenih geodetskih del in storitev v zvezi pridobivanjem 
podatkov na geodetski upravi za študije na področju opremljanja stavbnih zemljišč, pripravo podatkov 
za odloke tega področja (NUSZ, komunalni prispevek, študija za programe opremljanja stavbnih 
zemljišč…) in geodetsko odmero (ureditev dokončne meje) javnih površin, občinskih cest in zemljišč v 
lasti Občine Škofja Loka za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč in za ugotovitev dejanskega stanja. 
S te postavke bodo poplačane storitve za odmero zemljišč, ki so ali bodo uporabljena za objekte 
gospodarske javne infrastrukture (ceste, javne poti, čistilne naprave, vodohrami, črpališča in ostali 
točkovni objekti). Del sredstev te postavke bo uporabljen tudi za vzpostavitev podatkov (elaborata) za 
nastavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za javno infrastrukturo, ki je bila 
zgrajena pred uveljavitvijo zakona o prostorskem načrtovanju (pred letom 2007), podatke pa je za 
GURS dolžna zagotavljati občina. 
 
 
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija 
6.2.1.3.1. Urbanistični dokumenti      
Proračunska sredstva namenjamo za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so podlaga za prostorsko 
planiranje v občini Škofja Loka 

• Dokončanje izdelave občinskega prostorskega načrta     
• Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča      
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• Pripravo OPPN državnega pomena za severno obvoznico  
• Strokovne podlage za OPPN in idejni projekt severne obvoznice    
• Priprava oz. dokončanje OPPN vzhodni del vojašnice 
• Priprava OPPN industrijska cona Trata, II. del  
• Strokovna podlaga Lokalni energetski koncept    
• Strokovne podlage za novo povezovalno cesto Škofja Loka – Kranj  
• Seznanjanje in obveščanje javnosti (javne predstavitve) o pripravi prostorskih dokumentov 
• Strokovna podlaga za poplavno varnost. 

 
 
6.2.1.4. Regionalna strategija 
Sredstva so namenjena za izvedbo programov in izvedbenih projektov, ki so vključeni v Regionalni 
razvojni program Gorenjske. 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje in izvedbo naslednjih regijskih projektov: 

• izdelava izvedbenega regijskega razvojnega programa za obdobje 2007-2013, 
• medobčinski projekt – Komunalno opremljanje povodja Sor, 
• regijski projekt Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval prijavljen po 5. javnem 

pozivu Službe vlade RS za EU sredstva iz naslova »Razvoj regij« za delno plačilo projektne 
in investicijske dokumentacije. Vodilna občina je Gorenja vas -Poljane; 

• regijski projekt »Center kranjske sivke« je projekt 18-ih občin z vodilno občino Radovljica 
prijavljen po 5. javnem pozivu Službe vlade RS za EU sredstva iz naslova »Razvoj regij«, 

• Izgradnja varovanega doma Trata v Kranju kot enote zavoda Hrastovec (delno plačilo 
projektne dokumentacije) v sodelovanju z osemnajstimi občinami Gorenjske, 

• nadaljevanje Interregovega projekta Apis mellifera carnica - projekt SLO/A »Biodiverzitetni 
dejavnik AMC / Biodiversitätsfaktor, 

• del sredstev se namenja za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu 
• drugi regijski projekti, ki jih občina pripravlja za strukturne sklade.  

 
 

6. 3.  OSKRBA Z VODO 
6.3.A.1. Tekoči odhodki 
6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode 
Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, to 
je za mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode, skladno s Pravilnikom o 
pitni vodi. Strokovni nadzor je pogodbeno izvajan za javni loški vodovod, javni vodovod Rovte–Lenart–
Luša ter dvajset večjih zasebnih vodovodov na območju občine Škofja Loka.  
Zaradi ugotavljanja kvalitete kopalnih vod je pred kopalno sezono predvideno vzorčenje na treh 
lokacijah, ki so primerne za kopanje (Selška Sora-Podlubnik, Poljanska Sora-letno kopališče, Sora-
Reteče). 
 
 
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki 
Sredstva so namenjena za izdelavo idejnih projektov, investicijske dokumentacije ter popisov del za 
gradnjo in obnovo vodovoda.  
S te postavke bo plačana tudi akontacija vodnega povračila za leto 2011 in morebitna razlika med 
plačano akontacijo vodnega povračila za leto 2010 in dejansko odmerjenim vodnim povračilom, za 
zasebne vodovode v občini Škofja Loka, ki s pitno vodo oskrbujejo več kot 50 prebivalcev. Vodno 
povračilo odmeri z odločbo Ministrstvo za okolje in prostor. Zavezanec za plačilo vodnega povračila je 
imetnik vodne pravice, to je občina Škofja Loka, ker še niso določeni upravljavci zasebnih vodovodov. 
Sredstva so namenjena tudi za plačilo morebitne škode zaradi delovanja infrastrukture (javni loški 
vodovod, javni vodovod Rovte-Lenart-Luša), ki jih ne zajema zavarovalna polica. 
S te postavke bodo plačani tudi morebitni stroški v zvezi s pridobivanjem vodnih dovoljenj. 
 
 
6.3.A.1.3. Zavarovanje 
Znesek predstavlja plačilo premije za požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda. 
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6.3.A.1.4. Subvencija vodarine 
Komunalna infrastruktura od začetka leta 2008  zaradi sprememb predpisov ni več v upravljanju pri 
izvajalcu gospodarske javne službe Loški komunali d.d. (v nadaljevanju: izvajalec GJS), ampak je 
prenesena na občino. Med občino in izvajalcem GJS se je vzpostavilo najemno razmerje. Občina 
zaračunava izvajalcu GJS najemnino v višini amortizacije, ki tako predstavlja strošek za gospodarsko 
javno službo. Ugotovljeno je bilo, da so evidence infrastrukture pomanjkljive, posledično je prenizko 
obračunana amortizacija in s tem prenizko zaračunana najemnina. Zaradi oblikovanja realne lastne 
cene storitve z zajetimi vsemi stroški je občina pričela s postopki evidentiranja infrastrukture in prenosi 
v najem izvajalcu GJS. V letu 2011 je predvideno večje število prenosov infrastrukture v najem, tako 
da sedanja cena storitve ne bo več zadoščala za kritje stroškov najemnine v celoti. Na strani 
odhodkov je zato prikazana subvencija občanom za kritje dela lastne cene storitve. Na strani 
prihodkov pa so prikazani prihodki od najemnine, ki pokrijejo amortizacijo infrastrukture. 
 
 

6.3.A.2. Investicijski odhodki 
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod 
V letu 2011 bodo poplačana dela, ki so že bila izvedena v preteklem letu, plačilo pa zapade v leto 
2011 ali pa je bilo plačilo iz preteklega leta zamaknjeno v letošnje leto. To so računi za investicije: 
sanacija vodohranov Grajski in Nunski, vodovod Rovte-Lenart-Luša (odcepi Lomar, Zakrajšek, 
Kveder), vodovod Papirnica, vodovod v IC Trata, investicijsko vzdrževanje vodovoda v Kopališki ulici 
ter popravilo dveh okvar. 
V tem letu bodo zaključene naslednje investicije: vodovod Rovte-Lenart-Luša (odcepi Lomar, 
Zakrajšek, Kveder), vodovod Papirnica in vodovod Zminec. Zato bodo s te postavke plačane 
obračunske situacije ter stroški povezani s tehničnimi pregledi. 
V delu naselja Dorfarje je predvidena gradnja novega vodovodnega omrežja, z navezavo na kranjski 
vodovod. 
Pričeli bomo z obnovo vodovodnega omrežja v naselju Vincarje, ki bo potekala v sklopu celovite 
komunalne ureditve naselja. 
Predvideno je podaljšanje sekundarnega vodovoda v Gorajtah od h.š. Sv. Duh 173 do h.š. Grenc 41, v 
dolžini 450 metrov, hkrati s širitvijo in obnovo ceste. 
V okviru urejanja stavbnih zemljišč je predvidena posodobitev vodovodnega omrežja za potrebe 
izgradnje območja Kapucinskega predmestja I. 
Sredstva so namenjena tudi za pričetek obnove vodovoda na območju gradnje novega parkirišča 
Nunski vrt. 
Plačana bo izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Karlovc ter izdelava 
projektne in ostale potrebne dokumentacije za gradnjo vodovoda v sklopu celostne komunalne 
ureditve naselij Virmaše in Grenc. 
S te postavke bomo krili tudi stroške sanacije večjih okvar na javnem loškem vodovodu in javnem 
vodovodu Rovte-Lenart-Luša, investicijsko vzdrževanje cevovodov in objektov na omrežju ter 
zamenjave vodovoda na območjih, kjer bo potekala obnova ostale komunalne infrastrukture ali 
občinske ceste. 
S te postavke bo plačan tudi strošek gradbenega nadzora.  
 
 
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi 
Sredstva s te postavke so namenjena za poplačilo sofinanciranja obnove zasebnih vodovodov po 
razpisu iz leta 2010. Na lanski razpis je prispelo šest vlog, od tega sta bila dva računa prenesena v 
izplačilo iz letošnjega proračuna. 
V letošnjem letu izvedbe razpisa ne predvidevamo. 
 
 
6.3.A.2.4. Dokumentacija 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za investicije s področja 
gradnje in obnove javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša. 
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Sredstva so namenjena tudi za plačilo PZI projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda v delu 
naselja Dorfarje, ki bo zgrajen hkrati s kanalizacijo, ter za plačilo stroškov javnega razpisa za izbiro 
izvajalca gradnje. 
S te postavke bodo plačani tudi stroški zbiranja soglasij lastnikov zemljišč, pridobivanje upravnih 
dovoljenj za izgradnjo vodovodnega omrežja in odškodnine. 
 
 
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU 
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z 
Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na celotnem porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop 
k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Za projekt oskrbe s pitno vodo na podlagi oddane vloge 
na Ministrstvo za okolje in prostor pričakujemo v letu 2011 izdano odločbo o sofinanciranju projekta iz 
evropskih kohezijskih sredstev. Za Občino Škofja Loka so na področju oskrbe s pitno vodo v projekt 
vključene naslednje investicije: 

• primarni vodovod Škofja Loka 
• primarni vodovod Trata – Reteče 
• primarni vodovod Škofja Loka - Visoko  
• primarni vodovod Visoko – Trebija, Hotovlja 
• nova zajetja pitne vode Trebija 
• primarni vodovod v naselju Puštal 
• primarni vodovod v naseljih Stara Loka, Virlog, Trnje, Binkelj, Vešter. 

V okviru projekta Občine Gorenja vas – Poljane pa je načrtovana tudi izgradnja primarnega vodovoda 
Trebija – Podgora. 
Za predmetne investicije so sredstva v letu 2011 namenjena za poplačilo izdelave vloge za pridobitev 
evropskih sredstev ter manjkajoče dokumentacije, ki je del vloge, za pridobitev manjkajoče projektne 
in investicijske dokumentacije, pripravi razpisne dokumentacije in izpeljavi postopka javnega 
naročanja za izbiro izvajalca gradenj ter strokovnega in gradbenega nadzora, stike z javnostjo, stroške 
vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. Ker je predvidena oddaja gradnje po rumeni 
FIDICovi knjigi bodo v letu 2011 nastali že stroški strokovnega in gradbenega nadzora. 
Poleg izgradnje primarnega omrežja, je v sklopu celovite komunalne ureditve v naseljih Puštal, Stara 
Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter, Godešič, Reteče ter Gorenja vas – Reteče načrtovana posodobitev 
ter dograditev sekundarnega vodovodnega omrežja. V letu 2011 so zato načrtovana sredstva za 
pripravo razpisnih dokumentacij in postopkov javnega naročanja, izdelavo manjkajoče projektne in 
investicijske dokumentacije, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. V primeru, 
da bo v letu 2011 objavljen javni poziv za strukturna sredstva, se bo del investicije sekundarnega 
vodovodnega omrežja v naselju Puštal pripravil in prijavil na razpis za sofinanciranje. 
Sredstva so namenjena tudi stroškom povezanim s pridobitvijo služnostnih pogodb, s tem povezanimi 
stroški ureditve »pravice graditi na tujem zemljišču«, ter odkupu zemljišč, potrebnih za objekte 
vodovoda in cest do objektov. 
V tem letu bomo ponovno kandidirali za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
za izdelavo zbirnega katastra vodovodne infrastrukture. Del sredstev s te postavke je namenjen plačilu 
sorazmernega dela projekta, ki ga sofinancira občina. 
 
 

7. ZDRAVSTVO 
7.1. Tekoči odhodki 
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih 
S sredstvi financiramo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov, ki so 
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka in ki ne morejo biti 
zavarovani iz drugega naslova. Podlaga za financiranje je 21. točka prvega odstavka 15. Člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vključno z novelo (ZZVZZ, Ur.l. RS, št. 
72/2006 – UPB3, 76/2008) in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja 
občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur.l. RS št. 126/2008). Prijavljanje in 
odjavljanje brezposelnih občanov poteka skozi celo leto. Med prijavljenimi je vse večje število 
brezposelnih oseb, ki jim je potekla pravica do denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje in 
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študentov po 26. letu starosti. Največja frekvenca nastopi jeseni in je povezana z izgubo statusa dijaka 
in študenta. Manjša nihanja so tudi junija in konec koledarskega leta. Vsakemu vlagatelju, ki izpolnjuje 
pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Občina Škofja Loka izda odločbo o pridobitvi 
pravice za dobo največ enega leta. Za vsako novo podaljšanje zavarovanja morajo občani vložiti nova 
dokazila s katerimi izkazujejo pravico do zavarovanja. V nasprotnem primeru Občina Škofja Loka po 
izteku veljavnosti odločbe, zavarovanca odjavi iz obveznega zavarovanja. 
 
 
7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih 
Občina krije stroške pogrebov oseb, ki nimajo lastnih virov preživljanja na podlagi odloka o 
pokopališkem redu občine. Planirana je enaka višina kot v letu 2010. 
 
 
7.1.3. Mrliško-ogledna služba 
Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško-ogledne službe, prevozov na obdukcije in sanitarne 
obdukcije v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe (Ur.l. RS, št. 
56/1993,15/2008). Storitev za Občino Škofja Loka izvaja Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s 
pogodbo med Osnovnim zdravstvom Gorenjske in zdravniki s koncesijo. Planirana je enaka višina kot 
v letu 2010. 
 
 

8.  REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

8.1.  ŠPORT IN REKREACIJA 
8.1.1. Tekoči odhodki 
8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine 
Škofja Loka. Sredstva bodo razdeljena društvom in klubom po sprejetih merilih, vsako leto v 
spomladanskem času, ko društva in klubi oddajo poročila o svojem delu za preteklo leto. Pridobljena 
poročila so osnova za delitev sredstev na posamezne segmente športa. Strokovna služba pripravi 
predlog, ki gre v obravnavo in potrditev na svet Zavoda za šport in na izvršni odbor Športne zveze. Vsi 
dobitniki javnih sredstev nato podpišejo pogodbo o njihovi namenski porabi. 
Višina proračunskih sredstev na postavki predstavlja okoli 15 - 18 % vseh potrebnih sredstev za 
delovanje široko razvejane športne dejavnosti v naši občini, za okoli 49 športnih okolij. Šport v občini 
zelo podpirajo gospodarske družbe, sponzorji in donatorji, nekaj sredstev pa je zbranrga tudi s 
članarinami, organizacijo prireditev, prispevkov staršev, panožnih zvez in kandidatur na drugih javnih 
razpisih. Največ proračunskih sredstev je namenih za športne aktivnosti mladih (ca 70%). Aktivnost in 
široko paleto delovanja športa strokovna služba objavi na svojih spletnih straneh www.zsport-
skloka.si. 
Del sredstev na postavki je zagotovljenih posebej za vadbo mladih v dvoranah in telovadnicah. 
S postavke Dejavnost športnih klubov in društev so zagotovljena tudi sredstva za Športno društvo 
Partizan, kateremu Občina Škofja Loka krije 25 % najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča. Društvu 
so sredstva v okvirni višini 4.000 EUR zagotovljena 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 uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela Janežiča v 
Škofji Loki v izvenšolskem – popoldanskem času. 
 
 
8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba 
Strokovna služba za področje športa 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. Pri izvajanju programov je posvečena posebna pozornost 
plavalnemu opismenjevanju. Vsako leto poskrbi za podelitev športnih priznanj, pripravlja pa tudi 
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smernice za občinska vlaganja v športno infrastrukturo. V letu 2011 bo pripravila tudi nov predlog Meril 
za delitev javnih sredstev v prihodnje na podlagi sprememb Nacionalnega programa športa in Zakona 
o športu. 
Zavod vodi poslovanje Športne dvorane Poden, ob njej ležeča zunanja igrišča za tenis, ter občinska 
objekta Bazen Stara Loka in Športno dvorano Trata. 
V Zavodu je zaposlenih 11 delavcev. Poleg treh vodij športnih objektov (od katerih vodja ŠD Trata 
organizira in vodi tudi vsa občinska rekreacijska tekmovanja za odrasle, vodja Bazena Stara Loka pa 
vodi in izvaja plavalno opismenjevanje) so v službi zaposleni še trije čistilci, hišnik-vzdrževalec, 
električar za vse tri objekte, natakarica in direktor. Zaradi širokega obsega delovanja zavod zaposluje 
več honorarnih delavcev pri poslovanju športnih objektov (receptorji, natakarji, čistilci), saj objekte 
dnevno med tednom obišče več kot 1400 obiskovalcev, zelo veliko pa jih je tudi ob sobotah in 
nedeljah, saj so kapacitete skorajda v celoti zasedene. Honorarni delavci pa pomagajo tudi na 
področju vodenja 16 rekreacijskih tekmovanj, 6 vadb in programov, med katerimi so najobsežnejše 
medobčinske športne igre s preko 1000 udeleženci. V delovanje so vsako leto aktivno vključeni 
študentje Fakultete za šport s stalnim bivališčem v naši občini, kot učitelji plavanja, smučanja, sodniki, 
in posamezni člani občinskih športnih društev in klubov. 
Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje plače direktorju, dvema vzdrževalcema, enemu 
vodju športnih objektov v celoti ter dvema vodjema športnih objektov po deležu (80 in 33 % plače). 
Sredstva na postavki so tako namenjena za plače in prispevke 5,13 zaposlenih na zavodu. Obema 
vzdrževalcema v letu 2011 pripada tudi jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe. Plače ostalih 
zaposlenih pokriva iz prihodkov poslovanja Zavoda za šport. 
Materialni stroški so namenjeni vzdrževanje informacijskega sistema, nakup pisarniškega materiala, 
potrebne športne opreme za rekreacijo in druge stroške, povezane z delovanjem zavoda. Sredstva na 
postavki so namenjena tudi za pokrivanje stroškov računovodstva, prevoza, prehrane, servisov 
tehničnih pripomočkov, izdelave športnih priznanj, organizacije prireditev itd. Honorarni delavci so 
financirani tudi s sredstvi pridobljenimi na javnih razpisih. 
 
 
8.1.1.4. Pokal Loka  
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 10. do 14. leta. Sredstva na tej postavki so namenjena Smučarskemu klubu 
Alpetour Škofja Loka za delno kritje stroškov namestitve udeležencev 36. Pokala Loka februarja 2011, 
vse ostale stroške pa krije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji. 
 
 
8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran  
Uporabniki loških dvoran Poden in Trata so v 60% deležu domača društva in klubi, preostali del pa 
srednje šole na Podnu oz. Osnovna šola Cvetka Golarja na Trati. Redni plačnik najemnin za izvajanje 
telesne vzgoje srednješolcev je Ministrstvo za šolstvo in šport, za osnovnošolce pa Osnovna šola 
Cvetka Golarja na Trati oz. Občina Škofja Loka. Z najemninami se pokrivajo stroški vzdrževanja 
dvoran. Obseg plačila potrebnega najema, s tem pa zasedenost dvorane in dobrega ekonomskega 
poslovanja, predstavlja društvom in klubom veliko breme. S subvencijo, ki se med društva in klube deli 
glede na količino uporabe, se pokriva del najemnin popoldanskih uporabnikov in je direktno 
namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja. S to pomočjo društvom in klubom, ki tudi pripomore k 
doseganju vrhunskih rezultatov (s tem pa širokemu delovanju teh sredin pri otrocih in mladih) bo 
omogočeno bolj normalno delovanje. 
Z amandmajem se postavka poveča za 10.000  EUR. 
 

 
8.1.2. Investicijski odhodki 
8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov 
V športu so na področju investicijskega vlaganja potrebe za različne športne panoge in tako je bila tudi 
uvedena postavka, ki bo pokrivala stroške priprave variantnih rešitev, projektnih nalog in ostalih 
stroškov pred pričetkom investicije. Posebej je potrebno omeniti pripravo dokumentacije za ureditev 
različnih igrišč in dokumentacije za druge želene oz. predvidene športne objekte. 
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8.1.2.4. Igrišče Godešič 
V preteklih letih je Športno društvo Kondor Godešič ob pomoči Občine Škofja Loka odkupilo zemljišča 
za nogometno igrišče »na Produ«, ki pa ga v ta namen uporablja že več desetletij (pred tem je bilo 
zemljišče v najemu). Občina Škofja Loka je sofinancirala odkupe zemljišč za igrišče in tudi uredila vse 
potrebno v okviru prostorskih dokumentov za možnost dokončne ureditve navedenega področja, ki je 
rezervirano za “športne dejavnosti”. 
V preteklih letih so bila tako izvedena »pripravljalna« dela, izboljšana je bila kakovost igralne površine, 
odkupljena vsa potrebna zemljišča; začeta je bila ureditev garderob in sanitarij. Ureditev pomožnega 
igrišča je predvidena tudi z umetno travo. Navedeno igrišče bodo tako koristili tudi člani ostalih 
športnih društev in klubov. V nadaljevanju bo potrebna tudi ureditev ustreznega parkirišča. 
 
 
8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom 
športnih objektov. Pretežni del sredstev bo razdeljen glede na potrebe in prijave na občinskem 
javnem razpisu, predlog pripravi Zavod za šport v sodelovanju z občinsko upravo. Sem spadajo: 
igrišče v Puštalu, atletski stadion OŠ Mesto, plezalni objekti, balinišče Krevsov otok, igrišče v 
Gabrku, na Luši, pri Svetem Duhu, na Godešiču, strelišče v vojašnici in v OŠ Cvetka Golarja, tenis 
igrišča in odbojkarska igrišča pri ŠD Poden, planinska domova na Lubniku in Blegošu ter drugi 
manjši objekti. Predvidena je tudi nova ureditev igrišča v Hrastnici. Poleg občinskih sredstev velik 
del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki upravljajo ali vodijo objekte. 
 
 
8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča 
Pri financiranju nakupov zemljišč za igrišča so za leto 2011 sredstva prvenstveno predvidena za 
nadaljevanje odkupa zemljišč nogometnega igrišča pri Svetem Duhu – ŠD Polet in za zemljišča za 
igrišče ŠD Pungert. 
Z amandmajem se postavka zmanjša za 10.000  EUR. 
 
 

8.2.  KULTURA 
8.2.1. Tekoči odhodki 
8.2.1.1. Kulturna dejavnost - razpisi 
V občini Škofja Loka zagotavljamo na podlagi javnega poziva za izbor javnih kulturnih programov in 
projektov sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov pravnim in fizičnim 
osebam, ki opravljajo registrirano kulturno-umetniško dejavnost na območju občine v višini 106.542 
EUR. Predlagateljem s sedežem v Občini Škofja Loka, ki se prijavijo na javni poziv in izpolnjujejo 
pogoje poziva je zagotovljeno sofinanciranje  glasbene, plesno - folklorne, gledališke in ostalih 
dejavnosti, ter kulturnih projektov.  
Delitev proračunskih sredstev za izvajanje programov in projektov predlagateljev poteka preko 
sprejetih Meril za kategorizacijo in financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka. 
Skupno število vseh točk, ki so dodeljene društvom za njihovo dejavnost in razpoložljiva proračunska 
sredstva, določajo vrednost točke in višino sofinanciranja dejavnosti posameznega prijavitelja.  
Del sredstev v višini 20.000 € je namenjenih izvedbi javnega razpisa za izbor projektov v izvedbi 
društev, javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij, katerim iz proračuna sofinanciramo uporabo 
prostorov Sokolskega doma. Javni razpis in s tem sofinanciranje uporabe Sokolskega doma 
predstavlja pomembno spodbudo kakovostnim družbenim dogodkom in kulturnim programom ter nudi 
možnost uporabe prostorov lokalnim kulturnim društvom in zavodom.  
Del sredstev na postavki 8.2.1.1. pa je namenjen za poplačilo obveznosti posameznim prijaviteljem iz 
leta 2010. 
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8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja  
Knjižnica Ivana Tavčarja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami 
knjižnice in opravlja dejavnost za vse štiri ustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Matična 
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. 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Občina Škofja 
Loka, v kateri je sedež matične knjižnice, zagotavlja sredstva za plače, prispevke, sredstva za dodatno 
pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v matični 
knjižnici in v izposojevališču v Frankovem naselju in v Retečah. V začetku leta 2011 je v knjižnici 17 
redno zaposlenih. Pri izračunu sredstev za plače so upoštevane vse spremembe in dopolnitve 
kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS (Ur. l., št. 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09). Občina 
Škofja Loka v začetku leta 2011 zagotavlja sredstva za plače v celoti osmim zaposlenim, petim 
zaposlenim po deležu (54,35 %) in štirim zaposlenim glede na dejansko število opravljenih ur v Občini 
Škofja Loka.   
Pri sredstvih skupne porabe je planiran regres za zaposlene v matični knjižnici in v izposojevališču v 
Frankovem naselju.  
Materialne stroške knjižnica pokriva iz lastnih prihodkov, sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje pa so na postavki 8.2.2.8. – Investicijsko vzdrževanje v kulturi.  
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so zagotovljena skladno z določili Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
Občina Škofja Loka zagotavlja tudi sredstva za plačilo najemnine za prostore matične knjižnice v 
Šolski ulici in za plačilo najemnine za prostore izposojevališča v Frankovem naselju.  
 
 
8.2.1.3. Loški oder 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov, stroškov tekočega vzdrževanja 
gledališča, dela dveh zaposlenih in za financiranje stroškov prevoza in prehrane. 
 
 
8.2.1.5. Loški muzej - galerijska dejavnost 
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja galerijske dejavnosti v Loškem muzeju 
in galerijah Ivana Groharja  ter Franceta Miheliča v Kašči, katerih galerijske zbirke upravlja Loški 
muzej skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka. Sredstva na 
postavki so namenjena tudi za sofinanciranje izvedbe vzdrževalnih del na grajskem vrtu ter za tekoče 
materialne in investicijsko vzdrževalne stroške v galerijah. 
Sredstva na postavki so tako namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja različnih projektov in razstav 
(oblikovanje, tisk, prevod, itd. katalogov, plakatov, vabil), stroškov vzdrževalnih del na grajskem vrtu in  
tekočih materialnih in investicijsko vzdrževanih stroškov (stroškov varovanja, obhodne službe, 
stroškov sredstev za čiščenje, poštnih stroškov, stroškov elektrike, komunale, stroškov prevoza slik, 
ipd.). 
 
 
8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Škofja Loka je izvajalec nacionalnega 
kulturnega programa na območju Upravne enote Škofja Loka. 
Območna izpostava Škofja Loka poleg nacionalnega programa izvaja še druge operativne naloge s 
ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti na območju občine.  
V skladu z dogovorom so iz proračuna Občine Škofja Loka zagotovljena sredstva za sofinanciranje: 

- območnih srečanj otroških in odraslih folklornih skupin, plesnih skupin, otroških in mladinskih 
pevskih zborov, odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (75 % lokalna skupnost, 25 
% država) 

- regijskih/gorenjskih srečanj otroških in mladinskih pevskih zborov, 
-     srečanja najboljših gorenjskih pevskih zborov 
-     srečanja literatov (festival Urška) z izidom revije Sejalec 
- regijsko srečanje, ki je določeno vsako leto sproti (25 % lokalna skupnost, 75 % država), 
- kulturnih projektov po potrebah in naročilu občine Škofja Loka: (Komemoracija 50 talcem za 

Kamnitnikom, slovenski kulturni praznik, Historial, Božični koncerti, literarni večeri, druge 
priložnostne prireditve) 
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- materialnih stroškov za delovanje izpostave JSKD: ogrevanje,  čiščenje, odvoz smeti, vodo, 
električno energijo, telefon, internet in drugi obratovalni stroški. 

Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za plače zaposlenih zagotavlja republiški proračun. 
 
 
8.2.1.7. Muzejsko društvo Škofja Loka – Loški razgledi 
S sredstvi je sofinancirana izdaja Loških razgledov, ki jih permanentno izdaja Muzejsko društvo Škofja 
Loka.  
 
 
8.2.1.8. Združenje umetnikov 
Sredstva so namenjena sofinanciranju Združenja umetnikov Škofja Loka za izvajanje naslednjih 
dejavnosti: organizacija in izvedba kolonije Iveta Šubica, izvedbo razstave del nastalih na koloniji 
Iveta Šubica, izdaja časopisa združenja, podelitev Groharjeve nagrade in štipendije, sodelovanje 
združenja oz. posameznih članov na raznih razstavah in predstavitvah. 
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje posebnih projektov, ki jih organizira in izvaja 
Združenje z lastnimi sredstvi in sponzorskimi prispevki.  
 
 
8.2.1.9. Mestni pihalni orkester Škofja Loka 
Občina Škofja Loka z Mestnim pihalnim orkestrom Škofja Loka sodeluje na osnovi sklenjene pogodbe, 
v kateri so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti. Proračunska sredstva so namenjena za  
dejavnost MPO v letu 2011 in za pokrivanje stroškov vodenja MPO. 
Z amandmajem se postavka poveča za 2.500 EUR za pokrivanje velikih stroškov tekočega delovanja 
in projektov orkestra. 
 
 
8.2.1.11. Kapucinski samostan – knjižnica 
Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge stroške iz dela knjižničarke v knjižici 
kapucinskega samostana ter za sofinanciranje stroškov elektrike za knjižnico. 
Knjižnica v kapucinskem samostanu hrani 5000 enot knjižničnega gradiva, izdanega pred letom 
1800 (od tega 20 inkunabul)  in 25.000 enot novejšega knjižničnega gradiva. Knjižnica je z 
odlokom Ministrstva za kulturo iz leta 1951 razglašena za kulturni spomenik. Knjižno in arhivsko 
gradivo je neurejeno, zato je naloga knjižničarke urejanje knjižnega gradiva.  
 
 
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije 
Sredstva namenjamo za: 

• sofinanciranju študij in idejnih projektov za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine 
• javne objave, strokovne razstave namenjene obveščanju in seznanjanju javnosti z dogodki in 

postopki povezani z obnovo in varstvom kulturne dediščine. 
 
 
8.2.1.13. Loški pasijon 
Sredstva so namenjena za vzdrževanje pasijonske kondicije in ohranjanje pasijonskega duha do 
leta 2015: izvedba in priprava razstav, fotografske razstave, organizacija koncertov pasijonske 
glasbe, priprava materiala za izdajo monografije, priprava in izvedba mednarodne konference 
»Pasijoni v evropskih mestih« vzdrževanje kontaktov s strokovnjaki, sodelavci, ki so sodelovali  pri 
izvedbi pasijona 2009 in združenjem Europassion, za stroške hranjenja, vzdrževanja in čiščenja 
kostumov, hranjenje igralskih in vseh drugih tehničnih pripomočkov. V program pa je vključena tudi 
organizacija in izvedba posameznih pasijonskih prizorov in organizacija osrednjih dogodkov na 
Cvetno nedeljo.  
 
 
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture  
Na javnem razpisu za izbor programov javnih del v RS za leto 2011 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) 
ni bil izbran oziroma potrjen nihče izmed prijavljenih izvajalcev javnih del na področju kulture iz Občine 
Škofja Loka. 
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Sredstva na postavki so zato namenjena sofinanciranju (javnih) delavcev izvajalcem na področju 
kulture v Občini Škofja Loka. Sredstva v višini 16.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju zaposlitve  
dveh delavcev s skrajšanim delovnim časom s V. stopnjo izobrazbe (čuvajev-informatorjev) v Loškem 
muzeju. Ostala sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju zaposlitve delavcev ostalim 
izvajalcem na področju kulture v občini Škofja Loka -  na podlagi prihodnjih dogovorov med Občino 
Škofja Loka in posameznim izvajalcem. 
 
 
8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje 
Sredstva namenjamo sofinanciranju delovanja Sokolskega doma:  

• izvedba programa (Kristalni abonma, Abonma mladih glasbenikov, cikel razstav),  
• stroški tekočega vzdrževanja,  
• pogodbeno delo začasnega upravljavca dvorane in tehnične službe ter 
• plačilo 2. obroka kupnine klavirja, v višini 15.500 €.  

 
 
8.2.1.15. Mala Groharjeva slikarska kolonija 
Mala Groharjeva slikarska kolonija je ustvarjalno srečanje otrok osnovnih šol Gorenjske in iz 
zamejstva. Predvideno je, da bo v letu 2011 na slikarski koloniji sodelovalo okrog 100 učencev. 
Sredstva so namenjena za slikarski material, majice z znakom prireditve in prehrano  udeležencem 
slikarske kolonije. Dela, nastala na slikarski koloniji so razstavljena v galeriji na Loškem gradu in v 
atriju Občine Škofja Loka. 
 
 
8.2.1.17. Miheličeva galerija 
Poleg sredstev za galerijsko dejavnost, ki so zagotovljena že na postavki 8.2.1.5., Občina Škofja Loka 
za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči zagotavlja na postavki 8.2.1.17. tudi sredstva, ki so potrebna za 
nemoteno delovanje galerije. S sredstvi so pokriti stroški varovanja galerijskih prostorov in stroški 
čiščenja galerijskih prostorov izvajalcu Območno obrtni – podjetniški zbornici Škofja Loka. 
 
 
8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja 
Poleg sredstev za galerijsko dejavnost, ki so zagotovljena že na postavki 8.2.1.5., Občina Škofja Loka 
za Galerijo Ivana Groharja zagotavlja na postavki 8.2.1.18. tudi sredstva za plačilo stroškov najemnine 
prostorov galerije ter sredstva za pogodbeno delo čuvaja razstav. Stroški najemnine so mesečno 
nakazana neposredno na račun najemodajalca, stroški pogodbenega dela čuvaja razstav pa na 
podlagi mesečnih zahtevkov nakazujemo Loškemu muzeju, ki organizira in zagotavlja pogodbeno delo 
čuvaja razstav. 
 
 
8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine 
Priprava dogodkov in prireditev povezanih s promocijo kulturne dediščine v občini Škofja Loka in 
Dnevov evropske kulturne dediščine. 
 
 
8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov 
Sredstva so namenjena za izdajo raznih publikacij, ki jih izdajajo zavodi in društva in predstavljajo 
prispevek k širjenju domoznanske literature za območje občine. V letu 2011 je predvideno 
financiranje naslednjih publikacij:  

• ponatis knjige Lojzeta Zupanca; Kamniti most,  
• pasijonski doneski za leto 2011. 
• izdaja faksimil škofjeloškega rokopisa iz leta 1466, 
• izdaja zbornika ob 40 letnici Severjevih nagrad, 
• financiranje digitalizacije arhivskega gradiva, ki ga izvaja Loški muzej. 

Z amandmajem se postavka zmanjša za 2.500 EUR. 
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8.2.1.31 Zavod O 
Zavod O se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem mladinskih interesnih dejavnosti s področja 
kulture, umetnosti, prostega časa, izobraževanja in založništva. Sredstva so namenjena za 
sofinanciranje programske dejavnosti društva.  
 
   
8.2.1.32. Godalni orkester Arseia 
Občina Škofja Loka sodeluje s Škofjeloškim godalnim orkestrom na osnovi sklenjene pogodbe, v 
kateri so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti. Orkester ima v letu 2011 pripravljen 
glasbeni program, proračunska sredstva pa so namenjena za dejavnost orkestra v letu 2011 in za 
pokrivanje stroškov vodenja orkestra. 
 
 
8.2.1.34.  
Zavod Sv. Jurija Stara Loka organizira in izvaja dejavnosti na družbenem področju. Predvidena 
sredstva bodo zagotavljala kvalitetnejše delo, ki je v javnem interesu občine. 
 
 

8.2.2. Investicijski odhodki 
8.2.2.1. Mestni pihalni orkester - instrumenti 
Sredstva so namenjena za nakup in obnovo inštrumentov za Mestni pihalni orkester Škofja Loka. 
 
 
8.2.2.3. Gradnja knjižnice Ivana Tavčarja 
Nova knjižnica je načrtovana v objektu nekdanje vojašnice, kjer je bil v preteklih letih izveden prenos 
lastništva s strani države na Knjižnico Ivana Tavčarja. Za novo knjižnico so bili že izdelani PGD 
projekti, ki bi bili potrebni ustrezne revizije. Do objekta je tudi pripeljana potrebna komunalna 
infrastruktura. 
Pri pripravi investicije je bil v letu 2008 na novo izdelan osnovni naložbeni dokument DIIP (dokument 
identifikacije investicijskega projekta), ki ga je pripravil Ekonomski institut iz Maribora. Navedeni 
dokument je predvidel tudi različne možne variante financiranja investicije.  
Po navedenem DIIP-u naj bi bil skupni strošek investicije, vključno z opremo knjižnice, v višini 5,2 mio 
EUR. 
V Proračunu za leto 2011 so zagotovljena le manjša sredstva za izpeljavo postopkov priprave 
potrebne dokumentacije za navedeno investicijo. Dejanska ureditev nove knjižnice pa v 2011 še ni 
predvidena. Zaradi prostorske stiske je v letu 2011 potrebno najti dodatne prostore za mladinski 
oddelek knjižnice. Knjižnica bo prostore vzela v najem. 
 
 
8.2.2.4. Aleja znamenitih Ločanov 
Sredstva so namenjena za objavo javnega razpisa,  za vsa potrebna dela za izdelavo in izvedbo 
postavitve spominskega obeležja v Aleji znamenitih Ločanov ali za postavitev drugega umetniškega 
dela na območju občine Škofja Loka in za vzdrževalna in ureditvena dela v Aleji znamenitih Ločanov.  
 
 
8.2.2.5.2. Obnova Sokolskega doma v Škofji Loki 2. faza 
Sredstva so namenjena plačilu končne situacije izvajalcu gradbenih del na Sokolskem domu po 
odpravi napak.   
 
 
8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov 
Sredstva namenjamo 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.     
Del sredstev bomo namenili tudi za izdelavo idejnih projektov za posege na območju starega 
mestnega jedra. 
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8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje - kultura 
Sredstva so predvidena za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov 
(Loški oder, Loški muzej, Galerija Ivana Groharja, Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, 
Godešič, Sveti Duh, Stara Loka, Bukovica, Gabrk, in podobno).  
Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisno od pripravljenosti projekta in 
razpoložljivih sredstev. 
 
 

8.3.  OSTALE DEJAVNOSTI 
8.3.1. Tekoči odhodki 
 
Lokalni mediji 
8.3.1.1. Radio Sora podjetje za informiranje d.o.o. 
Sredstva za sofinanciranje informativnega programa Radia Sora so namenjena za obveščanje 
občanov o delovanju in aktivnostih občinske uprave, občinskega sveta in župana Občine Škofja Loka 
ter širšem družbenem dogajanju v občini, ki vključuje tudi spremljanje in poročanje o aktivnostih 
športnih, kulturnih in drugih društev, obveščanje o kulturnih, družabnih in izobraževalnih prireditvah, 
ter obveščanje o športnih srečanjih in dogajanjih v občini in pripravo splošnega informativno-
servisnega programa. 
 
 
8.3.1.2. Deželna televizija Loka TV (Media TV) 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje informativnega programa lokalne televizijske postaje Loka 
TV za obveščanje občanov o občinskih dogodkih in spremljanje sej Občinskega sveta Občine Škofja 
Loka. 
 
 
8.3.1.3. Lokalni časopis Utrip  
Sredstva so namenjena za sofinanciranje objav, obvestil in informacij o aktivnostih župana in občinske 
uprave v časopisu Utrip. Financirajo se objave obvestil in informacij, ki jih posredujejo strokovne 
službe Občine Škofja Loka. Prav tako so na tej postavki sredstva namenjena tudi objavi obvestil in 
informacij o zanimivih, družbeno pomembnih dogodkih, ki jih sporočajo društva ter zavodi, ki so 
vključeni v občinski ali republiški proračun. 
 
 
8.3.1.4. Ločanka in Loški glas 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje občinskih strani v Ločanki o dogodkih v občini Škofja Loka. 
Ločanka je mesečna priloga Gorenjskega Glasa, ki ga gospodinjstva naše Upravne enote dobijo 
brezplačno. Postavka vključuje tudi sofinanciranje občasnika ''Loški glas'', ki štirikrat letno izide, kot 
posebna priloga Gorenjskega glasa. Omenjeni medij kvartalno pokrije območje celotne Gorenjske 
regije. 
 
 
8.3.1.13. Radio Kranj 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje pogovorne oddaje, v kateri gorenjski župani enkrat na dva 
meseca predstavljajo regijski vidik delovanja posameznih lokalnih skupnosti. 
 
 
Druga društva in neprofitne organizacije 
8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve 
Sredstva so namenjena društvom, organizacijam in zavodom za izvedbo manjših projektov in 
aktivnosti, ki so občinskega pomena.  
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8.3.1.6 Pomoč drugim društvom 
Sredstva so namenjena za dejavnosti društev, tudi tistih, ki ne prejemajo proračunskih sredstev, so pa 
dejavni pri organizaciji in izvedbi prireditev občinskega pomena. Prav tako tvorno delujejo pri promociji 
občine Škofja Loka. 
 
 
8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo 
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Modelarskega društva Čuk, Društva za raziskovanje 
podzemlja Škofja Loka, Radiokluba Škofja Loka – S59DKR in Radiokluba Lubnik. 
 
 
8.3.1.8. Taborniki 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov taborniške – skavtske organizacije Roda 
svobodnega Kamnitnika. Taborniška organizacija izvaja vzgojno-izobraževalne programe na 
športnem, kulturnem in tehničnem področju. Mladi v okviru taborniške organizacije so vključeni v 
taborjenja, zimovanja, ter sodelovanje v drugih občinskih in vseslovenskih projektih.  
 
 
8.3.1.9. Slovenski katoliški skavti 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov Združenja slovenskih katoliških skavtov in 
skavtinj – za delovanje Skavtske skupine Škofja Loka I in Škofja Loka II. Skavti v okviru obeh 
skavtskih skupin sodelujejo v aktivnostih humanitarnega dela, organizirajo eno ali več dnevne 
pohode, taborjenja in zimovanja ter pri drugih projektih v župniji in občini.  
 
 

9.  IZOBRAŽEVANJE 

9.1.  PREDŠOLSKA VZGOJA 
9.1.1. Tekoči odhodki 
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin 
Občina Škofja Loka planira, da bo leta 2011 v Vrtcu Škofja Loka  skupno 45 oddelkov, od tega 13 
oddelkov prvega starostnega obdobja, 31 oddelkov drugega starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek 
v šestih organizacijskih enotah. V teku leta 2011 bo, po dokončanju prenove v enoti Rožle, število 
oddelkov večje še za 2 oddelka (26 otrok) prvega starostnega obdobja. V Vrtcu Sončni žarek 
Župnijskega zavoda Sv. Jurija Stara Loka pa imajo v začetku leta 4  oddelke prvega starostnega 
obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja.  
V vrtce zunaj občine je v začetku leta 2011 vključeno 88 otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Škofja 
Loka. 
Po Zakonu o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je otrok vključen, in 
obsega stroške dela, stroške materiala in storitev ter prehrane otroka v vrtcu (Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05). 
Plačilo staršev – plačilni razred, določi Občina Škofja Loka z izdajo odločbe o določitvi plačila staršev 
za programe v vrtcih v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Razliko do polne 
cene programa krije občina stalnega bivališča staršev. Povprečni delež plačila staršev v občini Škofja 
Loka je 33 %; Občina Škofja Loka plača preostali delež tj. 67 % veljavne cene, ki na podlagi Sklepa o 
določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka (Ur.l.RS, št. 117/2008) znaša: 
za dnevni program prve starostne skupine z živili: 449,52 EUR, 

- za dnevni program druge starostne skupine z živili: 317,37 EUR in 
- za dnevni program razvojnega oddelka z živili: 899,97 EUR. 

Po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport je Občina dolžna kriti tudi stroške varstva tistih otrok, ki 
imajo stalno bivališče v občini Škofja Loka in so vključeni v vrtce zunaj občine. Od 1. 9. 2008 dalje so 
iz državnega proračuna vrtcem zagotovljena sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec 
hkrati vključenega več kot enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program 
vrtca za drugega in nadaljnje otroke.  
Del sredstev na postavki v višini 1.500,00 EUR je namenjen tudi za sofinanciranje projekta Kulturno 
povezovanje, ki ga izvaja študentsko izobraževalno društvo  AIESEC v Vrtcu Škofja Loka.  Občina 
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Škofja Loka, poleg dela prispevka za vzgojo in varstvo otrok, Vrtcu Škofja Loka zagotavlja tudi 
sredstva za dodatno strokovno pomoč, sredstva za nadomeščanje boleznin, sredstva za dodatno 
odobreni delavki za pomoč v oddelkih in sredstva za 0.5 hišnika.  
Občina subvencionira varstvo otrok na domu, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva za 
otroke stare od 1. do 3. let (1. starostno obdobje) v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju varstva 
otrok, ki niso vključeni v programe vrtca. Sredstva v višini  280.000 EUR s te postavke ublažijo stroške 
varstva, ki jih imajo starši z organiziranjem privatnega varstva ter hkrati zmanjšujejo število zahtevkov 
za vključitev otroka v vrtec. Po izgradnji novega vrtca na območju vojašnice bo potreba po dodatnem 
subvencioniranju odpadla.  
Del sredstev te postavke v višini 346.720 EUR je namenjen tudi za pokrivanje stroškov najemnine za 
prostore vrtca. Vrtec Škofja Loka deluje na sedmih 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) ter Tinka Tonka v Retečah. Od 
navedenih enot imamo v najemu modularni vrtec Biba v Podlubniku in prostore enote Čebelica v 
Dijaškem domu na Podnu. Za navedeni dve enoti je potrebno zagotavljati sredstva za plačilo 
najemnine. 
 
 

9.1.2. Investicijski odhodki 
9.1.2.1. Otroško varstvo – investicijsko vzdrževanje 
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del: 
  
Vrtec Škofja Loka Za izvedbo so predvidena naslednja dela: 

Najdihojca: ureditev tlakov v igralnicah in slikopleskarskih del 
(dolg iz leta 2010), sanacija teras, obnova predelnih sten in 
keramike v sanitarijah, manjša popravila in nabava opreme; 
Pedenjped: ureditev garderob za otroke (A in B vhod), 
ureditev zbornice in razdelilne kuhinje, pleskanje napuščev,  
Ciciban: sanacija zunanjega dela fasadne obloge, obnova 
sanitarij;  
Čebelica: pleskanje sten 
Rožle: kompletna sanacija enote in okolice, skladno s 
predpisi in standardi; 
Biba: zunanja ureditev (iz preteklega leta) 
Tinka Tonka Reteče: ureditev sanitarij, oken in okenskih 
senčil, pleskanje  
Nabava in montaža novih igral po enotah. 
Izvedba ostalih del po enotah glede na inšpekcijske odločbe. 
Zaključek del, ki so bila pričeta še v letu 2010. 

 

SKUPAJ   180.000,00 EUR 
Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu odvisno od pripravljenosti projekta in 
razpoložljivih sredstev. 
 
 
9.1.2.4. Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 
V Vrtcu Škofja Loka se zaradi ugodnih demografskih kazalcev v občini Škofja Loka vsako leto 
povečuje število oddelkov. Poleg tega pa postajajo posamezne enote vedno starejše in potrebne 
celovite obnove. Značilen pa je tudi trend povečevanja vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in 
varstvo (v letu 1993/94 je bila 52,3% vključenost, v letu 2009/2010 pa 73,9 % vključenost). 
Zaradi vsakoletnega povečanja vpisa otrok bo tako nujno potrebno zagotoviti nove prostorske 
kapacitete na območju nekdanje vojašnice, kjer je v postopku pridobivanje zemljišča s strani države 
Republike Slovenije na Občino Škofja Loka. V letu 2011 bodo izvedeni postopki za pripravo projektne 
dokumentacije za novi vrtec, ki bo načrtovan za 12 novih oddelkov. 
Izgradnja novega vrtca bo stroškovno zahteven zalogaj in zato načrtujemo iskati soinvestitorje v obliki 
javno – zasebnega partnerstva, da bo tako ob doglednem času navedena investicija ustrezno 
zaključena. 
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9.2.  OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
9.2.1. Tekoči odhodki 
V Občini Škofja Loka so štiri matične šole s štirimi podružnicami. 
 
9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja 
V šolskem letu 2010/2011  matično šolo obiskuje predvidoma 623 učencev v 28 oddelkih, podružnico 
v Ratečah pa 75 učencev v 5 oddelkih; skupno torej 698 učencev v 33 oddelkih. Učenci bodo vključeni 
tudi v podaljšano bivanje; 8 oddelkov bo organiziranih na matični šoli, 3 oddelki pa na podružnici. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna 
vključena sredstva za:  

• plače in prispevke učiteljev, ki izvajajo pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur    
tedensko in ki izvajajo program jutranjega varstva vozačev v obsegu 20 ur na teden, 

• materialne stroške šole, tj. za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev. 
Sredstva so namenjena tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje 
premoženja, za tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta. V okviru materialnih stroškov 
je del sredstev namenjenih za plesno skupino Cvetke. 
V okviru materialnih stroškov so sredstva v višini 38.217 EUR namenjena za kritje materialnih 
stroškov dopoldanske obvezne športne vzgoje osnovnošolcev, ki poteka v Športni dvorani na 
Trati. Sredstva bo Občina zagotovila šoli po prejemu in odobritvi zahtevka za povrnitev 
sredstev, na podlagi predloženih računov Zavoda za šport Škofja Loka, ki upravlja dvorano, ter 
so preračunana na količino šolske vadbe in predvidene stroške dopoldanske vadbe v 
celodnevnem oddajanju dvorane v najem. 

 
 

9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja 
Osnovna šola Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na 
Bukovici in pri Sv. Lenartu.  
V šolskem letu 2010/2011 bo na šoli v 21 oddelkov predvidoma vključenih 460 učencev. Na POŠ je 
sedem oddelkov od prvega do petega razreda, v katere bo skupaj vključenih 72 otrok; skupno torej 
532 učencev v 28 oddelkih. Šola bo imela tudi 6,52 oddelkov podaljšanega bivanja. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna 
vključena sredstva za:  

• plače in prispevke učiteljev, ki izvajajo program jutranjega varstva vozačev v obsegu 48 ur na 
teden, 

• plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden poučujejo 
zdravstveno telesno vzgojo. Osnovna šola Ivana Groharja je, na osnovi dogovora, centralna 
šola za učence s posebnimi potrebami, s poudarkom na gibalno oviranih učencih, 

• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in 
vode. Sredstva so namenjena tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje 
premoženja, za tekoča vzdrževalna dela, za varovanje objekta ter za kritje prevoznih stroškov 
za hrano, ki nastanejo zaradi oddaljenosti podružničnih šol (Bukovščica in Lenart).  

 
 
9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto 
Na OŠ Škofja Loka – Mesto bo osnovnošolsko izobraževanje potekalo v 33 oddelkih matične šole s 
predvidoma 774 učenci. Šola ima 7,6 oddelkov podaljšanega bivanja. Del sredstev na postavki je 
namenjenih tudi za sofinanciranje projekta Kulturno povezovanje, ki ga na OŠ Škofja Loka – Mesto 
izvaja Študentsko izobraževalno društvo AIESEC Kranj. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna 
vključena sredstva za: 

• plače in prispevke učiteljev, ki v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden poučujejo 
zdravstveno telesno vzgojo, 

• plačilo jutranjega varstva vozačev v obsegu 29 ur na teden. Osnovno šolo Škofja Loka - Mesto 
obiskujejo učenci iz bolj oddaljenih krajev, ki so vezani na prevoz in s tem tudi na jutranje in 
opoldansko varstvo, 
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• delno sofinanciranje plače kuharice za pripravo malic v stavbi šole na Novem svetu 18 (za 1. 
In 2.b razred) v obsegu 25,9 %, 

• materialne stroške šole – tj. za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev, 
plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna 
dela in za varovanje objekta. 

 
 
9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča 
Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina 
Škofja Loka sofinancira dogovorjeni program v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje 
delež prihodkov OŠ Jela Janežiča, ki jih dobijo od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki 
sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deležu otrok iz njihove občine. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so v predlog proračuna 
vključena sredstva za sofinanciranje programa za predvidoma 30+1 učencev v štirih oddelkih 
prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in za 38   
učencev, ki bodo vključeni v sedem oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraževanja, in sicer 
za: 
• plače, prispevke in druge materialne stroške učiteljev, ki v okviru dodatnega programa nudijo 

individualno pomoč učencem pri samostojnem učenju v obsegu 11 ur tedensko (od tega 9 ur 
samostojno učenje za kombinirane oddelke in 2 uri samostojno učenje v multisenzorični  sobi), 
jutranje varstvo v obsegu 5 ur tedensko, nevrofizioterapevtko v obsegu 3 ure na mesec in  
računovodjo oziroma administrativna dela v 0,25 deležu, 

• materialne stroške šole. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in 
komunalnih storitev. Sredstva so namenjena tudi za kritje prispevka za stavbno zemljišče, za 
zavarovanje premoženja in tekoča vzdrževalna dela. 

Šola ima tudi 4 oddelke podaljšanega bivanja. 
 
 
9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka 
Delovanje Glasbene šole Škofja Loka je sofinancirano iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, 
šolnin in občin ustanoviteljic. Osebne dohodke zaposlenih financira Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Stroške za izvajanje individualnega in skupinskega glasbenega izobraževanja otrok in učencev 
sofinancirajo po delitvenem ključu občine ustanoviteljice: Gorenja vas – Poljane 15,59 %, Železniki 
15,86 %, Žiri 11,46 % in Škofja Loka 57,09 %.  
Sredstva so namenjena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov (kot npr. nadomestilo za 
stavbno zemljišče, porabljen potrošnji material, promocijo in drobni inventar, zavarovanje ipd.). 
Objekt, v katerem deluje Glasbena šola Škofja Loka je bil v postopku denacionalizacije 01. 01. 2004 
vrnjen v naravi lastnici. Na zahtevo občin ustanoviteljic Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri je bil 
podpisan Aneks k pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Glasbena šola 
Škofja Loka, ki določa, da najemnino za uporabo prostorov (694m², od tega 81m² skupnih prostorov) 
plačuje v mesečnih zneskih po glede na število učencev, ki iz posamezne občine ustanoviteljice 
obiskujejo pouk v Puštalskem gradu, z upoštevanjem določenih skupnih stroškov za prostore uprave, 
zbornico in sejno sobo. Za vsako naslednje koledarsko leto so obveznosti občin spremenjene glede na 
spremembo števila učencev iz posamezne občine, ki bodo obiskovali pouk v Puštalskem gradu. 
Občina Škofja Loka zagotavlja 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. 
Učencem, občanom Občine Škofja Loka, sofinancira tudi ti. nadstandardni program oziroma učenje 
ljudskih inštrumentov po merilu števila učencev, ki iz posamezne občine ustanoviteljice obiskujejo 
nadstandardni program pouka citer, diatonične harmonike in tamburic. V šolskem letu 2010/2011 
obiskuje pouk ljudskih inštrumentov (diatonične harmonike) 5 učencev Občine Škofja Loka in 2 učenca 
Občine Železniki.  
 
 
9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka 
Občina Škofja Loka bo Ljudski univerzi Škofja Loka v letu 2011 sofinancirala izvajanje izobraževalnih 
programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki bodo za občane v letu 2011 
praviloma brezplačni. Izobraževalni programi potekajo v obliki študijskih krožkov (npr. računalniško 
opismenjevanje odraslih), ti. usposabljanj za življenjsko uspešnost ter v drugih oblikah izobraževanj.  
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Del sredstev za sofinanciranje omenjenih programov Ljudska univerza Škofja Loka pridobi tudi na 
javnih razpisih za sofinanciranje izobraževalnih programov iz državnih sredstev in ESS. 
 
 
9.2.1.7. Prevozi otrok 
V redno dejavnost občinskega programa osnovnega šolstva uvrščamo tudi stroške za prevoz 
učencev, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre in učencev, ne glede na oddaljenost njihovega 
bivališča od osnovne šole v prvem razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, v ostalih 
razredih pa, če pristojni organ Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena 
varnost učencev na poti v šolo. Prevoze učencev opravljajo prevozniki, izbrani na javnem razpisu, po 
triletni pogodbi in starši šoloobveznih učencev, za katere ni mogoče smotrneje organizirati prevoza. 
 
 
9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ 
Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (malice, potni stroški in prijavnine) učencem, 
ki sodelujejo na tekmovanjih na občinski, medobčinski, regijski in državni ravni. Učenci in dijaki 
tekmujejo v znanju v različnih predmetih skupinah: vesela šola, logika, matematika, fizika, 
računalništvo, informatika, slovenski jezik, tuji jeziki, kemija, biologija, zgodovina, tehnična vzgoja, 
znanje o sladkorni bolezni, dosežejo prva mesta z izdelanimi raziskovalnimi nalogami, so uspešni na 
glasbenih tekmovanjih.  
 
 
9.2.1.9. OŠ prilagojeni program 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom glede na število 
vpisanih učencev iz Občine Škofja Loka.  
Financiranje programa OŠ s prilagojenim programom poteka na podlagi podpisane pogodbe z OŠ 
Helene Puhar v Kranju, ki jo v šolskem letu 2010/2011 obiskujeta 2 učenca iz Občine Škofja Loka (na 
podlagi mesečnih zahtevkov, ki ji posreduje Mestna občina Kranj). Občina Škofja Loka na podlagi 
podpisane pogodbe sofinancira tudi izvajanje programa v Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, ki jo v 
šolskem letu 2010/2011 obiskuje 1 učenec iz Občine Škofja Loka.  
 
 
9.2.1.10. Programi za mlade 
Občina z javnim razpisom razdeli sredstva za sofinanciranje programov za mlade, ki so namenjena 
izvajanju organiziranega preživljanja prostega časa osnovnošolcev in srednješolcev, s poudarkom na 
reševanju pereče problematike varstva mlajših šolarjev v času počitnic. Namen sofinanciranja izbrani 
projektov je spodbujanje razvoja dela z mladimi, vključevanje mladih v različne dejavnosti, sodelovanje 
pri pripravi in izvajanju nalog in projektov, ki mladim omogočajo potrditev, medsebojno druženje ter 
spodbujajo delovne izkušnje in znanja, ki jih obvezno izobraževanje ne zagotavlja. Planirana je višina 
kot v letu 2010.  
 
 
9.2.1.11. Jobstov sklad 
Sredstva so namenjena sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov s stalnim 
prebivališčem v občini Škofja Loka, ki so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov 
ali klubov in mentorjem nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. Izbor učencev in mentorjev na 
osnovi javnega razpisa za proračunsko leto določi tričlanska komisija na osnovi meril določenih v 
Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih 
učencev Glasbene šole Škofja Loka. 
 
 
9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Izvedene bodo prometno preventivne akcije za vse udeležence v prometu, s poudarkom na šolah in 
vrtcih. Izvedeni plačljivi animacijski programi z zunanjimi izvajalci pri tistih javnih zavodih ali drugih 
organizatorjih, ki bodo izrazili interes po vključevanju lastnih prostovoljcev.  Dodatni materiali in 
oprema  bo nabavljena glede na potrebe šol, ključ bo število učencev in kritična prometno-varnostna 
mesta na šolskih poteh.  
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9.2.1.15. Društvo prijateljev mladine 
Sredstva so namenjena delovanju Društva prijateljev mladine Škofja Loka, v katerem s sodelavci 
prostovoljci organizirajo aktivnosti za otroke v vrtcih, učence osnovnih šol, pedagoške delavce in 
starše. Čez leto organizirajo prireditve, predavanja in druge dejavnosti. Namen in cilj delovanja društva 
je dvig kakovosti življenja otrok in družine, uveljavljanje in zaščita njihovih interesov, ter zadovoljevanje 
njihovih potreb. Tradicionalno potekajo prireditve, ki omogočajo otrokom več veselja, radosti, 
prijaznosti in opozarjajo na njihove težave in sicer: Veselo pustovanje, Občinski otroški parlament, 
Predavanja, delavnice za učence in pedagoške delavce OŠ in Vrtca, projekt Dobimo se ob pol 
desetih, Veseli december, AIDS in mladi – droge in mladi, Pomežik soncu, Bralna značka, projekt 
»Odraščam« prireditve v tednu otroka in občinsko šahovsko tekmovanje za posameznike ter 
tekmovanje osnovnih šol. 
 
 
9.2.1.16. Projektno učenje mladih 
Sredstva so namenjena za izvajanje preventive pred osipom šolajoče mladine, tako v osnovnih kot v 
srednjih šolah, ter svetovanju in mentorstvu osipnikov z namenom njihovega ponovnega vključevanja 
v proces šolanja.  
 
 

9.2.2. Investicijski odhodki 
9.2.2.1. Računalniške učilnice 
Sredstva so v pretežni meri namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme pri opremljanju 
računalniških učilnic v osnovnih šolah in vrtcu, ki se prijavljajo na razpise Ministrstva za šolstvo in 
šport. Zavodi pridobijo del sredstev na razpisih, del sredstev pa prispeva občina. Potrebno je tudi 
posodabljanje že nabavljene opreme. 
 
 
9.2.2.2 Glasbeni inštrumenti 
Predvidena sredstva so namenjena za nakup in obnovo inštrumentov in opreme v Glasbeni šoli 
Škofja Loka. 
 
 
9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja 
Glavni del objekta Osnovne šole Ivana Groharja je star že skoraj 40 let (zgrajen leta 1972) in tako ga 
je že na več mestih močno načel »zob časa«. Sedanji objekt je energetsko potraten in tako povzroča 
velike tekoče stroške obratovanja pri ogrevanju. Prva faza del (streha nad telovadnico) je bila sanirana 
v letu 2009, nadaljevanje del energetske sanacije pa je predvideno v letu 2011 in prihodnjih letih. 
Potrebno je zamenjati stare steklene površine in sanirati toplotne mostove; zelo bistvena pa je tudi 
vgradnja ustrezne toplotne izolacije na zunanjih zidovih. Poleg tega je potrebna obnova tudi 
posamezne opreme ter elektro in strojnih inštalacij. 
Glede na pridobitev evropskih sredstev je načrtovana tudi delna obnova podružnične šole Bukovica – 
izvedba fasade; obenem pa tudi prenova strehe, ki pa je povsem občinski strošek. 
 
 
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje – šolstvo 
Predvidena je realizacija naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del: 
 
OŠ Cvetka Golarja, 
vključno s PŠ  

Obnova garderobe na predmetni stopnji, zamenjava 
strehe nad nadstreškom ob vhodu, nadaljevanje 
zamenjave starih oken, popravilo tal v stari telovadnici, 
prenova garderob in sanitarij ob stari telovadnici, 
nadaljevanje zamenjave salonitne kritine, nadaljevanje 
obnove šolske opreme, 
Izvedba vzdrževalnih del na PŠ Reteče. 

44.700 € 

OŠ Škofja Loka – 
Mesto 

Obnova stopnic in podesta pred glavnim vhodom, ureditev 
odtokov v kuhinji šoli, ureditev garderob, zamenjava vrat v 

38.800 € 
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telovadnico (na severni strani), zamenjava dotrajane 
opreme v učilnicah, montaža digestorija v učilnici kemije, 
prestavitev zaletišča za skok v daljino, regulacijski ventili 
za toplo vodo, ureditev igral ob športnem parku   

OŠ Škofja Loka – 
Mesto 

Prenos stroškov iz leta 2010 za sanacijo salonitne kritine 33.200 € 

OŠ Ivana Groharja, 
vključno s PŠ 

Obnova starega ozvočenja na šoli, ureditev hidrantne 
mreže, delna zamenjava starega pohištva in opreme, 
sanacija enega kompleta sanitarij, garderobne omarice 
Izvedba vzdrževalnih del na podružničnih šolah 

21.800 € 

OŠ Jela Janežiča Sanacija strehe na starem delu šole, obnova opreme za 
gospodinjsko učilnico, ureditev jedilnice za učence s težko 
motnjo, dodatna oprema  

21.000 € 

Glasbena šola Nadaljevanje priprav za širitev objekta oz. pridobitev novih 
prostorov 

10.000 € 

vsi objekti Nadzor, dokumentacija in ostali stroški 5.500 € 
SKUPAJ  175.000 € 

Razporeditev sredstev je ocenjena in se med realizacijo lahko spremeni.  
 
Sredstva so namenjena tudi za nakup novih osnovnih sredstev po šolah: 

OŠ Cvetka Golarja 11.890 € 
OŠ Škofja Loka – Mesto 10.940 € 
OŠ Ivana Groharja 8.710 € 
OŠ Jela Janežiča 1.960 € 
SKUPAJ 33.500 € 

 
 
9.2.2.9. OŠ Cvetka Golarja – telovadnica in učilnice 
Ob OŠ Cvetka Golarja je bila zaradi šolskih potreb in potreb športa ter krajevnih prireditev v preteklih 
letih v izgradnji povečana telovadnica – športna dvorana. V  letu 2008 so bili zaradi potreb  OŠ Cvetka 
Golarja zgrajeni tudi 2 dodatni učilnici in 1 kabinet, preurejen stari hodnik in zgrajeno  dodatno 
stopnišče, kar je posledično pomenilo tudi spremembo projektne dokumentacije. Tako bodo za 
naslednja leta (oz. desetletja) rešene prostorske težave tako na športnem delu (telovadnica), kot tudi 
na pedagoškem delu (dodatne učilnice). 
Investicija je bila financirana tako iz naslova športa, kot iz naslova šolstva. Zaključek investicije je bil s 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja v februarju 2010. Zaradi finančnih težav Občine ni bilo možno 
pokritje vseh stroškov v letu 2010 in je tako znaten del stroškov prenesen še v leto 2011.   
 
 
9.2.2.10. Izobraževalno središče (MIC) Škofja Loka 
Regijski projekt na področju izobraževanja je ureditev Medpodjetniškega izobraževalnega centra v 
Škofji Loki. Občini Škofja Loka je skupaj s Srednješolskim centrom na Podnu uspelo navedeni projekt 
uvrstiti v državni proračun MŠŠ. V sklopu navedenega centra bo organizacija posameznih 
univerzitetnih oz. visokošolskih študijev. Pri samem uveljavljanju projekta bo potrebno s strani Občine 
Škofja Loka zagotoviti določeno ureditev oz. prestavitev komunalne infrastrukture na temu delu. 
 
 

9.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
9.3.1. Tekoči odhodki 
9.3.1.1. Raziskovalne naloge 
Enkratno denarno pomoč dodeljujemo raziskovalnemu delu pri kulturni, športni, humanitarni, 
preventivni in znanstveni dejavnosti, pripravo strokovnih prispevkov, diplomskih in podiplomskih nalog 
ter drugih podobnih nalogah.  
Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem na osnovi javnega razpisa za dodelitev enkratnih denarnih 
pomoči na področju raziskovalne dejavnosti v občini Škofja Loka. 
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10.  SOCIALNO VARSTVO 
10.1. Tekoči odhodki 
10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
S sredstvi zagotavljamo varstvo starejših občanov ter invalidov, oskrbovancev v splošnih socialnih 
zavodih za starejše in posebnih socialnih zavodih za odrasle v različnih krajih Slovenije. Občanom – 
oskrbovancem Občina Škofja Loka v večini primerov zagotavlja doplačilo k socialno varstveni storitvi, 
v nekaterih primerih pa krije vse stroške oskrbnine. V začetku leta 2011 Občina Škofja Loka 
sofinancira varstvo oziroma oskrbo 57 oskrbovancem mesečno,  nastanjenih v 23 splošnih in 
posebnih socialnih zavodih in domovih v različnih krajih Slovenije. Med letom se spreminja število 
oskrbovancev v domovih, cena socialno varstvene storitve (Komisija za kategorizacijo stanovalcev v 
skladu z 32. čl. Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev med 
letom lahko spremeni tip oskrbe, kar stanovalec ali druga oseba ne more odkloniti, ker obstaja 
nevarnost ogrožanja stanovalčevega zdravstvenega stanja in higienskih razmer v domu), kot tudi kraji 
njihovih namestitev. Socialni zavodi za starejše, v kateri so oskrbovanci  občani Občine Škofja Loka 
nameščeni v začetku leta 2011 so: Dom starejših občanov Kuzma, Dom Hmelina Radlje ob Dravi, 
Dom za starejše Bor – Vitadom Ljubljana, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Dom 
starejših občanov Črnomelj, DEOS Center starejših Medvode, DOSOR Radenci, CUDV Draga, Dom 
starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Dom starejših 
Idila Vukovski dol, Dom Lukavci, Društvo Novi paradoks Ljubljana, Dom upokojencev Podbrdo, Dom 
starejših občanov Preddvor, Dom starejših Rakičan, Dom starejših občanov Ribnica, Center starejših 
Zimzelen Topolšica. 
Osebe s težjimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju so v varstvu in usposabljanju v Zavodu  
Hrastovec - Trate v Slovenskih Goricah, v CUDV Draga na Igu, Altri in Šentu v Ljubljani, Barki v Zbiljah 
pri Medvodah in Mengšu, v VDC – Varstvenem delovnem centru, Kranj ter v Zavodu Pelikan Karitas v 
Ljubljani. 
 
 
10.1.3. Zdravstvena letovanja 
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno 
indikacijo Občina Škofja Loka razdeli sredstva za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok s 
stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka. S sredstvi je sofinanciran program, ustrezne bivalne 
kapacitete in pet obrokov hrane na dan. 
 
 
10.1.4. Humanitarne organizacije in društva 
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev so 
namenjena sredstva sofinanciranju programov občinskih in medobčinskih društev in humanitarnih 
organizacij, ki združujejo občane in opravljajo socialno, zdravstveno in izobraževalno dejavnost. Del 
sredstev je namenjen tudi za plačilo najemnine za delovanje dnevnega centra Šent v Škofji Loki.  
 
 
10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov plač sekretarja Območnega združenja RK 
Škofja Loka in za funkcionalne stroške delovanja območnega združenja. Območno združenje RK 
pomaga občanom pri osnovni oskrbi, ter nudi pomoč družinam pri naravnih nesrečah in družinskih 
tragedijah. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje naslednjih programov, ki jih organizira 
območno združenje: vodenje krožkov RK, izvajanje programa zdravstvene vzgoje, organizacija 
krvodajalskih akcij, vodenje skupine starih za samopomoč, usposabljanje enot prve pomoči in 
druge.  
 
 
10.1.6. Karitas 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Karitas Škofja Loka, Župnijske Karitas Sveti 
Duh in Karitas Stara Loka. Karitas v Škofji Loki organizira delitev materialne pomoči za reševanje 
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socialnih stisk ljudi, nudi denarno pomoč za reševanje socialnih stisk in za pomoč družinam z več 
otroki ter organizira pomoč za socialno in materialno ogrožene občane. Karitas izvaja tudi 
svetovalno službo za pomoč občanom z nasveti ter usmerjanji v najrazličnejše programe ter 
organizacije.  
 
 
10.1.7. Društvo upokojencev 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in plačilo najetih prostorov za delovanje Društva 
upokojencev Škofja Loka. 
 
 
10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina 
Sredstva so namenjena delovanju lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje 
na preventivni ravni namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti med mladimi. Lokalna 
akcijska skupina izvaja preventivne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, srečanj ter sodeluje  z 
zavodi in društvi na lokalnem nivoju. 
 
 
10.1.9. Dnevni center za mlade 
Sredstva so namenjena delovanju Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki je organiziran in 
deluje v okviru CSD Škofja Loka. Za izvajanje programa in delovanje je potrebna finančna podpora 
lokalne skupnosti, ki krije stroške dela vodje in del stroškov za izvajanje dejavnosti.  
Dnevni center v okviru svojega delovanja posveča posebno pozornost občanom 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 ipd. Sredstva za svoje delovanje Dnevni center  
pridobiva tudi na javnih razpisih (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Urad RS za mladino), iz donacij in prispevkov uporabnikov.  
 
 
10.1.10. Prevozi telesno in duševno prizadetih oseb 
Sredstva so namenjena za prevoze oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v oddelke 
vzgoje in izobraževanja OŠ Jela Janežiča in v VDC Kranj Enota Škofja Loka. Prevoz izvaja Sožitje, 
društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka, v nekaterih primerih pa starši 
invalidnih otrok.  
 
 
10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del 
Javna dela so namenjena spodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti brezposelnih oseb in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. V letu 2011 bo Občina Škofja 
Loka sofinancirala javne delavce na področju sociale pri naslednjih izvajalcih: v Centru slepih, starejših 
in slabovidnih Škofja Loka, VDC Kranj – Enota Škofja Loka, Vzgojni zavod Kranj – Enota Škofja Loka 
in v Društvu za pomoč ženskami in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske. Programi, ki jih 
bodo izvajalci v okviru izbranih javnih del v Škofji Loki izvajali so: Socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin – pomoč žrtvam nasilja v družini, Pomoč otrokom oziroma mladostnikom in študentom 
s posebnimi potrebami, Razvojni program ter program Družabništvo in spremljanje.  
Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo 
z izvajalci javnih del. Zanje so v uporabi predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore 
in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev. 
V skladu s Pravilnikom o financiranju javnih del  (Ur.l.RS št. 112/06, 115/06  in 95/07) Zavod za 
zaposlovanje RS zagotavlja kritje stroškov izhodiščnih plač za udeležence programa javnega dela v 
višini 60 %  oziroma 72 %, Občina Škofja Loka pa 40 % oziroma 28 % in sredstva za regres. 
Zavod prav tako zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, stroškov prevoza in 
prehrane za udeležence programa javnega dela.  
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10.1.12. Služba pomoči na domu 
Zakon o socialnem varstvu je že leta 1992 uvedel pomoč družini na domu kot javno službo. Po tem 
zakonu je Občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu. 
Vlada je leta 2002 sprejela Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s 
katerim določa metodologijo, po kateri so določeni splošni elementi za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Po tem pravilniku oblikujejo cene vsi izvajalci socialno varstvenih storitev, ne glede 
na to, ali storitev izvajajo v okviru mreže javne službe ali izven okvira javne mreže. Soglasje k ceni 
storitve Pomoči na domu, ki so oblikovane skladno z omenjenim Pravilnikom, potrdi pristojni upravni 
organ občine, za katero izvajalec izvaja storitev. Občina Škofja Loka je v mesecu januarju 2011 
sofinancira službo pomoči na dom za 44 uporabnikov te storitve. 
V okviru sofinanciranja službe pomoči na domu Občina Škofja Loka zagotavlja: 

• sredstva za plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in materialne stroške za zaposlene 
 v višini razlike med celotnimi stroški za storitev pomoč na domu in ceno storitve pomoči na 
 domu, 
• subvencijo uporabnikom na podlagi odločb o oprostitvah pri plačilu socialno varstvene storitve 

in 
• 0,49 % delež vodje pomoči na domu. Preostali delež  vodje v višini 51% pa krijejo ostale 

občine v Upravni enoti Škofja Loka.  
 
 
10.1.13. Programi za starejše in mlade 
Sredstva so namenjena programom, ki jih izvajajo skupine za samopomoč in za izvajanje programov 
prostovoljnega socialnega dela.  
V skupinah za samopomoč se združujejo starejši občani, kjer z različnimi aktivnostmi prispevajo k bolj 
kakovostnemu življenju starejših ter zdravstveno in socialno ogroženih oseb.  
Prostovoljno socialno delo je organizirano na ravni osnovnih in srednjih šol. Prostovoljci opravljajo 
prostovoljno delo kot so skrb za bolne vrstnike in invalide, druženje s starejšimi ter slepimi in 
slabovidnimi v CSD ter podobno.   
 
 
10.1.15. Sklad za denarne pomoči 
Planirana so sredstva za reševanje socialnih stisk občanov, ki nimajo dohodkov ali jih imajo premalo, 
da bi pokrili osnovne življenjske stroške. O razdelitvi sredstev odloča Komisija s sodelovanje CSD 
Škofja Loka. 
 
 
10.1.18. Družinski pomočnik 
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 in težko gibalno 
oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon te 
osebe imenuje invalidne osebe).  
V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 
je družinski pomočnik oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je 
lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnost ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence 
brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem 
razmerju s krajšim delovnim časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik je 
lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. 
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače 
oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od 
polnega. 
Pravice družinskega pomočnika so financirane iz naslednjih virov: 

• dodatek za tujo nego in pomoč, 
• druga sredstva upravičenca do družinskega pomočnika, 
• sredstva zavezancev upravičenca do upravičenca do družinskega pomočnika, 
• sredstva občine. 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031�
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c8031�


 

84 
 

Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka upravičenca in prispevek 
zavezancev k plačilu pravic družinskega pomočnika so določena v skladu z zakonom, Uredbo o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev na način, ki velja za določitev 
prispevka upravičenca in prispevka zavezanca oziroma oprostitve k plačilu ali doplačilu storitve pomoči 
družini na domu.  
 
 
10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem 
Gre za enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka, katerega lahko uveljavlja eden od 
staršev, ki ima skupaj z novorojencem na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Škofja Loka 
ter slovensko državljanstvo. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega 
denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka. Planirana je višina glede na predvideno število vlog. 
 
 
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik 
Sredstva so namenjena financiranju stroškov zaposlenih in materialnih stroškov v mladinskem 
dnevnem centru. Pričetek delovanja mladinskega dnevnega centra je načrtovana v drugi polovici leta 
2011.  
 
 
10.1.22.  Delovanje varne hiše in materinskega doma 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam 
nasilja - Varna hiša Gorenjske, in sicer za stroške dela, poslovanja, zavarovanja objektov, itd. ter za 
sofinanciranje dejavnosti oziroma delovanja Materinskega doma Gorenjske. 
 
 

10.2. Investicijski odhodki 
10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik 
Sredstva so namenjena za pripravo prostorov in opremo za potrebe centra za mlade na Trati in v 
Podlubniku. 
 
10.2.4. Projekt varna hiša 
Varna hiša Gorenjske nudi ženskam in njihovim otrokom zaščito in podporo pri zavestnem 
spreminjanju lastnega življenja. Stroški vzdrževanja in obnove so krijti s strani gorenjskih občin po 
deležih glede na število prebivalcev. 
. 
 
10.2.7. Prostori Društva upokojencev 
Predvidena sredstva so namenjena za potrebe ureditve in dodatno opremo prostorov Društva 
upokojencev. 
 

10.3. Rezerve 
10.3.1. Stalna proračunska rezerva 
Sredstva so namenjena za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč in se lahko 
uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so v višini 0,8% prejemkov proračuna. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
 
V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo 
Sredstva so predvidena za depozit Razvojni agenciji Sora z namenom 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 tudi kot osnova za ponudbo 
subvencionirane obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje regionalnega malega 
gospodarstva. Depozit občine je v letu 2011 predviden v višini 25.000 EUR. 
 

 
IV.3. Vrnjeni krediti – drobno gospodarstvo  
Občina Škofja Loka je skladno s posojilno pogodbo in sporazumom o zavarovanju denarne terjatve po 
142. členu SPZ družbi STC Stari vrh d.o.o. nakazala kredit v višini 185.000 EUR. Hypo Leasing je 
istočasno podpisal izjavo, da zoper Občino Škofja Loka ne bo uveljavljal nobenih finančnih in drugih 
zahtevkov v zvezi z nakupom 6-sedežnice.   
Občina Škofja Loka pričakuje vračilo kredita skupaj s pripadajočimi obrestmi 6% letno v začetku aprila 
2011.  
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C. RAČUN FINANCIRANJA 
VIII.  Zadolževanje 
VIII.1. Zadolževanje pri banki 
Občina se bo dolgoročno za dobo 15 let zadolžila za financiranje investicij v skladu s proračunom. 
 
 

IX.  Odplačila kreditov 
IX. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada 
Tudi v letu 2011 moramo odplačati dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno 
stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom). 
 
 
IX. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada - plinovod 
Odplačevali bomo tudi dva kredita Ekološkega sklada za glavno plinovodno omrežje, ki ju je do leta 
2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bosta 
odplačana v letu 2014 oziroma 2020. 
 

 
IX. 9. Odplačilo kratkoročnega kredita 
Z amandmajem se postavka poveča za 410.000 EUR.  
Občina Škofja Loka ob koncu leta 2010 banki ni vrnila kratkoročnega likvidnostnega posojila z 
zapadlostjo 31.12.2010. Po opravljenih razgovorih z Ministrstvom za finance med 1. in 2. obravnavo 
predloga proračuna o pravilnem prikazu nevračila kratkoročnega likvidnostnega posojila ob koncu leta, 
je potrebno le-tega prikazati kot odhodek na računu financiranja. Kredit je bil vrnjen dne 3.1.2011. 
 
 
IX. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo 
V letu 2011 bo občina odplačala prikazano višino kredita najetega v letu 2009 in 2010. 
 
 
IX. 12. Odplačilo kredita eko sklada - športna dvorana Trata 
V letu 2011 pričnemo odplačevati kredit Ekološkega sklada RS, ki smo ga najeli v letu 2008 in 2009 za 
okolju prijazno in varčno ureditev nove športne dvorane na Trati. Kredit je najet za dobo 15 let. 
 
 
IX. 13. Odplačilo kredita za investicije 
V letu 2011 pričnemo odplačevati dolgoročni bančni kredit,  najet v letu 2010 za dobo 15 let za 
financiranje investicij v skladu s sprejetim proračunom leta 2010. 
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