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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRIHODKI 

1.  DAVČNI PRIHODKI 
Davčni prihodki so bili realizirani pribliţno na višini, ki smo jo načrtovali. Znotraj skupine so bili davki od 
premoţenja nekaj niţji, dohodnina pa enaka načrtovani. Davčne prihodke izterjuje Davčni urad. 24% 
davčnih prihodkov se šteje v izračun primerne porabe. Podrobnejše obrazloţitve so pri posameznih 
prihodkih. 
 
 

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 drţavni proračun, drţava pa tedensko nakazuje 1/52- ti del izračunane potrebne dohodnine za 
doseganje primerne porabe. Ta tako imenovana odstopljena dohodnina znaša v letu 2009 11.562.420 

EUR. 
 
 

1.2. DAVKI NA PREMOŢENJE 
1.2.1 Davki na nepremičnine 

1.2.1.1. Davek od premoženja 
Davek je predpisan z zakonom. Višina je temeljila na oceni Ministrstva za finance. Davek je bil višje 
realiziran od planiranega za 26 %. 
 

1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
Prihodek so prejeta sredstva iz naslova izdanih odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki jih na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po pooblastilu izdaja 
Davčna uprava pravnim in fizičnim osebam.¶Vrednost točke za leto 2009 je bila usklajena z rastjo 
indeksa cen ţivljenjskih potrebščin v letu 2008, ki je znašal 2,1%. Vrednost točke v letu 2009 je tako 
znašala 0,000240 EUR za zazidana stavbna zemljišča in 0,000229 EUR za nezazidana stavbna 
zemljišča. Skupni realizirani prihodek za nadomestilo od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za 
pravne osebe je v primerjavi z letom 2008 večji za 12%, saj je nekaterim pravnim osebam potekla 
oprostitev, zato nekoliko višja odmera zanje, prihodek od fizičnih oseb pa se je zmanjšal za 7%, ker 
fizične osebe vse pogosteje uveljavljajo 5-letno oprostitev plačevanja NUSZ, s samo gradnjo pa se 
tudi zmanjšujejo nezazidane površine in s tem je odmera za fizične osebe manjša. 
 
 

1.2.2. Davki na premičnine 
Čez celo leto je Davčna uprava zmanjševala preplačan davek. 
 
 

1.2.3. Davki na dediščine in darila 
Davek plačujejo občani od premoţenja, ki ga dobijo v zapuščinskih postopkih in od daril. Davek je 
določen z drţavnimi predpisi. Višina je malo niţja od planirane (indeks 97). 
 
 

1.2.4. Davek na promet nepremičnin 
Davek plačujejo občani in pravne osebe ob vsaki prodaji premoţenja. Višino davka določa drţava in 
se šteje v izračun primerne porabe. Realizacije ni moţno z gotovostjo načrtovati. Realizacija je niţja 
od načrtovane (indeks 64). Promet z nepremičninami je bistveno manjši kot v letu 2008. 
 
 

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
1.3.1. Davki na posebne storitve 
Davki zajemajo davek na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira drţava.. 
Realizirani so bili le 21%. 
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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. Prihodek v letu 2009 je 
višji od načrtovanega (indeks 107). 
 

1.3.2.3. Komunalne takse pravne osebe 
Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, 
št. 34/00) in od maja 2009 dalje po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, 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, v primeru neplačila 
pa takso izterjuje Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. Prihodek je manjši, realiziran 28% glede 
na načrtovanega, ker se je s sprejemom novega odloka o taksah obseg taksnih storitev zaradi 
uskladitve z zakonodajo zmanjšal. 
 

1.3.2.4. Komunalne takse - občani 
Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, 
št. 34/00) in od maja 2009 dalje po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, 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 občinske uprave, v primeru 
neplačila pa takso izterjuje Ministrstvo za finance – Davčni urad Kranj. Realiziran prihodek je večji od 
načrtovanega za 19%. 
 

1.3.2.5. Gozdna taksa 
To je prihodek na podlagi 49. člena Zakona o gozdovih, ki predstavlja pristojbino za vzdrţevanje 
gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov. Prihodek v večletnem poprečju pada, v letu 2009 je bil na 
indeksu 95. 
 

1.3.2.13. Taksa za obremenjevanje okolja - voda 
Postavka prikazuje znesek zbrane okoljske dajatve iz naslova onesnaţevanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje komunalne, industrijske in padavinske 
odpadne vode. Okoljsko dajatev pobira koncesionar. Slednji mesečno nakazuje v občinski proračun 
akontacije, ki jih skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda ter Sklepa o določitvi cene za enoto obremenitve za posamezno leto določi Agencija za 
okolje in prostor (ARSO). Višji prihodek od načrtovanega je posledica napačnega predvidevanja. 
Okoljska dajatev se lahko porabi za investicije s katerimi se rešuje odvajanje oziroma čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode v treh letih od izdaje odločbe s strani ARSO. Investicije 
morajo biti predmet Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
Sredstva, ki se ne porabijo v tekočem letu, se prenesejo v prihodnja leta. 
 

1.3.2.14. Taksa za obremenjevanje okolja - deponija 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov nalaga izvajalcu javne 
sluţbe pobiranje zneska okoljske dajatve ob smetarini. Znesek se določi na podlagi odločbe, ki jo 
izvajalcu javne sluţbe izda Agencija RS za okolje. Okoljsko dajatev plačujejo vsi povzročitelji 
odpadkov na območju občine Škofja Loka. Za leto 2009 je bila vrednost okoljske dajatve določena na 
podlagi odmere po odlagališčih: Ostri vrh v Logatcu (tri mesece), Draga (tri mesece) in po 01.07.2009 
po odmerjenem znesku dajatve za komunalno deponijo Mala Meţakla (kamor skladno z drţavnim 
operativnim programom odlagamo odpadke z območja Občine Škofja Loka). V proračun prejeta 
okoljska dajatev je namenski prihodek. Občina bo zbrani znesek okoljske dajatve vloţila v investicije s 
področje varovanja okolja in sicer del v dokončanje dograditve zbirnega centra Draga s sortirnico in v 
objekte s področje končne oskrbe odpadkov regijskega značaja. 
 
 

2.  NEDAVČNI PRIHODKI 

2.1. UDELEŢBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŢENJA 
2.1.1. Udeleţba na dobičku 

2.1.1.1. Udeležba na dobičku GB 

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
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Občina je lastnica delnic GB. Dividende so bile zaradi izrednega rezultata GB precej višje od prvotno 
predvidene višine. 
 

2.1.1.2. Udeležba na dobičku CP 
Občina je lastnica delnic CP. Načrtovane dividende niso bile izplačane. 
 

2.1.1.3. Druge dividende 
Občina je lastnica delnic v nekaj organizacijah (Radio Sora, DTV). Načrtovane dividende so bile niţje 
od načrtovanih. 
 
 

2.1.2. Prihodki od obresti 

2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled 
Višina je bila niţja od planirane. V absolutnem znesku ne predstavlja pomembnega prihodka. 
 

2.1.2.2. Obresti tolarskih depozitov 
Zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veţe občina 
začasno prosta sredstva kot depozite. Višina je bila ob 2. rebalansu prenizko ocenjena. 
 
 

2.1.3. Prihodki od premoţenja 

2.1.3.1. Druge koncesije 
Po sklenjenih koncesijskih pogodbah med drţavo in koncesionarji del koncesnine pripada tudi občini. 
Koncesnina se plačuje tudi za izkoriščanje vode, peska in kamna. Realizacija je manjša od planirane 
(25%) in pribliţno enaka realizaciji v letu 2008. 
 

2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov 
V letu 2009 je občina iztrţila 100 % od planirane višine najemnin za oddane poslovne prostore. Občina 
redno opominja dolţnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, na podlagi katerih se z zamikom 
tudi poplača. 
 

2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj 
Občina Škofja Loka je na dan 31. 12. 2009 razpolagala s 178 stanovanji, ki so bila razpršena v 60 
objektih. V letu 2009 je občina iztrţila 90 % od planirane višine najemnin za stanovanja. Občina redno 
opominja dolţnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, na podlagi katerih se z zamikom v 
veliko primerih tudi poplača. Nerednih plačnikov pa je zaradi gospodarske situacije vedno več. 
 

2.1.3.7. Oddajanje zemljišč 
Prihodek predstavlja sredstva iz naslova najema stavbnih zemljišč, ki jih občani najemajo za potrebe 
razširitve stavbnih zemljišč ob obstoječih objektih ter od zakupa kmetijskih zemljišč. Cena najema za 
leto 2009 je bila s sklepom Občinskega sveta usklajena z inflacijo.¶Realiziran prihodek je manjši od 
načrtovanega za 4%, ker se zmanjšuje površina zemljišč danih v najem oz. število sklenjenih pogodb 
(iz 79 v letu 2008 na 76). 
 

2.1.3.9. Prihodek od vodarine 
Prihodek proračuna je realiziran v okviru načrtovanega. Prodaja pitne vode iz sistema javnega loškega 
vodovoda, kljub priključevanju novih območij in porabnikov, beleţili padajoči trend. Največje 
odstopanje je bilo vedno zabeleţeno pri gospodarstvu. Opaţamo sicer umirjanje padanja. Leta 2009 je 
bilo porabnikom prodanih 1.354.939 m

3
 vode (leto poprej 1.410.363 m

3
 vode). Postavka izkazuje 

prejemke od vodarine, ki jih je izvajalec javne sluţbe na podlagi mesečnih računov občine plačal 
proračunu kot najemnino za vodovodno infrastrukturo. 
Cena vode za javni loški vodovod na območju občine Škofja Loka velja od ţe 20.04.2004.Ta cena 
vsebuje tudi 0,2003 EUR/m³ upravičene cene, ki predstavlja namenski denar za investicije (zamenjavo 
azbestno cementnih cevi sistema javnega loškega vodovoda in posredno vodi tudi k zmanjševanju 
vodnih izgub). Koncesionar zbrana sredstva mesečno nakazuje v občinski proračun. Cene vodarine po 
porabnikih se sledeče: 

Vrsta potrošnje Vodarina cena v EUR/m
3
 

Občani 0,4924    (0,2921 + 0,2003) 

Gospodarstvo 0,6176    (0,4173 + 0,2003) 
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Ostala poraba 0,5967    (0,3964 + 0,2003) 

 

2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda 
Znesek postavke je prihodek proračuna iz naslova odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda in tudi prihodek iz upravičene cene (za investicijo zamenjav dotrajanih cevi in 
vzpostavitev predčiščenja na čistilni napravi na Suhi). Realizirani prihodek proračuna je za 16% višji 
od načrtovanega. Cena za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (0,2629 EUR/m³) je 
sestavljena iz dela za odvajanje (enotno 0,1586 EUR/m

3
) in za obnovo kanalov (enotno 0,1043 

EUR/m
3
).¶Cena za čiščenje komunalnih odpadnih voda na centralni čistilni napravi Škofja Loka na 

Suhi (0,3297 EUR/m³) je sestavljena in dela za čiščenje (enotno 0,2254 EUR/m
3
) in za rekonstrukcijo 

čistilne naprave (enotno 0,1043 EUR/m
3
), dodatno čiščenje pa povzročitelja stane 0,2189 EUR/m

3
. 

Tudi količina odvedene vode v javno kanalizacijo iz leta v leto kaţe padajoči trend. Leta 2009 je bilo v 
javno kanalizacijo odvedenih 1.114.793 m

3
 (leto poprej 1.207.155 m

3
) odpadnih voda, očiščenih pa 

1.113.086 m
3
 (leto poprej pa 1.203.385 m

3
). 

Postavka prikazuje vsoto nakazil zneskov, ki jih je izvajalec javne sluţbe na podlagi mesečnih računov 
občine v proračun nakazoval kot najemnino za komunalno (kanalizacija in čistilna naprava) 
infrastrukturo. 
 

2.1.3.11. Prihodek od cene plina 
V letu 2009 je bilo za porabnike, priključene na javni plinovod pri Geoplinu kupljeno 3.860.869 Sm

3
 

zemeljskega plina. Po javnem plinovodnem sistemu je sistemski operater distribucijskehga omreţja 
transportiral skupno 5.104.668 Sm

3
 zemeljskega plina (leto poprej je bilo prodano skupno 5.616.739 

Sm
3
 zemeljskega plina). Transportirana količina v Sm

3
 je za 10% niţja kot leto poprej. Izpadu 

transporta in porabe zemeljskega plina botruje tudi ekonomska kriza. Poleg tega je za lokalne 
porabnike zemeljskega plina značilno, da zunanje temperature odločilno vplivajo na porabo 
zemeljskega plina.¶Spodnja preglednica prikazuje prilagajanje cene zemeljskega plina glede na 
zakupljeno količino plina (po uporabnikih) v obdobjih prilagoditve za leto 2009. Začetno ceno 
zemeljskega plina na dan 01.01.2009 smo v letu 2009 trţnim cenam prilagodili še trikrat. Naslednja 
prilagoditev je bila potem 01.01.2010: 

Zakupljena 
zmogljivost v Sm3 

Omreţnina 
 

Ekološka 
taksa 

Trošarina 
 

Izvajanje 
meritev 1.2.2009 1.4.2009 1.7.2009 

0 - 100.000 0,1280 0,0238 0,0060  0,6619 0,5632 0,4999 

100.001 - 1.000.000 0,1231 0,0238 0,0060  0,6560 0,5573 0,4940 

nad 1.000.001 0,1131 0,0238 0,0060 1,3998 0,6440 0,5453 0,4820 

 

2.1.3.12. Prihodek od pokopališč 
Prihodek postavke je znesek, ki ga upravljavec centralnega pokopališča Lipica ustvari s prodajo 
storitev in z najemom grobov na pokopališču Lipica. Celoten prihodek se letno zmanjša za stroške 
tekočega vzdrţevanja na pokopališču Lipica, ki ga opravlja izvajalec sluţbe ter za porabljeno 
električno energijo, vodo in odvoz smeti. Cene pokopaliških storitev so pod kontrolo drţave in se v letu 
2009 niso spreminjale. Prihodek je nekoliko niţji od pričakovanega zaradi višjih stroškov objekta. Na 
postavki so knjiţena plačila izvajalca javne sluţbe, ki jih v proračun nakazuje na podlagi izstavljenih 
računov občine kot najemnino za infrastrukturo. 
 

2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja 
Ker odlagališče nenevarnih odpadkov Draga na podlagi določb Uredbe po 31.12.2008 ni več 
obratovalo, smo v času oblikovanja proračuna za leto 2009 predvideli odvoz odpadkov na deponijo 
Ostri vrh v Logatec. To se je izvajalo le prve tri mesece leta 2009. Za to obdobje je proračun prejemal 
zneske od smetarine in tudi plačeval račune za odlaganje. Aprila, maja in junija 2009 je izvajalec v 
okviru Načrta neizvedenih del odpadke odlagal še na odlagališče Draga. Iz tega naslova je proračun 
prejemal del pobranega zneska iz smetarine. Po datumu 01.07.2009 pa je odlaganje potekalo na 
deponiji Mala Meţakla na Jesenicah. S tem datumom se je spremenil tudi način plačevanja: izvajalec 
ravnanja z odpadki je poravnaval račune neposredno izvajalcu odlaganja in zato v proračunu občine ni 
bilo več finančnega toka - prihodka in odhodka. Zato je zaradi novega načina plačevanja odlaganja 
odpadkov kljub rebalansu prihodek postavke niţji od planiranega. 
 

2.1.3.14. Parkirnina 
Prihodek je bil realiziran s pobiranjem parkirnine na parkirišču pred Upravno enoto s parkirnim 
avtomatom. Znesek je malo višji od planiranega (indeks je 104). 
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2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota 
Povračilo obratovalnih stroškov, ki jih je pokrivala Upravna enota, je večje od načrtovanega zaradi 
večjega obsega vzdrţevanja. 
 

2.1.3.17. Povračilo stroškov Ministrstvo za obrambo 
Povračilo obratovalnih stroškov, ki jih je pokrivala Izpostava Uprave za obrambo na podlagi izstavljenih 
računov, je večje od načrtovanega zaradi večjega obsega vzdrţevanja. 
 

2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo 
Občine naslednice bivše občine Škofja Loka so na podlagi Sklepa o delitvi premoţenja odlagale 
ostanek komunalnih odpadkov na deponijo v Dragi. S pogodbo, sklenjeno leta 2002, so občine uredile 
medsebojna razmerja pri odlaganju in poračunavanju stroškov. Po tej pogodbi o odlaganju ostanka 
komunalnih odpadkov med občinami naslednicami občine Škofja Loka, je občina Škofja Loka 
mesečno zaračunavala občinam strošek odlaganja pripeljanih odpadkov glede na dejansko pripeljane 
količine in stroške obratovanja deponije. Na deponijo v Dragi so občine leta 2009 odlagale tri mesece 
v okviru Načrta neizvedenih (od aprila do junija) 2009. Znesek realizacije postavke predstavlja 
poplačilo izstavljenih računov za odloţene odpadke iz občin Gorenja vas - Poljane, Ţelezniki in Ţiri na 
deponijo v Dragi in sicer za obdobje odlaganja v letu 2009. Višja realizacija od planiranega zneska 
predstavljajo plačila ostalih občin v poračun Občine Škofja Loka zaradi povračila sorazmernega dela 
stroškov sanacije zaprte deponije Draga, ki je bil občinam zaračunan na podlagi izdanih situacij 
izvajalca, ki je opravljal dela po načrtu Neizvedenih del. 
 

2.1.3.19. Prihodek za zamenjavo vodovodnih cevi 
Cena za vodarino vsebuje tudi 0,2003 EUR/m³ upravičene cene. To je del v ceni vodarine, namenjen 
za zamenjavo obstoječih azbestno cementnih cevi javnega loškega vodovoda. Koncesionar zbrana 
sredstva mesečno v celoti nakazuje v občinski proračun. Postavka prikazuje znesek, prejet v proračun 
leta 2009. Znesek je bil obračunan ob vodarini za prodano vodo iz sistema javnega loškega vodovoda. 
 

2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat 
Občinski sveti občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri so v letu 2007 ustanovile skupno 
občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat. Na podlagi tega Odloka bodo občine sklenile pogodbo o 
medsebojnih razmerjih. Sedeţ inšpektorata je na Poljanski cesti 2, lastnica prostorov je Občina Škofja 
Loka. Na tej postavki so realizirana povračila ostalih občin ustanoviteljic za najem prostorov, stroškov 
računovodstva, obratovalnih stroškov, stroškov za najem opreme ter za delovanje občinskega redarja 
na območju ostalih občin. Indeks je 91. 
 
 

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE 
2.2.1. Upravne takse 
Občinam je pripadalo 30% v drţavi pobranih upravnih taks. Razdelilnik med občinami upošteva 
velikost občine in ga je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve. Planirana višina je temeljila na oceni 
Ministrstva za finance in je realizacija niţja od načrtovane. 
 
 

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. Načrtovana višina je niţja od načrtovane (indeks 65) zaradi 
nove zakonodaje in s tem povezanega izobraţevanja. Dodatno izobraţevanje je bilo v letu 2009 
opravljeno. 
 
 

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. Realizacija je niţja od načrtovane. Indeks je 56. 
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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 tri počitniške prikolice, eno počitniško stanovanje 
v Maredi in Strunjanu, delavci zavodov pa drugo stanovanje v Strunjanu. Prihodki so višji od 
planiranih. 
 
 

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo 
Upravičenci do socialno varstvenih storitve (druţinski pomočnik in pomoč na domu) oziroma njihovi 
zavezanci so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolţni sofinancirati omenjene storitve v taki 
višini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravičenca oziroma 
zavezanca se izračuna po posebni metodologiji, ki jo izdela pristojni center na podlagi Uredbe o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev. V proračunu za leto 2009 smo 
prejeli 8.396,45 EUR s tega naslova. 
Na postavki so zajeti prihodki iz zapuščin. Na podlagi predhodno dane prepovedi obremenitve in 
odtujitve na nepremičnino, ki je bila v lasti oskrbovancev, katerim je občina plačevala oziroma 
doplačevala socialnovarstveno storitev, si je Občina Škofja Loka v letu 2009 poplačala stroške 
oskrbnin v višini 10.254,51 EUR. 
 
 

2.4.16. Drugi prihodki od prodaje 
Na tej postavki so bili predvideni različni manjši prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso znani. 
Takih prihodkov ni bilo. 
 
 

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja 
Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (komunalni prispevek) je delno povračilo stroškov 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki jih investitorji pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja 
za objekt plačajo občini. 
Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) odmere komunalnega prispevka v posameznih 
conah. Realizacija na postavki je manjša za 16%, saj se zamika dinamika gradnje v območju sprejetih 
lokacijskih načrtov (OPPN »Za Kamnitnikom«, OLN Kapucinsko predmestje I, OLN Kapucinsko 
predmestje II, LN Kamnitnik I – Nad Plevna, OLN IC Trata, ZN OC Trata). Znesek temelji tudi na oceni 
(pričakovan prihodek) odmere komunalnega prispevka kot povračila komunalnega opremljanja 
zemljišč na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP). Tudi na tem območju se 
dinamika gradnje upočasnjuje.¶ 
 
 

2.5.2. Povračilo k plinovodu 
Znesek na postavki predstavlja poplačilo zapadlih obveznosti priključnikov iz preteklih let, ko se je 
strošek minulih komunalnih vlaganj plačeval kot »povračilo k plinovodu«, kot je bilo določeno po 
ceniku, izdanem na podlagi Meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji 
Loki (Uradni list RS, št. 19/91, 14/96 in 27/99). Po uveljavitvi Odloka o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka v občini Škofja Loka, se je »povračilo k plinovodu« prenehalo 
zaračunavati. Prihodek postavke za leto 2009 predstavlja plačila investitorjev na podlagi izdanih 
odločb do uveljavitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v 
občini Škofja Loka. 
 
 

2.5.3. Deleţ k primarnemu vodovodu 
Znesek postavke so plačila zapadlih obveznosti iz preteklih let. Investitor je zaradi priključitve objekta 
na primarni vodovod moral plačati deleţ po določbah 9. člen Pravilnika o javnih vodovodih v občini 
Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89). Po uveljavitvi Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Škofja Loka, se je »povračilo k primarnem 
vodovodu« prenehalo zaračunavati. Prihodek postavke za leto 2009 predstavlja plačila investitorjev na 
podlagi izdanih odločb do uveljavitve Odloka ter odmero, če je bila do uveljavitve odloka oddana 
popolna vloga. 
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2.5.4. Deleţ k primarni kanalizaciji 
Prihodek postavke predstavlja povračilo investitorjev zaradi priključitve objekta na primarno 
kanalizacijo, kot je to določal 11. člen Pravilnika o odvajanju in čiščenju voda v občini Škofja Loka 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89). Vrednost postavke je znesek plačil na podlagi izdanih odločb 
priključnikom na kanalizacijo Sv. Duh 1. faza. Priključniki na zgrajeno 1. fazo kanalizacije so plačali 
prispevek »k primarni kanalizaciji« po starem predpisu, kot je to sklenil Občinski svet. 
 
 

2.5.5. Drugi tekoči prihodki 
Na tej postavki so bili realizirani različni manjši prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso bili znani in 
sodijo v skupino drugih nedavčnih prihodkov (sluţnosti Elektro Kranj, Telekom, oglasna mesta, 
odškodnine, bonusi, stroški vodovoda Trebija, kartice za vstop, itd). Prihodkov je pribliţno toliko kot 
smo planirali. 
 
 

3.  KAPITALSKI PRIHODKI 

3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 
3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj 
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 
18/1991), obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. Prihodki od 
prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu se niţajo, ker se iztekajo obročna odplačila, število 
kupcev, ki se odločajo za predčasno poplačilo kupnine se zmanjšuje, zato je postavka realizirana le 
74%. 
 
 

3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj 
Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj po 113. členu Stanovanjskem 
zakonu (Uradni list RS, št. 18/1991), obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s 
hitrejšim poplačilom. Planirana sredstva so bila realizirana 86 %. 
 
 

3.1.3. Prodaja občinskega premoţenja 
Prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila kupnin in sredstva 
prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom.¶Zaradi slabega stanja na nepremičninskem trgu prodaja 
počitniškega stanovanja v Maredi ni bila realizirana, zato so bila sredstva na tej postavki realizirana le 
v višini 45% od načrtovanih. 
 
 

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŢENJA 
3.2.2. Prodaja zemljišč 
Prihodki zajemajo sredstva od prodaje zemljišč. Prihodki so bili realizirani le v višini 39% glede na 
načrtovana sredstva. Predvidene prodaje zemljišč v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoţenjem občine se realizirajo počasneje, kot je bilo načrtovano, saj so v preteţni meri povezane z 
realizacijo posameznih sprejetih lokacijskih načrtov oz. pozidav znotraj območij PUP. Tudi 
zainteresiranost občanov za nakup zemljišč, ki so podali posamične vloge, se je zaradi gospodarske 
situacije zmanjšala. Verjetno je bil iz istega razloga neuspešen tudi postopek javnega zbiranja ponudb 
za prodajo zemljišča v Strunjanu, saj ni bila predloţena nobena ponudba. 
 
 

4. PREJETE DONACIJE 
4.1.2. Prejete donacije iz tujine 
Občina Škofja Loka je pridobila evropska sredstva - razpis Europe for Citizens' Programme – 
»Education and Culture DG« za projekt z naslovom Majhna evropska mesta ţiva, kreativna mesta za 
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ţivljenje in delo. Projekt vključuje organizacijo treh mednarodnih konferenc, dve sta bili izvedeni v 
juniju in septembru 2009. 
 
 

4.1.4. Športna fundacija 
Od Fundacije za šport smo pridobili v letu 2009 sofinancerska sredstva za sanacijo balinišča Krevsove 
Benetke. 
 
 

5. TRANSFERNI PRIHODKI 

5.2. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 
5.2.1. Finančna izravnava 
V občinah dobivamo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje potreb 
občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje potreb občine. Finančna izravnava je kot dodatni 
občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih moţnosti občin. V zadnjih letih je 
drţava povečevala sredstva za občine hitreje od inflacije in je tako delno nadomestila primanjkljaj 
prihodkov zaradi novih nalog in obveznosti občin. Finančna izravnava po popravljenem izračunu je bila 
v celoti nakazana. 
 
 

5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije 
Občina je letno upravičena do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih 
razvojnih programov in izvajanje strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni. V lanskem letu so bila 
sredstva pridobljena za projekt Ureditev R2-403/1076 Klančar - Podlubnik in projekt Rekonstrukcija in 
sanacija brvi čez Selško Soro (Transturist). V skladu s pozivom Sluţbe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj sta bila oba projekta zaključena v lanskem letu. 
 
 

5.2.4. Prispevek republiškega poţarnega sklada 
Republiški poţarni sklad je nakazal občini sredstva kot prispevek iz polic poţarnih zavarovanj za 
potrebe varstva pred poţari v občinah. Indeks na lansko leto je 118. 
 
 

5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor 
Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07 in 102/07) in 
skladno s sprejetimi sklepi Vlade RS, ki se nanašajo na oceno neposredne škode po neurju s poplavo 
z dne 18.9.2007, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo program odprave posledic neurja. 
Program je načrtoval za občino Škofja Loka sofinanciranje Republike Slovenije v letu 2009 v višini 
980.000 EUR nepovratnih sredstev. Zaradi objektivnega roka zamika gradnje (izdelava in recenzija 
sanacijskih načrtov) bo realizacija programa v višini 711.619,00 EUR izvršena v letu 2009. 
 
 

5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo 
Za vzdrţevanje gozdnih cest in vlak so prihodki v letu 2009 višji (1.458,00 EUR) zaradi po zakonu o 
izvajanju proračuna RS dejansko realizirani v letu 2008 in so bili poravnani v letu 2009. 
 
 

5.2.9. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Pri investicijskih vlaganjih na področju šolstva in športa so bila s strani MŠŠ za leto 2009 nakazana še 
sofinancerska sredstva (obračun) za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela Janeţiča.¶ 
 
 

5.2.14 Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
Občina je skupaj z Občino Gorenja vas –Poljane in Ţiri uveljavljala 50% deleţ stroškov za skupno 
občinsko upravo in z zahtevkom uspela. 
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5.2.15. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 

Na podlagi zakona o financiranju občin, se je občinam, v katerih so stroški financiranja pravic 

druţinskega pomočnika v letu 2008 presegli 0,35 % primerne porabe, ugotovljena razlika nad tem 

obsegom zagotovila iz drţavnega proračuna v letu 2009. Pri izračunu financiranja pravic druţinskega 

pomočnika, se upoštevajo tudi plačane terjatve iz prispevkov druţinskih pomočnikov in plačane 

terjatve od ZPIZ za druţinske pomočnike. 
 
 

5.2.17. Evropski sklad norveškega finančnega mehanizma 
Občina Škofja Loka je skupaj s štirimi gorenjskimi občinami na razpisu EEA GRANTS norveškega 
finančnega mehanizma pridobila sredstva v višini 211.320 EUR, ki naj bi jih prejeli v letu 2008. Projekt 
je končan, vendar odgovorni organ na SVLR še ni uspel pregledati zadnjih zahtevkov in sredstva v letu 
2009 še niso bila nakazana v celoti. 
 
 

5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 
5.3.2. Prispevek občin za sanacijo in urejanje deponije v Dragi 
Prihodek postavke prestavlja povračilo občin Gorenja vas – Poljane, Ţiri in Ţelezniki občini Škofja 
Loka iz naslova povračila za investicije na deponiji nenevarnih odpadkov Draga. V letu 2009 so občine 
poplačale sorazmerne deleţe sofinanciranja sanacije po Načrtu neizvedenih del, kateri znesek je 
zapadel v plačilo v letu 2009. Finančni zaključek investicije sanacije zapade v leto 2010 in takrat bodo 
ostale občine dokončno poravnale vsaka svoj del zneska za sanacijo. 
 
 

5.3.4. Prejeta sredstva občin za panoramsko cesto 
Občina Škofja Loka je nosilec prijave regijskega projekta »Izgradnja 1. etape Gorenjske panoramske 
ceste« skupaj z občinami Gorenja vas - Poljane, Ţelezniki in Ţiri. V okviru projekta morajo občine 
zagotoviti 15% deleţ sofinanciranja upravičeni stroškov in DDV za celotno vrednost projekta.¶V skladu 
z zamikom terminskega plana zaradi pritoţbe enega ponudnika pri javnem naročanju za izbor 
izvajalca gradbenih del se sredstva občin za regijski projekt iz leta 2009 prenesejo v leto 2010. 
Sredstva bomo prejemali na podlagi dejansko izvedenih del po odsekih v posameznih občinah, 
predvidoma do zaključka projekta v drugi polovici leta 2010. 
 
 

5.4. Prejeta sredstva EU iz drţavnega proračuna 
5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov 
Občina je na podlagi uspešnih kandidatur na 2., 3. in 4. javnem razpisu Sluţbe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj (SVLR), ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega 
sklada za regionalni razvoj zagotovila skupaj 4,5 miljonov nepovratnih sredstev za obdobje treh let. V 
letu 2009 je zaključila oba projekta iz 2. javnega razpisa: Kanalizacijo Dorfarje Forme in Sveti Duh in 
Industrijsko cono Trata 1. faza, za katera je pridobila vsa EU sredstva v skladu s pogodbama o 
sofinanciranju v skupni višini 1.689.470 EUR, od tega je v letu 2009 pridobila sredstva v skupni višini 
1.043.667 EUR. 
Za izgradnjo I. etape Gorenjske panoramske ceste je na 3. javnem razpisu pridobila višino 1.800.000 
EUR nepovratnih sredstev. Od tega je v letu 2009 pridobila načrtovanih 450.000 EUR. Skladno s 
pogodbo s SVLR in aneksom k osnovni pogodbi je v drţavnem proračunu za leto 2010 zagotovljenih 
preostalih 1.350.000 EUR sredstev. 
Za projekt Obnova Sokolskega doma v Škofji Loki 2. faza je po pogodbi s SVLR zagotovljenih 981.903 
EUR nepovratnih sredstev. S strani občine so bili ţe poslani zahtevki na SVLR, vendar v tem letu s 
stani SVLR ni bilo realizacije odobrenih sredstev. 
 
 

6.  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti same z lastnimi in drugimi prihodki in ne 
izvirajo iz občinskega proračuna. Z vključitvijo finančnih načrtov KS je v občinskem proračunu zajeta 
celotna javna poraba v občini. 
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ODHODKI 
 

1.  JAVNA UPRAVA 

1.1. OBČINSKA UPRAVA 
V Občinski upravi Škofja Loka je v skladu z novim Odlokom o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave z dopolnitvami sistematizacije iz leta 2007 v letu 2009 sistematiziranih skupaj 49 
delovnih mest za nedoločen čas in 6 delovnih mest za določen. Sistematiziranih je 40 uradniških 
delovnih mest (33 z univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo, 5 z višjo strokovno izobrazbo in 2 s 
srednjo strokovno izobrazbo) in 15 strokovno tehničnih delovnih mest (2 delovni mesti s IV stopnjo 
strokovne izobrazbe, 3 delovna mesta s V stopnjo strokovne izobrazbe, 5 delovnih mest s VI stopnjo 
strokovne izobrazbe in 5 delovnih mesta z izobrazbo VII stopnje.) 
Pripravništvo smo skozi leto v povprečju omogočili trem pripravnikom. 
V letu 2009 je bilo skozi leto v povprečju zaposlenih 54 delavcev in 3 pripravniki kot izhaja iz 
sprejetega kadrovskega načrta. Predvidena sredstva za potrebe občinske uprave so bila v povprečju 
realizirana v višini 95% pri čemer so bili materialni stroški realizirani v najniţji višini 91% in samo 
skupna poraba v višini 100% kljub temu , da se je postavka 1.1.4. Materialni stroški zmanjšala za 
8.000 EUR v 2.obravnavi proračuna. Prav tako so se zniţala sredstva za plače zaradi odloţenih 
povišanj plač v letu 2009. 
 
 

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Občinski sveti občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri so v letu 2007 ustanovili skupno 
občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat. Sedeţ inšpektorata je na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki. S 
te postavke je bilo financirano delovanje medobčinskega inšpektorata in sicer stroške plač zaposlenih 
in ostalih materialnih stroškov. Občine ustanoviteljice inšpektorata so prispevale vsaka svoj deleţ, ki je 
določen z zakonom o lokalni samoupravi in je enak odstotku prebivalcev v občini ustanoviteljici. Iz 
drţavnega proračuna je bilo financirano 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov za delovanje tega 
inšpektorata. Ta sredstva je prejela vsaka občina posebej v svoj proračun. 
V letu 2009 sta bila skozi leto v povprečju zaposlena 2,5 delavca. In sicer 1 inšpektor in 1 redar ter dva 
redaja v zadnji četrtini leta. Predvidena sredstva za potrebe občinske uprave so bila v povprečju 
realizirana v višini 88% pri čemer so bili materialni stroški realizirani v najniţji višini 31% in skupna 
poraba v višini 111% ter sredstva za plače v višini 104%. 
 

1.3. OBČINSKI SVET 
Predvidena so bila sredstva za nagrade podţupanov, nagrade svetnikov, članov komisij in odborov in 
potne stroške. Realizacija je niţja od 100%. 
Ločeno so prikazani stroški in nagrade nadzornega odbora (indeks 102). 
Stroški tiskanja in fotokopiranja zajemajo pripravo gradiv za seje občinskega sveta in njegovih odborov 
in komisij, vključno z nabavo drobnega materiala (kasete, štampiljke, itd.). Poraba je manjša od 
planirane. 
Po tolmačenju računskega sodišča in navodilu vladne sluţbe 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 izobraţevanja svetnikov in stroškov strokovne 
pomoči svetnikom. Realizacija je nizka (indeks 21). 
 
 

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI 
1.4.1. Prireditve in praznovanja 

1.4.1.1. Občinsko praznovanje 
Sredstva so bila namenjena za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku. Zajeti so stroški za 
plačilo nastopov glasbenih in ostalih nastopajočih skupin (Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka, 
Manca Izmailova, Vlado Kreslin), moderatorjev, gostinskih uslug (ob prazničnih pogostitvah in 
pogostitev nastopajočih), reprezentančnih daril, plakatov, vabil, okrasitve (aranţmaji, šopki), priprave 
prostora in materialno tehničnih sredstev (oder, ozvočenje) ter objav v medijih. 
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1.4.1.2. Občinske prireditve 
Zajeti so stroški za plačilo prireditev, ki so drţavnega in občinskega pomena. Sredstva so bila 
namenjena za pripravo prireditev, nastope sodelujočih, materialnih stroškov ter objave v medijih. 
Sredstva so bila v največji meri namenjena stroškom nastalim z organizacijo komemoracije za 50 
talcev, za organizacijo projekta društva Projekt Človek, organizacijo osrednje občinske proslave ob 
slovenskem kulturnem prazniku, Dnevu ţena, Materinskem dnevu, za slovesno akademijo ob 80. 
obletnico Ivana Omana, praznovanje ob Dnevu drţavnosti in odprtje kulturnega centra Sokolski dom. 
 
 

1.4.2. Mednarodno sodelovanje 
Proračunska sredstva so bila zagotovljena za navezavo in razvijanje stikov s (pobratenimi) občinami v 
tujini, za dve mednarodne konferenci v okviru evropskega programa Evropa za drţavljane 2007-2013, 
za obeleţitev 10. obletnice praznovanja pobratenja Škofja Loka-Maasmechelen, projekta Festival 
ruskega filma ter sprejeme obiskov delegacij iz tujine. 

Stroški so povezani: 
- z izdatki za reprezentanco (avtentičnimi protokolarnimi darili, ki Škofjo Loko predstavljajo v 

tujini); 
- z izplačilom nadomestil (dnevnice v tujini, kilometrina, potni stroški) članom občinske komisije 

za mednarodno sodelovanje ob njihovih obiskih pobratenih tujih občin. 
- s pogostitvami in notranjimi prevozi tujih delegacij, ki se mudijo na obisku v Šk. Loki (belgijske 

skupine, irska in češka delegacija v času občinskega praznovanja) 
- stroški vodenja tujih delegacij po Škofji Loki, vstopnine in stroški prevajanja in tolmačenja 
- s stroški nočitev tujih gostov na obisku v Škofji Loki 
- stroški prevoza naših občinskih (lokalnih) in kulturnih delegacij (oz. društev) v pobratene 

občine. 
 
 

1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije 
Sredstva so bila porabljena za storitve izvedencev geodetske stroke pri denacionalizacijskih postopkih 
ter za plačilo odvetniških stroškov v zvezi z denacionalizacijo. Poraba je niţja od planirane, ker še vsi 
postopki denacionalizacije še niso zaključeni. 
 
 

1.4.5. Financiranje političnih strank 
Sredstva so bila zagotovljena za delo političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih 
volitvah brez revalorizacije – po navodilu vladne sluţbe za lokalno samoupravo. 
 
 

1.4.6. Lokalne volitve, referendum 
Sredstva so bila porabljena za poravnavo obveznosti iz naslova nadomestnih volitev v svet KS 
Godešič, ki so zapadle v plačilo v letu 2009 ter za poravnavo obveznosti občine v zvezi z volitvami v 
evropski parlament. Preostanek sredstev je bil namenjen morebitni izvedbi nadomestnih volitev v 
kateri od krajevnih skupnosti, do česar pa ni prišlo, zato je realizacija niţja od planirane. 
 
 

1.4.9. Urejanje spominskih obeleţij in grobišč – tekoči stroški 
V letu 2009 so bila sredstva porabljena za urejanje grobišč ter vzdrţevanje spominskih obeleţij. 
Opravljeno je bilo sondiranje in izkop Matjaţeve jame v Pevnem, dokončno je bila obnovljena fasada v 
Veštrskem mlinu, opravljena so bila manjša vzdrţevalna dela na drugih spominskih obeleţjih. 
 
 

1.5. OBRESTI IN REZERVE 
1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet 
Stroški za bančne storitve so nekaj niţji, za plačilni promet pa višji zaradi večjega števila nakazil. 
Skupni stroški za bančne storitve in plačilni promet so ostali pod planirano višino. 
 
 

1.5.2. Obresti na kredite 

1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada 
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V tej višini so bile plačane obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki smo ga najeli v letih 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 bile plačane obresti dveh kreditov Ekološkega sklada, ki ju je še bivša občina najela v 
letu 1993 in 1994 za ureditev glavnega omreţja za plin. 
 
 

1.5.2.5. Obresti za kredit Ekološkega sklada – športna dvorana OŠCG 
V tej višini so bile plačane obresti za kredit Ekološkega sklada, ki ga je najela občina v letu 2008 za 
energetsko učinkovito ureditev nove športne dvorane. 
 

1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja 
Občina se je med letom večkrat likvidnostno zadolţevala. Obresti so niţje od načrtovanih. 
 

1.5.2.7. Obresti dolgoročnega kredita za kom. infrastrukturo 
V tej višini so bile plačane obresti dolgoročnega kredita, ki ga bo občina najela za financiranje 
izgradnje komunalne infrastrukture. 
 
 

1.5.3. Rezerve 

1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva 
S sredstvi je razpolagal ţupan in z njimi reševal ali omilil nepredvidene teţave na področjih in v 
zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Porabljena 
sredstva so bila razporejena na ustrezne postavke. 
 
 

1.6. TEKOČI TRANSFERI 
1.6.1. Transferi posameznikom 

1.6.1.1. Nagrade na praksi, počitniškem delu 
V občinski upravi glede na moţnosti in potrebe omogočamo opravljanje obvezne prakse na srednji in 
visoki stopnji izobraţevanja, v poletnem času pa zaradi dopustov potrebujemo pomoč. 
 
 

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti 
Sredstva predvidena za sofinanciranje materialnih stroškov v krajevnih skupnostih so bila razdeljena 
po posameznih krajevnih skupnostih tako, da so upoštevani fiksni stroški za vsako krajevno skupnost 
v višini 12% celotnih sredstev postavke, 34% sredstev je razdeljenih glede na število komunalnih točk 
po posamezni KS po dogovorjeni metodologiji, 22% točk je glede na število prebivalcev, 14% točk 
glede na površino KS, 18% točk pa glede na skupno dolţino cest v posamezni KS. Za krajevne 
skupnosti, ki imajo zaposlene so upravičene do polovice skupnega zneska točk. 

Sredstva krajevnih skupnosti so bila v letu 2009 v povprečju realizirana v višini 95%. Sredstva za 

delovanje svetov KS so bila realizirana v najniţji višini 70%, za sofinanciranje plač v višini 102% in za 

sofinanciranje materialnih stroškov v višini 100%. 

 

 

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev 
Zamenjan in inštaliran je bil nov streţnik. Opravljena je bila zamenjava (16) računalnikov in (5) 
monitorjev s programsko opremo, tiskalnikov(6), digitalni fotoaparat(2), skener, projektor, nadgradnja 
in obnova obstoječih aplikacij in licenc (antivirusni program, prostorske aplikacije AUTOCAD(3), 
Microsoft licenca, portal občine, spletne strani KS, kataster, register prebivalstva) in nadaljnji razvoj 
spletnih strani. Poleg tega je bila zamenjana izrabljena pisarniška oprema. 
Nakupi zgoraj navedenih osnovnih sredstev so bili izvedeni na podlagi podrobnega letnega programa 
in pridobljenih ponudb, ki ga je po sprejetju proračuna odobril ţupan. 
 
 

1.7.2. Občinske zgradbe 
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1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe 
Pisarne nad Kristalno dvorano v letu 2009 niso bile dograjene. Urejena je bila informacijska pisarna in 
nameščena avtomatska vrata ter postavljeni arhivski regali za arhiv glavne pisarne. 
 
 

1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn 
Sredstva so bila v celoti namenjena gradnji kostnice na Lipici. Realizirana je tudi refundacija iz 
MDDSZ, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, v višini 37.955.-EUR. Celotna investicija bo zaključena v 
tekočem letu. 
 
 

2.  CIVILNA ZAŠČITA 

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 sluţb, 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, sluţba za podporo, sluţba za vzdrţevanje 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.), 

 intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, 

 nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in sluţb za zaščito, reševanje in 

pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, 

 prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer 

poškodbe pri delu, ki se plačuje na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, 

 telefonije, interneta, elektronske pošte in sistemov za pozivanje, 

 delovanja operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za 

zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) 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), 

 pisarniški material in drugi manjši stroški Civilne zaščite. 
 
 

2.1.3. Vzdrţevanje opreme 
Zagotavlja se redno servisiranje in vzdrţevanje opreme za zaščito in reševanje. 
 
 

2.1.4. Obveščanje in alarmiranje 
Sredstev te postavke ni bilo potrebno namenjati rednemu vzdrţevanju in servisiranju sistema javnega 
alarmiranja, zato smo lahko realizirali nakup novih radijskih postaj in ostalih pripadajočih sredstev za 
obveščanje in alarmiranje. 
 
 

2.1.5. Občinski program varnosti 
Sredstva so se namenila za izdelavo Občinskega programa varnosti. Občine morajo izdelati Občinski 
program varnosti na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS št. 139/2006). 
Občinski program varnosti mora opredeliti varnostno stanje v občini, stanje varnosti v cestnem 
prometu in varnostno stanje javnih objektov, ter pripraviti predloge za aktivnost, ki jih za zagotavljanje 
varnosti morajo izvajati občinsko redarstvo, policija, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 
občinska uprava. 
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2.2.1. Vzdrţevanje javnih zaklonišč 
Občina Škofja Loka opremlja in vzdrţuje 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) 

Zagotavlja se redni letni servisni pregled vseh naštetih zaklonišč. V letu 2009 zaradi spremembe 

zakonodaje ni bilo potrebno opraviti kontrolnih pregledov v TC Podlubnik in Vrtcu Škofja Loka. Zaradi 

spremembe se obvezni pet letni kontrolni pregledi podaljšujejo na desetletno obdobje. 
 
 

2.2.2. Materialne rezerve 
Zagotavlja se ustrezno vzdrţevanje opreme za materialne rezerve in nakup potrebnih materialnih 
rezerv predvsem za potrebe postavitev začasnih bivališč ogroţenega prebivalstva v primeru večjih 
naravnih in drugih nesreč. 
 
 

2.2. Investicijski odhodki 
2.1.2. Oprema za zaščito in reševanje 
Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99), Odredbo o merilih za 
organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) in vsakoletnim programom Štaba 
Civilne zaščite občine Škofja Loka. Nabavlja se oprema za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, za 
krajevne štabe, poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po KS, enote za prvo pomoč, RKB enote, 
tehnično reševalne enote, sluţbe za podporo, sluţbe za vzdrţevanje in uporabo javnih zaklonišč in 
druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. 
Dodatna sredstva v višini 3.400 EUR so se namenila za nakup protipoplavnih absorpcijskih vreč, ki so 
ob poplavah ob koncu leta 2009 ţe opravičile smotrnost nakupa. 
 
 

3.  GASILSTVO 

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 poţarih in eksplozijah (poţari v naravi, na objektih v industriji …), 

 reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (poplave, potres, nesreče v cestnem 
prometu, nesreče z nevarnimi snovmi, ekološke nesreče …), 

 izvajanje deţurne sluţbe ob povečani poţarni ogroţenosti in deţurstvo 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 poţarnih 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 ogroţenostjo), 

 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 (deţurne enote v OE 
PGD). 

Finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog se delijo na podlagi programa 
Občinskega Gasilskega poveljstva, 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 
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ugotovljenih neposrednih stroškov posameznih intervencij – (pokrivanje stroškov porabljenega 
goriva), 

 drugi sklop sredstev je namenjen za pokrivanje stroškov pripravljenosti in deţurstev 
operativnih gasilskih enot. Društva ta sredstva uporabijo izključno za nakup drobne opreme in 
sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog pripravljenosti in deţurstev, 

 naslednji sklop predstavlja financiranje dejavnosti članstva in usposabljanja. Pod to postavko 
so zdruţeni 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 udeleţbi 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 ţe iz preteklosti pripravljene programe in orodja v ta 
namen, 

 zadnji sklop zagotavlja financiranje rednega vzdrţevanja vse zaščitno-reševalne opreme in 
gasilske tehnike, vsaj polovica opreme je dotrajane, stroški vzdrţevanja le te pa so zelo visoki. 

 

 

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 ţupanom pri 
sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi evidence v skladu s 
statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske sluţbe. 
Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih 
društvih, občinskih poveljstvih in na nivoju Gasilske zveze v skladu s Pravili gasilske sluţbe. 
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 sluţbe ter druge 
naloge v skladu s sprejetim programom Gasilske zveze. 
 
 

3.1.3. Transfer poţarne takse 
Finančna sredstva z naslova poţarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS strogo namenska 
sredstva in se uporabijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme v gasilskih enotah. 
Vsa sredstva, ki prispejo na račun Občine Škofja Loka se tako prenakazujejo na račun Gasilske zveze 
in so porabljena v prej omenjeni namen. 
 
 

3.1.4. Deţurstvo JZ GRS Kranj 
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski sluţbi pri intervencijah v višjih 
stanovanjskih objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, JZGRS Kranj in našo občino. Znesek se je 
v skladu s pogodbo revaloriziral za ustrezen odstotek rasti ţivljenjskih stroškov. 
 
 

3.2. Investicijski odhodki 
3.2.1. Gradnja in nakup opreme 
Nadaljevali smo s programom opremljanja gasilskih operativnih enot. Ker nismo v stanju zagotavljati 
zadostne višine sredstev, se bo osnovno opremljanje podaljšalo do leta 2014. V letu 2009 so se 
predvidena sredstva namenila za dokončanje izdelave nadgradnje specialnega gasilskega vozila GVC 
16/25 za PGD Virmaše – Sv. Duh. Preostanek sredstev pa smo namenili za pričetek nakupa 
gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 za PGD Stara Loka. 
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Zaradi namenitve vseh sredstev v nakup gasilskih vozil, nismo mogli izpeljati nabave skupne in 
osebne zaščitne opreme. Stroški vzdrţevanja te opreme so izredno visoki, maksimalna ţivljenjska 
doba zaščitnih oblek pa je manj kot 10 let, število intervencij pa je v porastu. 
 
 

4.  GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

4.2.  KMETIJSTVO 

4.2.1. Tekoči odhodki 
4.2.1.1. Redni program 
Namenska sredstva za pomoč kmetom je občina razdelila na podlagi Javnega razpisa. Za ukrep 1 – 
Naloţbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo so bila sredstva razdeljena 18 
upravičencem. Pri enem vlagatelju ni prišlo do izplačila, ker vlagatelj v predpisanem roku ni vloţil 
zahtevka za izplačilo. 
Za ukrep 2 – pomoč za zaokroţitev zemljišč so bila dodeljena sredstva enemu vlagatelju. Za ukrep 4 – 
Naloţbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ni bilo prejetih vlog. Prosta sredstva so se 
prerazporedila na drug ukrep znotraj javnega razpisa. 
Za tehnično pomoč – delovanje društev s področja kmetijstva je v letu 2009 sredstva pridobilo 11 
društev in Kmetijsko gospodarska zbornica Kranj za najem prostorov in predavanja, ki niso v sklopu 
njihovega rednega programa del. 
Izid razpisa v letu 2009 je pokazal, da je bilo vlog glede na razpoloţljiva sredstva, predvsem za 
naloţbe v kmetijska gospodarstva veliko več. 
 
 

4.2.1.2. Gozdne vlake 

V letu 2009 je občina Škofja Loka sofinancirala gradnjo naslednjih vlak: 

INVESTITOR NASLOV K.O. 
ODDELEK 

p. št., 
NOVOGRADNJA 

(m') 
REKONS-

TRUKCIJA (m') 

STROŠKI 
IZGRADNJE 

EUR 

DOTACIJA 
OBČINE 
EUR 

Slavko Oman Zminec 11 Zminec 327/1 950 / 2.172 786 

Bernarda 
Gortner 

Stirpnik 8, 
Selca 

Zg. Luša 603 200 / 570 630 

Jernej Pfajfar 
Lajše 27, 

Selca 
Barbara 

342/1, 348, 
349,399/63… 

1570 1775 7.199 2.144 

Marija 
Mijatovič 

Stirpnik 4, 
Selca 

Lenart 126, 128 / 300 700 210 

Ivan Potočnik 
Sv. Lenart 
48, Selca 

Sv. Lenart 
218, 219, 
184, 229 

50 450 850 255 

Skupina 
lastnikov 

Razni Bukovščica 232, 248 /  2644 1323 

Venčeslav 
Lavtar 

C. Na 
Klancu 48 

Škofja 
Loka 

908/1 520 / 7.800 2.157 

SKUPAJ    3.290 2.525 21.935 7.506 

Program izgradenj in rekonstrukcij gozdnih vlak je v celoti izvršen. 
 
 

4.2.1.3. Razvoj podeţelja 
Sredstva iz te postavke so bila tudi v letu 2009 namenjena predvsem sofinanciranju aktivnosti 
izvajanja sprejetega Programa razvoja podeţelja. Vse aktivnosti je izvajala Razvojna agencija Sora. 
Večletni projekti širitve in razvoj skupnih blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca - Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov, promocija in trţenje izdelkov omogoča razvoj dodatnih dejavnostih na 
kmetijah. Trţnice kmetijskih pridelkov in izdelkov na katerih poteka prodaja in promocija teh izdelkov 
od marca do decembra na Mestnem trgu v Škofji Loki in Teden podeţelja v začetku meseca junija so 
iz leta v leto bolj obiskana. 
Del sredstev je bil namenjen tudi za delovanje pisarne LAS loškega pogorja. Skladno s pogodbo 
sredstva za delovanje pisarne prispeva v višini 50 % Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
iz EU skladov, preostali 50 % deleţ zagotavljajo sodelujoče občine. 
V predpisanem deleţu se sofinancirajo tudi projekti po načelu LEADER. V letu 2009 so se po potrditvi 
projektov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začeli izvajati novi projekti: 

- Ţivahna doţivetja škofjeloškega podeţelja, nosilec LTO Blegoš 
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- Preprečimo osamljenost, nosilec Razvojna agencije Sora  
- Gremo na igrišče - medobčinski projekt treh sodelujočih občin: Škofja Loka, Gorenja vas –

Poljane in Ţelezniki. 
 
 

4.2.2. Investicijski odhodki 
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč 
Sredstva so bila tako kot v preteklih letih porabljena za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč. 
Realizacija je bila v tem letu niţja, ker je na podlagi javnega razpisa in prejetih vlog za ta namen prišla 
samo vloga enega upravičenca. 
 
 

4.3. PLINOVOD 

4.3.1. Tekoči odhodki 
4.3.1.1. Zavarovanje 
Znesek predstavlja plačilo premije zavarovanja za »poţar in civil zavarovanje« infrastrukturnih 
objektov javnega plinovoda, ki je v lasti občine Škofja Loka. 
 

4.3.2. Investicijski odhodki 
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka 
Občina Škofja Loka je leta 1991 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za mestni plinovod. Tudi leta 
2009 smo z gradbenimi deli sledili cilju izpolnitve tega dokumenta. Zaradi spremembe namembnosti 
zemljišč (določitev novih stavbnih zemljišč in ponekod spremembe rabe in namena) so se potrebe 
lastnikov na terenu spremenile. Leto 2009 pomeni stagnacijo v razvoju plinifikacije. Vzroka za to sta 
predvsem zastoj pri pridobitvi gradbenih dovoljenj (pripravljeni sta bili dve vlogi) in namera o prodaji 
plinovodne infrastrukture, ki je zavrla investiranje in zmanjšala sredstva proračunske postavke. Tako 
smo leta 2009 zaključili začeto gradnjo odsekov na območju KS Podlubnik (trije odseki), na Grencu in 
v območju Industrijske cone Trata. S te proračunske postavke so bila poplačana strojna in gradbena 
dela sekundarnih plinovodov, medtem ko priključni plinovod (prej: hišni priključek) financira priključnik. 
S te postavke smo poplačali tudi stroške projektne dokumentacije v zvezi z nameravano komunalno 
ureditvijo območja Vincarjev, del, ki odpade na plinifikacijo. 
Za nadaljevanje gradnje je bil opravljen javni razpis (za gradnjo treh sekundarnih odsekov z namenom 
zaokroţitve sistema v Podlubniku, na Trati in v mestu). S te postavke so bili poplačani stroški razpisa 
in priprave tehnične in razpisne dokumentacije. Pogodba je sklenjena, dela pa se bodo začela, ko bo 
gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. Vzporedno z gradbenim dovoljenjem poteka tudi postopek 
pridobitve uporabnih dovoljenj za odseke javne plinovodne mreţe, ki je bila v preteklih letih zgrajena 
hkrati in ob gradnji ostale komunalne infrastrukture in zaradi obnove (predvsem drţavnih) cest. S 
širitvijo javne mreţe se, predvsem pri ogrevanju, spodbuja prehod s trdih goriv na okolju prijaznejši 
energent, to je zemeljski plin. Tako je bilo leta 2009 priključenih skupaj 28 novih porabnikov 
zemeljskega plina. Del računov, ki so zapadli v plačilo decembra leta 2009 smo prenesli v leto 2010. 
Le-ti bodo poplačani iz te postavke v naslednjem proračunskem letu. 
Preglednica kaţe rast odjemalcev zemeljskega plina v občini po letih (tega je v široki potrošnji 920, v 
javnih ustanovah 19, v storitvenih dejavnostih 92, v industriji 17 odjemalcev): 

LETO Število odjemalcev Letna rast  

1999 584 82 

2000 637 53 

2001 668 31 

2002 701 33 

2003 751 50 

2004 779 28 

2005 813 34 

2006 934 121 

2007 972 38 

2008 1.020 48 
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2009 1.048 28 

 
 

4.3.2.2. Projekti, razvoj 
S te postavke so bili poplačani stroški postopka za v zvezi s plinifikacijo mesta. To so notarski stroški, 
nastali v zvezi z urejanjem zemljiškoknjiţnih zadev in overitvijo podpisov na sluţnostnih pogodbah in 
pogodbeni stroški odvetniške pisarne zaradi vodenja postopka pridobivanja sluţnosti v območjih 
OPPN, predvsem projektu Ureditve porečja Sore. 
S te postavke smo poplačali stroške, povezane z oblikovanjem občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov (OPPN), del, ki se nanaša na plinifikacijo ter pridobivanje dokumentacije in gradiv v zvezi s 
tem, kot so na primer objave v uradnem glasilu in razglasi v lokalnem glasilu. 
S te postavke smo Direkciji RS za ceste poplačali prvi del zneska za sluţnosti zaradi vgradnje 
plinovoda v drţavne ceste. DRSC je dolţan sluţnost obračunavati na podlagi zakona, občina pa 
plačati, da lahko na podlagi sklenjene sluţnostne pogodbe pridobi gradbeno in potem uporabno 
dovoljenje za zgrajeno plinovodno infrastrukturo. 
 
 

4.5.  PROMET 

4.5.1. Tekoči odhodki 
4.5.1.1. Redno vzdrţevanje občinskih cest 
Dela iz dejavnosti rednega vzdrţevanja in varstva cest zajemajo: 
 

1. Vzdrţevalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa kot sledi: 

 zimska sluţba na cestah 

 redno letno vzdrţevanje cest 

 manjše preplastitve in zalivanje razpok 

 popravilo vozišča in objektov na cestah 

 vzdrţevanje signalizacije in opreme cest 

 vzdrţevanje 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 

 izvajanje nalog po Pravilniku o neprometnih znakih. 

 

Stroški so razvidni iz naslednje tabele: 
Razdelitev je razvidna iz priloţene tabele. 

Vrednosti točke za 1 KM / EUR : 

 za javne kolesarske poti  236,8747 zagotovljen 20% normativ 

 za javne poti – asfalt 656,0023 zagotovljen 20% normativ 

 za javne poti - makadam 784,6864 zagotovljen 17% normativ 

 za lokalne zbirne - asfalt 1.177,8878 zagotovljen 25% normativ 

 za lokalne ceste – asfalt 1.024,6430 zagotovljen 25% normativ 

 za lokalne ceste – makadam 1.442,4347 zagotovljen 25%normativ 

 
Izvršitev v letu 2009 je razvidna iz naslednje tabele: 

Z. 
št. 

Krajevna skupnost / CP 
LZ - 

asfalt 
LC – 
asfalt 

LC – 
makad. 

JP - 
asfalt 

JP _ 
makad. 

KJ- 
kol.p. 

Letni plan 
2009 

Izvršitev 
2009 

  KM KM KM KM KM KM EUR EUR 

1 BUKOVICA-BUKOVŠČICA  10.237 1.964 12.319 8.951  63.205 63.205 

2 GODEŠIČ  2.886 0 1.986 0 680 5..073 5..073 

3 LOG  11.708 2.779 12.517 17.316  56.162 56.163 

4 LENART-LUŠA  14.401 1.387 13.502 7.676  50.336 50.336 

5 RETEČE  2.100  6009 3.211 385 15.249 15.249 
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6 SV.DUH  6.089  9.107 11.877 395 24.403 24.403 

7 ZMINEC  13.825 10.166 11.344 30.152  103.655 103.655 

8 ŠKOFJA LOKA-MESTO  14.318 5.557 14.027 37.402  109.627 109.627 

9 PODLUBNIK-STARA LOKA 471 15.163 2.503 11.371 6.421 1.966 61.349 61.349 

10 TRATA 4.149 10.215 1.574 9.924 3.384 4.873 54.094 54.094 

11 KAMNITNIK 2.449 2.626 0 5.244 2.767 530 15.457 39.355 

12 CP KRANJ (samo letno vzdrţ.)LZ=.1993m; LC=17.449m.in sanacija zimskih poškodb 84.508 31.038 

 SKUPAJ 7.069 103.568 25.930 107.350 129.157 8.829 638.045 613.536 

 
PORABA PO VRSTI VZDRŢEVANJA 

KS LETNO 
VZDRŢEVANJE 

ZIMSKA 
SLUŢBA 

SKUPAJ 
STROŠKI 

BUKOVICA 19.181 44.024 63.205 

GODEŠIČ 1.569 3.503 5..073 

LOG 22.856 33.307 56.163 

LUŠA 8.830 41.506 50.336 

RETEČE 7.597 7.652 15.249 

SV.DUH 16.766 7.637 24.403 

ZMINEC 51.544 52.112 103.655 

MESTO 33.000 76.627 109.627 

PODLUBNIK 22.000 39.348 61.349 

TRATA 28.668 25.426 54.094 

KAMNITNIK 15.457 23.888 39.355 

CP KRANJ 31.038  31.038 

SKUPAJ 258.506 355.030 613.536 

Niţje stroške beleţimo na vzdrţevanju cest za katere skrbi CP Kranj d.d. zaradi neporavnanega 

računa za krpanje udarnih jam in manjše preplastitve v višini 36.807,26 EUR. 

 

 

4.5.1.2. Javna razsvetljava 

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2006, 2007. 2008 in 2009 

Leto Poraba skupaj KW/h Index Strošek skupaj EUR Index 

2006 1.369.489 100 110.253 100 

2007 1.439.738 105 154.497 140 

2008 1.259.200 92 172.781 157 

2009 1.284.576 94 168.988 153 

 

Kljub povečanju števila veljavnih kandelabrov v letu 2009 za 172 kom ( leta 2008 1938 kom; koncu 

leta 2009 2110 ) smo z zamenjavo dotrajanih svetilk z varčnimi v Groharjevem naselju, Hafnerjevem 

naselju, Sorški cesti, Sv. Duhu, Stari Loki – CSS , Podlubniku, Retečah, Potočnikova ulica, 

Partizanska c., na Studencu v Škofji Loki obdrţali porabo električne energije na nivoju leta 2008. 

Strošek tokovine pa je za 4% niţji napram letu 2008. 
 
Izvršena je bila naslednja realizacija: 

Z. 
št. 

Naziv objekta - vrsta dela REBALANS 2009 Izvršitev 2009 

1. Stroški električne energije-ELEKTRO GORENJSKA d.d. 171.368 168.988,48 

2. stroški vzdrţevanja TRILER JOŢE s.p. 46.719 44.040,48 

3. stroški vzdrţevanja ELEKOM KOŠIR d.o.o. 40.000 46.615,72 

4. ostali stroški – urejanje katastra JR 4.172  

 S K U P A J 262.259 259.644,68 

 
 
Stroški za JR so se sicer gibali v okviru načrtovanih v proračunu. 
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4.5.1.2. POVZETEK STROŠKOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LETO 2009 

KS Tokovina Vzdrţevanje Skupaj 

 EUR EUR EUR 

BUKOVICA - BUKOVŠČICA 3.548 2.409 5.957 

GODEŠIČ 5.720 2.371 8.091 

LOG 9.027 1.220 10.247 

LUŠA - SV. LENART 1.085 0 1.085 

RETEČE 9.467 6.099 15.566 

SV.DUH 22.529 9.410 31.939 

ZMINEC 3.720 2.718 6.438 

MESTO 26.566 12.164 38.730 

ST. LOKA - PODLUBNIK 30.886 16.321 47.207 

TRATA 20.563 20.604 41.167 

KAMNITNIK 35.877 13.007 48.884 

DRUGO ( semaforji, kataster )  4.333 4.334 

SKUPAJ 168.988 90.656 259.645 

 
 

4.5.1.3. Vzdrţevanje ţelezniških prehodov 
Zakon o varnosti v ţelezniškem prometu ( Ur. List 85/00 ) v 29. členu določa, da 
stroške v zvezi z vzdrţevanjem, obnovo ali rekonstrukcijo nivojskih prehodov in progovne signalizacije 
bremenijo lastnika javne ţelezniške infrastrukture. 
Cestno prometne signalizacije na nivojskem prehodu, ki opozarja udeleţence cestnega prometa na ta 
prehod, postavlja in vzdrţuje upravljalec ceste. 
Na območju občine Škofja Loka so trenutno trije zavarovani nivojski prehodi zavarovani z zapornicami. 
Računi za redno vzdrţevanje nivojskih cestnih kriţanj s ţelezniškimi progami v letu 2009 niso bili 
izstavljeni zaradi nastalega spora med občinami in ţeleznico, ker je potrebna jasna razmejitev 
vzdrţevanja in s tem v zvezi natančna razmejitev obveznosti obeh strani. Zato bo potrebna 
sprememba zakona o varnosti v ţelezniškem prometu kot tudi zakona o varnosti v cestnem prometu. 
Iz te finančne postavke smo financirali stroške izdelave PID za lansko leto zgrajen zavarovan prehod 
čez ţeleznico na Godešiču 
 
 

4.5.1.4.1. Študije na občinskih cestah 
V to postavko sodijo stroški za študije, priprave tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih 
cest kateri stroški so v pristojnosti občine (pločniki, javna razsvetljava). 
V letu 2009 so bila sredstva porabljena za naslednje aktivnosti: 

Stroški odvetniških in notarskih storitev 3.703 EUR 

Stroški sodnega cenilca in izvedenca  1.339 EUR 

Odstranitev gradbene mehanizacije – odločba policije Forme 15.426 EUR 

Stroški izdelave tehnične dokumentacije:   

 izdelave PZI projekt LC 183010, odsek Strmica  23.640 EUR 

 izdelava geodetskega posnetka LC 401100, odsek Bodoveljska 

grapa – Sv. Oţbolt 

1.004 EUR 

 izdelave PZI projekta sanacije »Kapucinskega mostu« 2.779 EUR 

 izdelava geodetskega posnetka LC 401050, odsek Crngrob 3.894 EUR 

 izdelave PZI projekta JP 902280 Frankovo naselje 7.320 EUR 

 izdelava geodetskega načrta za potrebe cestnega projektiranja 3.756 EUR- 

 izdelava popisov del, študij in predračunov 11.489 EUR 

Drugi manjši izdatki – ureditev BCP katastra 2.655 EUR 

SKUPAJ 106.583 EUR 

 
 
4.5.1.4.2. Študije na regionalnih cestah 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo v letu 2008 izdelane projektne dokumentacije idejne zasnove 
(IDZ) kolesarske in pešpoti Stari Dvor – Lipica – Godešič. S te postavke so bila sredstva porabljena 
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tudi za plačilo PZI projektne dokumentacije ureditve kriţišča in pločnikov v Zmincu. Izdelana je bila PZI 
dokumentacija pločnikov na Bukovici. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo pripadajočega 
geodetskega posnetka in parcelacije. 
 
 

4.5.1.5. Vzdrţevanje gozdnih cest 
Občina je na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93), ki ureja 
financiranje in vzdrţevanje voznih cest dolţna, da vzdrţuje tudi gozdne ceste. Na območju sedanje 
Občine Škofja Loka je po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije gozdnih cest 86 km. 
Sredstva za vzdrţevanje 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, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od kat. dohodka gozdnih 
zemljišč. V osnutku proračuna Občina Škofja Loka ne zagotavlja lastnih sredstev za vzdrţevanje 
gozdnih cest, ampak so načrtovana samo namenska sredstva, ki jih plačujejo lastniki gozdov in 
proračun Republike Slovenije. 
V letu 2009 so bila izvedena vzdrţevalna dela na naslednjih gozdnih cestah: 

Vzdrţevanje gozdnih cest  2.265 EUR 

03L221 Hrastnik 11.863 EUR 

03L316 Sovpot 3.229 EUR 

03L283 Medvedovo 326 EUR 

03L251 Vincarška grapa 1.259 EUR 

SKUPAJ 18.942 EUR 

 

4.5.1.6. Vzdrţevanje signalizacije in ograj 

Sredstva so bila porabljena za popravilo, dobavo in montaţo varnostnih ograj na naslednjih odsekih 

cest: 

 JP 9017902, odsek POLANC 6.774 € 

 JP 901610, odsek ZMINEC popravilo ograje na mostu 1.733 € 

 LZ 402030 popravilo ograje pri SGP TEHNIK 2.032 € 

 LC 401170 dobava in montaţa varnostne ograje Reteče - Senica 3.751 € 

 Izdelava talnih označb – Frankovo naselje 1.972 € 

 LC 401070, odsek Gorajte dobava in montaţa varnostne ograje 3.515 € 

SKUPAJ 19.777€ 

  
 

 

4.5.1.7. Urejanje prometa 

Sredstva so bila porabljena za vzdrţevanje in obnova talnih označb na občinskih cestah in javnih 

površinah: 
 
 

4.5.1.8. Odmera cest 

Sredstva so bila porabljena za: 

Odmera ceste LC 40120, odsek Gabrška gora 9.515 EUR 

Ureditev meje Godešič - pločniki 780 EUR 

Parcelacija JP 1692/1 – KO Dorfarje 540 EUR 

Geodetski posnetek JP 901950, odsek Mala Hrastnica 720 EUR 

Izravnava meje Stara Loka 960 EUR 

Ureditev meje p. št. 1196 KO Suha 588 EUR 

Parcelacija parcele št. 931/1 KO Puštalosta 180 EUR 

Odmera LC 251070, odsek Puštal – Hosta 1.950 EUR 

Ureditev mejeLC 401050, odsek Dorfarje 1.050 EUR 

Zavarovanje mejnikov LC 251070, odsek Gosteče 480 EUR 

Odmera LC 251070, odsek Hartman 903 EUR 

Parcelacija 385 KO Stara Loka 1.020 EUR 

Ureditev meje in parcelacija LC 401070, odsek Gorajte 14.669 EUR 
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Ureditev meje LC 401050, odsek Dorfarje 1.056 EUR 

Odmera pločnikov RI/210, odsek Podpulfrca 1.545 EUR 

Ureditev meje JP 903272, odsek Vešter 816 EUR 

SKUPAJ 36.772 EUR 

Iz gornjega pregleda je razvidno, da smo imeli v preteklem letu velike aktivnosti na izvajanju programa 
odmer občinskih cest.Finančna izvršitev je slaba zaradi zamika plačil , ker je bila večina večjih 
elaboratov oddana na Geodetsko upravo koncu leta 2009. 
 
 

4.5.2. Investicijski odhodki 
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic 
Na regionalni cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik smo 
poplačali izvedena dela na t.i. II. etapi ureditve ceste. Poravnani so bili stroški, ki so nastali v zvezi z 
izvajanjem del na nadaljevanju ureditve na t.i. III. etape ureditve ceste na pododseku Klančar - 
Podlubnik in stroški strokovnega nadzora. Del sredstev je bil porabljen tudi za cenitve in overitve za 
odkup zemljišč, ki jih potrebujemo za ureditev ceste na še neurejenem odseku ''Petrol – Poden''. 
Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo sprememb projektne dokumentacije ureditve regionalne 
ceste na pododseku Petrol – Poden, glede na predhodno predvidene rešitve, ki so bile potrebne v 
izogib večjim posegom na privatna zemljišča. 
Porabljena sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo protihrupne ograje ob izgradnji pločnika ob 
regionalni cesti skozi Reteče, ker so bila tekom gradnje pridobljena dodatna zemljišča. 
Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih saj smo predvidevali začetek izgradnje 
ureditve regionalne ceste na pododseku Petrol – Poden, od km 14+460 do km 15+450, ki se je 
zakasnil in prestavil v leto 2010. 

 

 

4.5.2.2. Program obnov občinskih cest 
Program izvršitve obnov občinskih cest je razviden iz tabele: 

Z. 
št. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela Rebalans II 
 2009  

Izvršitev 
 2009  

OPOMBA 

1. BUKOVICA-
BUKOVŠČICA 

LC 183010 Strmica – Bukovščica - Ševlje 10.000 0 pog. 2009, 2010, 
2011 

    JP 901074 Sv. Tomaţ - Muja 49.492 48.531 samoprispevek 
pog 2008, 2009 

    JP 901100 Stirpnik – Strehar 0 0 samoprispevek, 
pog 2009,2010 

    JP 901010 Bukovščica - Pozirno 20.865 25.000 sofinanc.-podporni 
zid v vasi Pozirno 

2. LUŠA-
LENART 

LC 401020Na Luši – Lenart - Zapreval 
21.729 16.872 pog. 2008, 2009 

    JP 901240 Zg. Luša – Dragobačk – Stirpnik in Miklavc 30.865 60.865 pog 2008, 2009 
samoprispevek 

  LC 401030, odsek Brdar – občinska meja   45.000    100.642   

3. STARA LOKA 
- PODLUBNIK 

LC 401050 Škofja Loka – Crngrob - Dorfarje 0 0 odlog 2010 

    JP 903270 Vešter 25 – Vešter 21 (Vešter II) 0 0   

    LC 401040 Binkelj - Kriţna gora – Praprotno 20.865 0 pog 2008, 2009 

  JP 903612 Pevno 3 – Arnol, JP 9032510 Vešter - 
elektrarna 

0 0 sofinanciranje 
uporabniki 

  LC 401070 Groharjevo naselje – Sv Duh – Ţabnica, 
odsek Gorajte 

  25.000 31.183 asf. muld in 
razširitve 

  preplastitve 25.000 25.000  

4. ŠKOFJA 
LOKA-MESTO 

Rekonstrukcija in sanacija brvi čez Selško Soro  
Brv »TRANSTURIST«  

259.600 16.227 pog.2008, 2009 

  LC 251080 Sora – Osolnik - Hrastnica 0 0 samoprispevek 

    LC 401090 Hrastnica – Selo ( občinska meja ) 0 0 samoprispevek 

  LC 401050 Škofja Loka – Crngrob - Dorfarje 0 0  

    JP 901740 Hrastnica - Pasja vas - Podbreznik 41.729 42.000 samoprispevek, 
pog 2009,20410 

    JP 401310 Kapucinski trg – Novi svet (kroţna pot) 40.000 30.111 odlog 2010 

  JP 901790 Polanc – Sv. Oţbolt 8.346 8.346 pog.2008, 2009 

  JP901750Hrastnica-Brnik-Močeradnik-obč.meja 10.000 6.890 pog.2008, 2009 
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5. TRATA LZ 402040 Stari dvor – ţel. postaja – Lipica 10.000 0 pog.2009, 2010 

    LC 251070 Medvode – Sora – Puštal, odsek Hosta 235.265 166.601 pog 2008,2009 

  LZ 402030 sanacija mostu Suha - Hosta 30.000 28.880 pog.2008, 2009 

  JP 903841 Draga, LC – Draga 20, podporni zid 48.000 47.487 pog 2008, 2009 

  JP 903871 , odsek Ljubljanska c. – C. Sv. Janeza 4.000 4.000  

6. SV. DUH Preplastitve 12.519 12.519   

  LC 401050 Škofja Loka – Crngrob – Dorfarje, odsek 
Dorfarje 

75.865 67.969 Izgradnja ostale 
infrastrukture 

7. GODEŠIČ LC 401170 Zg. Senica – Reteče - Godešič 12.519 0   

8. RETEČE Preplastitve 12.519 0   

9. KAMNITNIK JP 902060 Koširjeva cesta 2.000 1.955 upravni spor 

  JP 902020 Partizanska c. – Kamnitnik 18 (Kamnitnik) 6.000 6.000 preplastitev, 
sofinancira KS 

    LZ 402020 Plevna – Partizanska c. – Groh. n. 0 0 pog 2009, 2010 

    JP 902070 Demšarjeva cesta 0 0 pog 2009,2010 

10. ZMINEC JP 901560 Sopotnica-Rohotnik 40.000 34.144 samoprispevek, 
pog 2008,2009 

    JP 901600 Gabrk - Okršljan 41.729 41.000 samoprispevek, , 
pog 2009,2010 

    JP 901590 Gabrk - Okrogelše 25.038 25.038 pog.2008, 2009 , 
samoprispevek 

11. LOG LC 100120 Kumer -Smoldno  90.250 61.262 samoprispevek, 
pog 2008,2009 

  LC 401120 Log – Gabrška gora – obč. meja 30.000 29.999 samoprispevek, 
pog 2009,2010 

  JP 901381 Visoko – Ahternk - Kamnšk 0 0  

12. RAZNI nadzor, popisi 21.705 37.278   

 S K U P A J  1.305.900 975.799  

V letu 2009 beleţimo dobro izvršitev programa obnove občinskih cest. Odstopanje beleţimo zaradi 
neporavnanih obveznosti in zamika plačil. 
 
Seznam neporavnanih obveznosti iz leta 2009 je naslednji: 

DOLENC d.o.o., obnova LC 4014040, odsek Kriţna gora – Sredniška  20.865,00 € 

VIK KUŠAR d.o.o., »Transturist brv« - nadzor varstva pri delu 864,00 € 

CP KRANJ d.d., obnova LC 401050, odsek Dorfarje 45.808,44 € 

CP KRANJ d.d., obnova JP 901380 Visoko – Ahternk 28.999,61 € 

LAVACO d.o.o., obnova LK 401310 Novi svet 9.889,00 € 

CP KRANJ d.d., obnova JP 902020 Partizanska c. – Kamnitnik 18 5.002,91 € 

CP KRANJ d.d., obnova LC 251070, odsek Hosta 9.963,07 € 

CP KRANJ d.d., obnova LC 251070, odsek Hosta – Gosteče 89.715,25 € 

CP KRANJ d.d., sanacija zimskih poškodb LZ 402040, odsek St. Dvor – Lipica 15.002,49 € 

CP KRANJ d.d., sanacija zimskih poškodb LC 401020, odsek Luša 23.447,63 € 

DOLENC d.o.o., obnova LC 401172, odsek Reteče – ţelezniška proga 12.519,60 € 

ARI d.o.o., - nadzor za obnovo cest – RAZNI 5.956,04 € 

MAP-TRADE d.o.o., sanacija »Transturist brvi« 253.717,31 € 

SIMGRAD d.o.o. nadzor za obnovo cest – RAZNI 1.740,30 € 

SKUPAJ 523.490,65 € 

 
 

4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za realizacijo investicije obnova cest v naseljih 
Dorfarje, Forme in Sv. Duh. Z drugim rebalansom proračuna 2009 smo realizacijo postavke uskladili z 
odhodki. 
 
 

4.5.2.4. Urejanje pločnikov 
Program izvršitve je razviden iz naslednje tabele: 
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Z. 
št. 

Naziv objekta - vrsta dela Proračun 
2009 EUR 

Izvršitev 
 2009 EUR 

1. Odšk. za zemlj., ki jih za načrtovane gradnje potrebuje Občina: 
Kidričeva cesta, Podl. – Klančar, Grenc – Ţabnica, pločniki na 
odsekih Zminec, Reteče, Na Logu, Godešič 41.700 10.206 

2. RI 210/1078 izgr. pločnikov skozi nas. Reteče 20.900 0 

3. RI 210/1110 izgr. Pločnikov na odseku Šk. Loka - Podpulrfelca od 
KM 1+305 do KM 1+850, 166.900 283.585 

4. RI 210/1010 izgr. pločnikov skozi nas. Zminec (avtobusna postaja) 20.900 0 

5. Pločnik RI 210/1078, kriţišče Suha - Lipica 60.000 0 

6. Pločniki RI 210/1078, kriţišče Suha - Lipica 15.000 0 

 S K U P A J 325.400 293.791 

V letu 2009 beleţimo odstopanja na izgradnji pločnikov RI/210, odsek Podpulfrca zaradi neporavnanih 
računov iz leta 2008, katere obveznosti niso bile upoštevan v rebalansu. Zaradi manjšega priliva 
sredstev v letu 2009 smo aktivnosti na izgradnji ostalih pločnikov prenesli v naslednja leta. 
 
 

4.5.2.5. Urejanje prometa 
Poraba sredstev je bila namenska. Najzahtevnejši projekt je bil ureditev oznak, vodenje in varnejša 
ureditev prometa na področju Stare Loke, Binklja, Virloga in Trnja, za kar je bil izdelan prometno-
tehnični elaborat. 
Nove prometne ureditve so bile vzpostavljene v Frankovem naselju in na Grencu, manjše spremembe 
in dopolnitve tudi na drugih lokacijah. Vzpostavili smo tudi stalno zalogo nujnih in pogosto uporabljenih 
prometnih znakov ter solarni opozorilni sistem na prehodu drţavne ceste pri SGP Tehnik. 
 
 

4.5.2.6. Odkup zemljišč 

V letu 2009 smo izvedli odkupe zemljišč za naslednje ceste: 
Z. 
št. 

šifra in ime k.o. parc. št. 
površina 
(skupaj) 

vrsta 
zemljišča 

Pogodbena 
vrednost 

Opombe 

1 

Stari Dvor 257/4, 258/6,270/4 9007 m2 stavbno, v 
naravi pot 65.000,00 EUR 

obnova ceste JP 903151 
Grenc - Trata    

2 Reteče 954/4,958/6 68 m2 
kmetijsko, v 
naravi pot 3.509,20 EUR 

obnova ceste JP 902711 
Reteče – Gor. vas 

3 Reteče 870/3,870/6 16 m2 
kmetijsko, v 
naravi pot 1.882,40 EUR 

obnova ceste JP 902710 
Reteče – Gor. vas 

4 2026 - Pevno 555/4 1411 m2  kmetijsko 411,84 EUR 
obnova ceste LC 401040, 
Binkelj - Kriţna gora  

5 2026 - Pevno 461/3 21 m2  kmetijsko 7,56 EUR 
obnova ceste LC 401040, 
Binkelj - Kriţna gora  

6 Bukovščica 1771 29 m2  dvorišče 16.000,00 EUR 

obnova ceste LC 
183011Straţišče – Strmica - 
Ševlje  

7 Reteče 47/10 64 m2  stavbno 7.040,00 EUR 
obnova ceste LC 401172 
Reteče – ţelezniška postaja 

8 Puštal 895/4 96 m2  kmetijsko 76,80 EUR 
obnova ceste LC 251070 
Medvode – Gosteče - Puštal  

9 Škofja Loka 366/14 17 m2 pot 1.772,08 EUR Pločniki Podfulfrca 

10 Škofja Loka 364/9 3 m2 pot 312,72 EUR Pločniki Podfulfrca 

11 Škofja Loka 366/18, 366/16 11 m2 pot 1.042,40 EUR Pločniki Podfulfrca 

12 Škofja Loka 366/18 49 m2 pot 5.107,76 EUR Pločniki Podfulfrca 

13 Škofja Loka 
popl. 361/15, 361/16, 

361/18, 361/18 3079 m2 pot 906,86 EUR Pločniki Podfulfrca 

14 Visoko 192/2, 189/4, 192/4 19 m2 pot 1.064,00 EUR Pločniki Na Logu 

  SKUPAJ       93.927,80   

Kljub velikim aktivnostim nam je ostalo še veliko neizvršenih premoţenjsko pravnih zadev na občinskih 

cestah. 
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4.5.2.7. Ţelezniški prehodi 

Operativno smo v letu 2009 izvedli prehod čez ţelezniško progo z avtomatskimi zapornicami in 

ustrezno svetlobno signalizacijo na Godešiču. Obnovljen je bil cestni prehod čez ţelezniško progo in 

zgrajena povezovalna cesta med Godešičem in Trato ( do industrijske cone ). 
 

4.5.2.8. Javna razsvetljava 
Izvedena je bila realizacija naslednjih investicijsko - vzdrţevalnih del : 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela Rebalans II 
2009 
 EUR 

Izvršitev 
2009 
 EUR 

OPOMBA 

T.P. 4.5.2.8. Obnova obstoječe dotrajane JR    

Razne Obnova priţigališč ob obnovi TP, ki jih izvaja 
Elektro G.( Fran. n. 74, Grohar. n., Partizanska 
c.)  7.000 6.823 

 

Stara Loka-
Podlubnik 

Zamenjava dotrajanih svetilk v naselju Binkelj, 
Trnje, Vešter, Moškrinj, Pevno, Podlubnik II, 
Virlog, St. Loka 36.000 15.303 

pog 2008, 2009, 
2010 

Šk. L. - 
mesto 

Zamenjava dotrajanih svetilk Novi svet, Vincarje, 
Puštal, Poljanska cesta, Sp. Trg, Grajska pot 10.000 14.658 

pog 2008, 2009 

Kamnitnik Zamenjava dotrajanih svetilk Potočnikova.c., 
Sorška cesta, Demšar. C., Partizanska c., 
Kidričeva c., Kapucinski trg 10.800 14.060 

Odlog 2010 

Bukovica Zamenjava dotrajanih svetilk Bukovica, Knape 4.000 3.969  

Zminec Zamenjava dotrajanih svetilk in izgradnja novih 18.600 19.727 Pog 2009,2010 

Trata Zamenjava dotrajanih svetilk Trata, Pungert, 
Frankovo n.,Lipica, Suha, Hosta, Draga, 
Gosteče 45.000 46.122 

Situacija. dec. 
2008 35.805,96€ 

Reteče Zamenjava dotrajanih svetilk v vasi Reteče 0 0  

Godešič Zamenjava dotrajanih svetilk v vasi Godešič 0 0  

Log Zamenjava dotrajanih svetilk v vasi Log, Brode, 
Gabrk 10.000 17.011 

Pog 2009, 2010 

Sv. Duh Zamenjava dotrajanih svetilk - Virmaše  5.000 905  

Razne Stroški nadzora in izdelave tehnične dokumen. 5.000 6.176  

 Skupaj 151400 144.754  

     

T.P. 4.5.2.8. Izgradnja JR na vpadnicah    

Šk. Loka - 
mesto 

RI 210/1010, odsek nasproti SGP Tehnik, 
Podpulferca, Poljanska cesta in most pri Šeširju 

37700 49.659 

Situacija za most 
Šešir 14.605,08 € 
pog 2008, 2009 

Stara Loka - 
Podlubnik 

RII 403, odsek Petrol - Podenj 
0 0 

Izvedba 2010 

Reteče RI 210/1078, odsek Reteče in Godešič 0 0  

Bukovica Obnova dotrajanih svetilk RII 403 Na Luši - 
Bukovica 50.300 50.300 

Pog 2009,2010 

Razne Stroški nadzora in izdelave tehnične dokumen. 2.500 2.447  

 Skupaj 90.500 102.406  

 VSE SKUPAJ 241.900 247.160  

 
 

4.5.2.9. Loška obvoznica 
Na postavki Loška obvoznica so bila sredstva porabljena za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje 
obvoznice. Poplačana so bila izvedena dela za izvedbo kriţišča v Zmincu in nadzor za izvedbo le-
tega. Izvedeni so bili nasipi za kroţno kriţišče pred vhodom v predor pod Stenom in na odseku od ţe 
zgrajenega kriţišča na Ljubljanski cesti do obstoječe ceste skozi Suho. Izvedena je tudi kamnita 
zloţba na severni strani ceste Puštal – Medvode. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo nadzora 
nad izvajanjem gradbenih del. Ob odkupu in predaji objektov, ki so namenjeni za spremembo 
namembnosti, se je pojavila tudi potreba po varovanju teh objektov, zato so bila sredstva porabljena 
tudi plačilu stroškov varovanja posameznih objektov. Poravnana je bila tudi večina obveznosti iz 
naslova spremembe projektne rešitve v zvezi z razširitvijo podvoza in povezovalne ceste do cerkve na 
Suhi. 



35 

 

Sredstva so bila porabljena tudi plačilu idejne rešitve na odseku med Ljubljansko cesto in predorom 
pod Stenom z opustitvijo kroţišča na Suhi, ki je bila v skladu z zahtevami in predlogi civilne iniciative 
pripravljena s strani PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana. Naročena 
in plačana je bila tudi ''Študija vseh potrebnih postopkov za izvedbo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta skupnega pomena za spremembo rešitev v območju Suhe za Poljansko 
obvoznico v Škofji Loki'', ki je bila narejena s strani neodvisne institucije LG Inţeniring, d.d. iz 
Ljubljane. 
Prav tako so bila sredstva porabljena tudi za redno obveščanje javnosti v zvezi z napredovanjem del 
na izgradnji obvoznice. 
Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih zaradi znanih prekinitev del na Poljanski 
obvoznici in s tem manjše realizacije gradbenih del. 
 
 

4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU 
Izvedena je bila realizacija naslednjih investicijsko - vzdrţevalnih del : 

Z. 
št. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela 
Rebalans II 

2009 
EUR 

Izvršitev 
2009 
EUR 

OPOMBA 

  
Obnova JR ob obnovi cest in ostale 
infrastrukture 

   

 
Stara Loka- 
Podlubnik 

Naselje Stara Loka, Binkelj, Vešter 0 0 
Izvedba 

2010,2011 

 
Šk-. Loka-
mesto 

Naselje Puštal – Hudičeva brv 0 0  

  Naselje Vincarje 0 0 
Izvedba 

2010,2011 

 Trata JR Pungert, Gosteče; Draga 0 0  

  Mestni – Cankarjev trg 0 0  

  JR Industrijska cona Trata, I faza 0 0  

 Sv. Duh JR naselje Dorfarje – Forme – Sv. Duh 43.000 43.049 nepl rač . 2008 

  JR Virmaše - Grenc 0 0  

 
Godešič-
Reteče 

Naselje Godešič, Reteče, Gorenja vas 13.500 14.182  

 Razne Stroški nadzora in izdelave tehnične dokumen. 5.000 2.972  

  Skupaj 61.000 60.203  

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za realizacijo investicije gradnja javne 
razsvetljave v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh. V ta namen je bilo porabljenih skoraj 72% sredstev. 
S sredstvi smo plačali tudi izdelavo OPPN za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja 
vas – Reteče, izdelavo OPPN za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in 
Vešter, odvetniške stroške pridobitve in stroške overitve pogodb o ustanovitvi sluţnosti ter objavo 
Odlokov v Uradnem listu RS. V ta namen je bilo porabljenih 28% sredstev. 
Realizacija je v okviru načrtovanega zneska. 
 
 

4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona - ceste 
Sredstva so bila porabljena za: 

 izgradnjo komunalno-energetske ureditve v Obrtni coni Trata  ................................ 190.182 EUR 

 izdelavo komunalno-energetske ureditve v Industrijski coni Trata ........................... 676.547 EUR. 
Izgradnja komunalne infrastrukture v obrtni coni Trata (za Predilnico) je bila zaključena v letu 2008. V 
letu 2009 je bilo realizirano poplačilo situacije za izvedena dela. 
Komunalna infrastruktura v Obrtni coni Trata obsega izgradnjo napajalne ceste v dolţini 460 m, ter 
izgradnjo vodovoda, plinovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, ter električna napeljave. Obrtna cona 
obsega območje v velikost 16.000 m2, na katerem je v skladu z lokacijskim načrtom predvidena 
gradnja devetih proizvodnih objektov. Do konca leta 2009 je bilo v Obrtni coni ţe zgrajeno 5 
poslovno/proizvodnih objektov, za 3 objekte pa se pripravlja gradbena dokumentacija. 
Industrijska cona Trata obsega območje velikosti 20.4 ha vzhodno od Traškega grabna. V letu 2009 je 
bila zaključena izgradnja 1.faze ureditve komunalne infrastrukture, ki zajema izvedbo cestnega 
omreţja znotraj cone v skupni dolţini 890 m, zahodni cestni dovoz z mostom čez Traški graben ter 
podvoz pod ţelezniško progo. V okviru cestnih koridorjev je zgrajena vsa potrebna komunalna 
infrastrukture za napajanje proizvodnih objektov: vodovod, plin, fekalna kanalizacija, meteorna 
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kanalizacija, telefon in elektro napajanje. Do konca leta 2009 so bili v industrijski coni zgrajeni štirje 
poslovno/proizvodni objekti, 2 objekta pa sta trenutno še v gradnji. 
 
 

4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij - ceste 
Postavka je namenjena izgradnji cest v okviru urejanju stavbnih zemljišč v posameznih soseskah. 
Sredstva so bila porabljena za izvdbo prometnic v soseski Virmaše, za izdelavo projektne 
dokumentacije za prometno in komunalno ureditev OLN Kapucinsko predmestje I in projektno 
dokumentacijo komunalne ureditve naselja Vincarje. Realizacija je za 3% večja od načrtovane. 
 
 

4.5.2.13. Panoramska cesta 
Občina Škofja Loka je kot nosilka regijskega projekta uspela na 3. razpisu Sluţbe za RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj, ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj z operacijo »Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste«. Pri projektu sodelujejo 
občine: Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. 
Sredstva so se porabila za ţe zaključena dela v občini Gorenja vas – Poljane na odseku LC Poljane –
Javorje in za vso projektno dokumentacija na preostalih odsekih sodelujočih občin, ki je bila pogoj za 
izvedbo javnega naročila. Izveden je bil postopek javnega naročila za izbor izvajalcev del in za 
gradbeni nadzor. Realizacija je bila manjša od načrtovane, saj se je zaradi pritoţbe enega izmed 
ponudnikov na odločitev o izboru izvajalcev del postopek javnega naročanja podaljšal za 2 meseca. 
Vsled tega je bil zamik začetka del, zato bo realizacija višja v letu 2010. Vsi izvajalci so bili uvedeni v 
delo v mesecu novembru. Gradbena dela so se začela izvajati v občini Škofja – Loka in občini Ţiri. V 
preostalih dveh sodelujočih občinah je načrtovan začetek del v začetku februarja 2010. 
Glede na nastale stroške in uspešno kontrolo operacije s strani Sluţbe vlade RS za regionalni razvoj 
in lokalno samoupravo so bila sredstva višini 85% upravičenih stroškov iz EU skladov nakazana v 
načrtovani višini 450.000 EUR. 
 
 

4.7.  TURIZEM 

4.7.1. Tekoči odhodki 
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma 

V okviru postavke pospeševanja razvoja turizma so bila porabljena sredstva za turistične in kulturne 

prireditve, ki se dogajajo v Občini Škofja Loka. Iz te postavke se je financiral tudi programski del 

delovanja Zavoda za pospeševanje turizma LTO Blegoš. Financiranje programskega dela delovanja 

LTO se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2009 sklenila Občina Škofja Loka in LTO 

Blegoš. Poleg programskega dela delovanja LTO Blegoš se je iz te postavke financiralo tudi 

organiziranje in promocija tistih turističnih in druţabnih prireditev, ki jih tradicionalno prireja oziroma pri 

njihovi organizaciji sodeluje Občina Škofja Loka:  
 sofinanciranje poletnih koncertnih prireditev ''Pisana Loka 2009'' 
 izvedba prireditev v okviru projekta »Beli december 2008«, in boţično-novoletna okrasitev mesta 
 organiziranje prireditve – Oder mladih 2009 
 priprave na izvedbo tradicionalne historično- etnološke prireditve ''Venerina pot 2009'' 
 sofinanciranje prireditve smučanje in kolesarjenje po starem, tradicionalnega festivala slovenskih 

viţ v narečju,  
 izdelava, tiskanje in izdaja turističnega promocijskega materiala (prospekti, koledarji prireditev, 

turistično - izletniški zemljevidi) (LTO Blegoš in Občina Škofja Loka)  
 turistične promocijske akcije in predstavitve v različnih medijih (LTO Blegoš)  
 objave turističnih oglasov, predstavitve v medijih in na sejmih (LTO Blegoš). 

 

 

4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija 

Sredstva so bila porabljena za redno tekoče poslovanje Lokalne turistične organizacije LTO Blegoš v 

letu 2009: 
 za stroške TIC-a, 
 za tekoče letne stroške (plače, prehrana, prevoz na in iz dela, izobraţevanje, potni stroški, 

obratovalni stroški, pošta, fotokopiranje, strokovna literatura, najemnina za prostor, pisarniški 
material, telefon z internetom, računovodske storitve, reprezentanca, komunalne storitve), 
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 za promocijo turistične ponudbe, celotnega območja in posameznih prireditev, 
 za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture. 

Sofinanciranje tekočega poslovanja se je vršilo po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto 

2009 sklenila Občina Škofja Loka in LTO Blegoš. 

 

 

4.7.1.3. Javna dela v turizmu 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje izbranega in potrjenega javnega dela brezposelnim osebam. Iz 

teh sredstev se sofinanciralo delo javnega delavca – turističnega informatorja,ki je opravljal delo – 

pomoč pri informiranju in turistični promociji – v pisarni (TIC-u) koristnika javnih del Turističnega 

društva Škofja Loka na Mestnem trgu. Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi 

posebne pogodbe o zaposlitvi. 

 

 

4.7.1.5. Promocija Škofje Loke 

Sredstva so bila namenjena vrhunskim športnikom, ki s svojimi odmevnimi rezultati v različnih športnih 

disciplinah prispevajo k promociji Škofje Loke. Sredstva so bila izplačana na osnovi posebnih 

donatorskih pogodb. 

Realizacija je niţja od predvidene predvsem zaradi dolgotrajne sezonske odsotnosti nekaterih 

športnikov, zato so se podpisi pogodb zavlekli na konec leta 2009. 
 
 

4.8.  DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

4.8.G.1. Tekoči odhodki 
4.8.G.1.1. Zavarovanje 
Znesek predstavlja plačilo premije »poţar in civil zavarovanja« infrastrukturnih objektov na centralnem 
pokopališču Lipica. 
 
 

4.8.G.1.3. Tekoče vzdrţevanje 
S te postavke smo leta 2009 poplačali le račune letnega najema grobov, v katerih so pokopani 
pokojniki, ki so umrli brez svojcev in letni servis zvona na pokopališču Lipica. Stroškov tekočega 
vzdrţevanja ni bilo izkazanih, kar je vzrok nizki porabi sredstev te postavke. 
 
 

4.8.G.2. Investicijski odhodki 
4.8.G.2.1. Pokopališča 
Predvideno širitev centralnega pokopališča Lipica preko potoka Ţabnica je zaustavil postopek 
denacionalizacije na delu zemljišč (del zemljišč je morala Občina kot zavezanka vrniti upravičenki v 
naravi). Zaradi tega je bilo potrebno Ureditveni načrt in načrt zunanje in krajinske ureditve prilagoditi 
novemu dejanskemu stanju. Občina je pri izvajalcu naročila novelacijo načrta v fazi projekta za 
izvedbo (PZI). Na podlagi novega dokumenta je bil spomladi objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. 
Stroški razpisa in priprave dokumentacije so del stroškov postavke. Izbrani izvajalec je po podpisu 
pogodbe pričel z gradbenimi deli na »starem« delu pokopališča, na desnem bregu potoka Ţabnica. 
Leta 2009 je bila nanovo urejeno grobno polje za klasične in za ţarne pokope ter priprava zemljišča za 
prekop posmrtnih ostankov borcev NOB. Znesek postavke predstavlja plačilo opravljene storitve 
izdelovalcu zemeljskih del in gradbenega nadzora. Investicija bo dokončana spomladi leta 2010, ko bo 
dokončana načrtovana zasaditev in urejena okolica posega. 
 
 

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 

4.8.H.1. Tekoči odhodki 
4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje 
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Največji del sredstev je bil namenjen plačilu geodetskih odmer, cenitvi zemljišč in stroškov notarskih 
overitev, povezanih z izvajanjem letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine in sicer 
za območje bivše vojašnice, za napajalni cesti na Kapucinskem predmestju I in Kamnitniku I – Nad 
Plevno. 
Preostala sredstva so bila porabljena za parcelacijo v Groharjevem naselju ter za stroške notarskih 
overovitev na območju ostalih nepremičnin (IC Trata, vrtec Podlubnik, cesta Grenc). 
Poraba sredstev na tej postavki je bila za 10% večja od načrtovanega zneska. 
 
 

4.8.H.2. Investicijski odhodki 
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč - stavbišč 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za urejanje novih sosesk 
(Kamnitnik I – ureditev napajalne ceste, IC Trata, Kapucinsko predmestje I), za vrtec v Podlubniku in 
za cesto na Grencu. 
Realizacija je za 4 % večja od načrtovane. 
 
 

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 bila porabljena namensko in sicer za vzdrţevanje evidentiranih komunalnih 
objektov kot so: redno čiščenje in pleskanje avtobusnih postajališč, letno in zimsko čiščenje mestnih 
ulic, trgov, poti, parkirišč, grabljenje in košnja zelenic, obrezovanje in sanitarna sečnja dreves, 
montaţa, demontaţa, popravilo in pleskanje klopic, urejanje otroških igrišč, pometanje stopnišč, redno 
praznjenje koškov za smeti in popravilo le-teh, nameščanje varovalnih ograj in količkov za nepravilno 
parkiranje, obešanje zastav, vzdrţevanje jaškov na javnih površinah ter zimska sluţba na javnih 
površinah. 
 
 

4.8.J.1.3. Vzdrţevanje javnih zelenih površin – ocvetličenje 
Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za nasaditev s trajnicami in sezonskim cvetjem 
gredic in cvetličnih korit ter redno vzdrţevanje: pletje, okopavanje, gnojenje in zalivanje. 
 
 

4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju 
Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za nadzor na investiciji parkirišče Partizanska in 
Hudičeva brv iz leta 2008 ter izdelavo idejne zasnove parkirišč ţelezniške postaje. 
 
 

4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči 
Sredstva so bila porabljena namensko in sicer za vzdrţevanje sistema za kontrolo pristopa v mestno 
jedro in za stroške vzdrţevanja postavljenega parkirnega avtomata. 
 
 

4.8.J.2. Investicijski odhodki 
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrţevanje komunalnih objektov – program KS 
Planirana sredstva so bila porabljena namensko po planih, ki so jih realizirali po posameznih krajevnih 
skupnostih. Majhno odstopanje je zaradi prenosa plačila obveznosti v letošnje leto. 
 
 

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrţevanje komunalnih objektov in parkirišč: 
Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za naslednje investicije: 
- postavitev stojal za kolesa 
- nabava koškov za smeti 
- nabava klopic 
- obnovo otroških igrišč 
- preplastitve in nasutja javnih površin 
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- ureditev javnih poti 
- saditev cipres  

 

 

4.8.J.2.4. Parkirišča 
Sredstva te postavke so bila planirana za več investicij in glede na izdelavo projektnih dokumentacij in 
upravnih dovoljenj je bila realizirana naslednja: 

- urejanje dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče Zdravstveni dom. 
 
 

4.8.J.2.6. Parkirišče Nunski vrt 
Sredstva so bila porabljena namensko za plačilo tehnične dokumentacije za izgradnjo parkirišča. 
Odstopanje na postavki je nastalo zaradi zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in posledično 
gradnje. , ker ni bilo predvidenega začetka gradnje konec leta. 
 
 

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET 

4.8.K.1. Tekoči odhodki 
4.8.K.1.1. Javni mestni promet 
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji 
Podlubnik – Lipica. 
 
 

4.8. M. MALO GOSPODARSTVO 

4.8.M.1. Tekoči odhodki 
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva 
V letu 2009 so bila porabljena zgolj sredstva za izvajanje kreditne sheme, ki jo vodi Regionalna 
razvojna agencija Sora. Dokapitalizacija Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva v letu 
2009 ni bila potrebna, ker so bila na računu sklada še zadostna sredstva za kreditiranje vlagateljev. 
 

4.8.M.1.2. Seminarji in izobraţevanja 
V letu 2009 je bilo v okviru Razvojne agencija Sora organiziranih večjih aktivnosti na področju 
organizacije seminarjev in izobraţevanj podjetnikom, in sicer. 

 sofinanciranju pomoči mikro, malim in srednje velikim podjetjem. 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, 
drţavnem ali evropskem nivoju; 

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

 oblikovanju in vzdrţevanju statističnih baz, oblikovanju, izkazovanju, posredovanju in 
razširjanju paketov informacij, ki jih podjetniki potrebujejo. 

 Tednu obrti in podjetništva, ki poteka v maju in vključuje sklop aktivnosti za še večji razvoj 
obrti in podjetništva na tem območju. 

 socialnemu podjetništvu, kot odziv na gospodarsko krizo, ki ni prizanesla niti škofjeloškemu 
območju. V prvi polovici leta se je brezposelnost na tem območju povečala za 448 oseb od 
tega v občini Škofja Loka 279, kot posledica stečaja druţbe LTH d.o.o.. Razvojna agencija 
Sora je v lanskem letu pripravila pilotni program usposabljanja. Program se je izvajal v drugi 
polovici leta. Povpraševanje je bilo večje, kot je bilo prostih mest, zato se bo program 
nadaljeval v letu 2010. 

 
 

4.8.M.1.3. Drugo 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo in izvajanje projekta, ki dajejo poudarek na tistih znanjih in 
spretnostih, ki jih mala podjetja potrebujejo za uspešno nastopanje. Mala in srednja velika podjetja so 
tako v EU kot tudi pri nas najhitrejši, največji in najbolj dinamični del gospodarstva, ki daje največjo 
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moţnost za zaposlitev. Vzpostavljen e-forum ponuja pomoč in odgovore tem ciljnim skupinam kar je 
razvidno iz števila obiskov, ki so se v tem letu povečala. 
 
 

4.8.M.2. Investicijski odhodki 
4.8.M.2.1. Tehnološki park 
Načrtovana sredstva so se v lanskem letu zniţala, ker ministrstvo za gospodarstvo, kot pristojni organ 
upravljanja ni podal smernic, kateri projekti v okviru resolucijskih projektov bodo upravičeni do 
pridobitve financiranja. Glede na informacije in pripravo končnih meril ministrstva za pridobitev 
sofinanciranja Gospodarskih središč bo vloga za črpanje EU sredstev za izvajanje teh projektov 
mogoča v letu 2010. 
Sredstva so bila namenjena za modifikacijo investicijske in izvedbene dokumentacije ter koordinacijo 
Razvojne agencije Sora z ministrstvom za gospodarstvo z natančno predstavitvijo vsebine projekta - 
Tehnološki park Škofja Loka. Modificirani investicijski dokumenti so sledili usmeritvi ministrstva, da ne 
podpira več novogradnje Gospodarskih središč. V lanskem letu so se vodile aktivnosti iskanja 
primernih praznih objektov za namen izgradnje Tehnološkega parka Škofja Loka. 
 
 

4.8.N. Poslovni prostori 

4.8.N.1. Tekoči odhodki 
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

Stroški upravljanja občinskih poslovnih prostorov so soodvisni od števila poslovnih prostorov v lasti 

Občine. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju vrši storitve upravljanja občinskih poslovnih 

prostorov podjetje Domplan, d.o.o., Kranj. V stroške upravljanja so zajeti tudi stroški vodenja 

rezervnega sklada. Postavka je bila realizirana 93 %. 
 
 

4.8.N.1.2. Najemnine MORS 
Občina Škofja Loka v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Ministrstvom za obrambo plačuje 
najemnino za najete objekte v nekdanji vojašnici v Škofji Loki. Zaradi denacionalizacije in izločitve 
dveh objektov je postavka realizirana 91 %. 

 

 

4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore 
Drugi izdatki pri poslovnih prostorih zajemajo stroške praznih poslovnih prostorov, stroške izvršbe, 
odvetniške stroške za izterjavo dolgov in druge manipulativen stroške. Iz te finančne postavke se 
pokrivajo nastali stroški za plačilo tokovine in vodarine, kateri najemniki imajo skupni števec na 
območju nekdanje vojašnice. Zaradi povečanega števila neplačnikov so sredstva namenjena za 
izvršbe presegla planirano višino za 7 %. 
 
 

4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrţevanja poslovnih prostorov 
Iz te finančne postavke so bili kriti manjši tekoči izdatki za vzdrţevanje poslovnih prostorov. Tekoče 
vzdrţevanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter standardih 
za vzdrţevanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov. Zaradi rednega vzdrţevanja 
občinskih poslovnih prostorov je postavka realizirana 93%. 
 
 

4.8.N.2. Investicijski odhodki 
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrţevanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Iz te postavke so bila krita večja investicijska vzdrţevalna dela poslovnih prostorov in obnova skupnih 
delov stavb v katerih se nahajajo občinski poslovni prostori (obnova kritine, fasade, …). Postavka je 
realizirana le 49 %, ker v letu 2009 ni bilo potrebe po večjih vzdrţevalnih delih. 
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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 
Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za pokrivanje stroškov obratovanja javnega 
stranišča v Homanovi hiši. Odstopanje je nastalo, ker je bilo predviden dogovor o odprtju javnega 
stranišča na avtobusni postaji realiziran šele v začetku letošnjega leta. 
 
 

5.1.D.2. Investicijski odhodki 
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center 
Ob zaključevanju investicije dograditve zbirnega centra Draga s sortirnico odpadkov je lastnica 
sosednje parcele zoper Občino vloţila toţbo za sodno določitev meje med zemljiščema. V času 
oblikovanja proračuna za leto 2009 smo predvidevali, da bo spor končan (da bo meja določena), 
vendar leta 2009 postopek še ni bil zaključen. Tako so bila plačila s te postavke namenjena zgolj 
pokritju sodnih stroškov in zastopanja nepravdnega in pravdnega postopka za določitev meje in spora 
zaradi motenja posesti. Ko bo o sporu dokončno odločeno (pravnomočna sodba), bo sledilo 
nadaljevanje postopka pridobitve upravnega dovoljenja in zaradi novih potreb ter spremembe 
zakonodaje tudi nadgradnja in druga faza širitve objekta. 
 
 

5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

5.1.E.1. Tekoči odhodki 
5.1.E.1.1. Odškodnine 
Prikazan znesek je bil v celoti porabljen za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki je bilo znotraj 
radija vplivnosti deponije nenevarnih odpadkov Draga in je znašal (skupaj 1. in 2. pas) 150 metrov in 
prebivalcem v dosegu vpliva deponije zaradi zmanjšanja kakovosti ţivljenjskega okolja, ki je zajemal 
vasi Draga in Dol. Do odškodnine so bili upravičeni prebivalci, ki so imeli v Dragi in Dolu stalno 
prebivališče in so tam tudi dejansko stalno prebivali najmanj štiri leta. Z vsakim gospodinjstvom je bila 
leta 1998 sklenjena pogodba. Pogoj za prejemanje odškodnine je bil stalno prebivališče in tam tudi 
dejansko prebivati. Ob podpisu pogodb je bilo dogovorjeno, da je za novo priseljene potrebna štiriletna 
doba prebivanja. Odškodnino s te postavke je upravičencem izplačevala Občina Škofja Loka. Znesek 
izplačil se je nato mesečno razdelil na vse štiri občine solastnice deponije po ključu odloţenih 
odpadkov v preteklem letu. Ob oblikovanju proračuna za leto 2009 je bilo predvideno, da bo deponija 
nenevarnih odpadkov Draga dokončno sanirana do konca julija 2009. Izvajalec je zemeljska dela 
(dela, s katerimi je bilo v okolico še povzročeno prašenje, povečan je bil promet in delno povzročen 
hrup) končal do konca avgusta 2009. Upravičencem do odškodnine v vasi Draga in Dol je Občina 
Škofja Loka zato odškodnine nakazale še za mesec julij in avgust 2009. Znesek izplačil s postavke je 
bil urejen z rebalansom proračuna za leto 2009. 
 
 

5.1.E.1.2. Obratovanje deponije 
Deponija nenevarnih odpadkov Draga je leta 2009 obratovala v obdobju od 01.04. do 30.06., ko je 
izvajalec v okviru Načrta neizvedenih del odlagal ostanek komunalnih odpadkov. Znesek postavke 
predstavlja plačilo računov koncesionarju za stroške odlaganja odpadkov in plačilo storitev monitoringa 
in analiz izcednih in odpadnih voda z deponije. Da je realizacija postavke v okviru načrtovanih 
odhodkov, je bilo urejeno z rebalansom proračuna za leto 2009. 
 
 

5.1.E.1.3. Odlaganje odpadkov - Logatec 
V prvem trimesečju leta 2009 smo z območja občine Škofja Loka ostanek komunalnih odpadkov 
dnevno vozil na deponijo Ostri vrh v Logatcu. S pogodbo si je občina zagotovila fiksno ceno 85,00 
EUR za tono odloţenih odpadkov na deponijo. S te postavke so bili poplačali računi, ki so jih mesečno 
za svojo storitev izstavili v Komunalnem podjetju Logatec. Na računih je Komunalno podjetje 
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obračunalo strošek odlaganja in okoljsko dajatev in davek. Ob oblikovanju proračuna za leto 2009 še 
nismo imeli natančnih podatkov dokončni lokaciji oskrbe ostanka odpadkov, zato je bil znesek 
postavke le ocena. Da je realizacija postavke v okviru načrtovanih odhodkov, je bilo urejeno z 
rebalansom proračuna za leto 2009. 
 
 

5.1.E.2. Investicijski odhodki 
5.1.E.2.1. Sanacija deponije 
Odlagališče nenevarnih odpadkov v Dragi je prenehalo z obratovanjem 31.12.2008. V letu 2009 so bila 
vsa dela in tudi trimesečno odlaganje ostanka komunalnih odpadkov izvedena v okviru Načrta 
neizvedenih del, ki ga je z odločbo februarja 2009 potrdila Agencija RS za okolje. Odlaganje odpadkov 
na deponijo nenevarnih odpadkov v Dragi je bilo dejansko zaključeno s 30.06.2009. Za sanacijo 
odlagališča po t.i. Načrtu neizvedenih del smo izvedli postopek javnega naročila za izbiro izvajalca. 
Strošek priprave dokumentacije in strošek postopka je knjiţen v breme te postavke. Izvajalec je takoj 
po podpisu pogodbe pričel z deli na sanaciji deponije. Zemeljska dela, ki so obsegala dokončno 
oblikovanje in sanacijo hribine z navozom ustreznega materiala in humusa, so bila zaključena konec 
avgusta. Septembra je bila dograjena še servisna cesta in na zahodnem in severnem delu odlagališča 
postavljena nova ograja. Izvajalec je v letu 2009 izstavil le prvo začasno situacijo, kar predstavlja tudi 
večino zneska postavke. Do konca leta zaradi zapletov pri dobavi črpalk in izdelavi črpališča in 
antidrenaţnega sistema, izvajalec ni izdal končne situacije. Realizacija postavke je bila urejena z 
rebalansom proračuna za leto 2009. Zaključek investicije (predaja navodil za obratovanje, projekta 
izvedenih del in ostale dokumentacije v zvezi s sanacijo odlagališča) bo leta 2010. Ostale občine 
solastnice odlagališča, bodo sorazmerni del stroškov, določen po ključu teţe odloţenih odpadkov v 
letih od 2003 do 2009, povrnile občini Škofja Loka. 
 
 

5.1.E.2.2. CERO – regijski center 
Ker projekti, katerih nosilci so CERO in občini, ki sta zadolţeni za izvedbo projekta regijskega centra 
Gorenjske in MBO (MO Kranj in Jesenice), leta 2009 niso bili pripravljeni, tudi stroški iz naslova 
regijskega centra niso bili obračunani. Zato na postavki ni realizacije. 
 
 

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

5.2.B. KANALIZACIJA 

5.2.B.1. Tekoči odhodki 
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja 

S te postavke so bili poravnani tekoči stroški dobave električne energije na črpališču Hosta in mali 

komunalni čistilni napravi Hrastnica ter stroški servisiranja, popravila in rednega servisa naprave 

MKČN Hrastnica. Plačano je bilo tudi interventno dezinfekcijsko čiščenje za odpravo škode po nalivih 

v juliju 2009 na posesti fizične osebe po izlivu vode na mešanem sistemu zbirnega mestnega kanala. 
 
 

5.2.B.2. Investicijski odhodki 

5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije 

S te postavke so bila plačana dela, ki so se izvajala v preteklem letu, situacije pa so zapadle v plačilo v 

tem proračunskem letu. Poravnani so bili stroški izgradnje kanalizacije Sv. Duh – podaljšanje kanala 

K1.18.1., stroški za prestavitev elektro omare in izdelava temelja za črpališče za kanalizacijo Sv. Duh 

ter stroški izvedbe elektroinstalacijskih del za malo komunalno čistilno napravo Hrastnica. Plačana je 

bila tudi dokumentacija PZI in PID za rekonstrukcijo kanalizacije za cerkvijo v Stari Loki. 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo tlačnega voda za odvajanje odpadnih vod na območju naselja 

Vešter – zahod, ki je bil v sklopu ureditve regionalne ceste Podlubnik – Klančar vgrajen v cestno telo, 

plačani pa so bili tudi stroški izgradnje dela gravitacijskega kanala Vešter- zahod in ZMK III, stroški 

overitev pogodb o ustanovitvi sluţnosti in stroški nakupa zemljišča za črpališče po predpogodbi h 

kupoprodajni pogodbi. 



43 

 

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc, za plačilo stroškov objave sklepa o začetku priprave v 

Uradnem listu RS in sklepov o javni razgrnitvi v Gorenjskem glasu in za plačilo stroškov distribucije 

obvestil po gospodinjstvih. 

Del sredstev je bilo namenjenih in porabljenih za investicijsko vzdrţevanje kanalizacije. Izvedla se je 

sanacija fekalne in meteorne kanalizacije na Sorški cesti. Izvedla so se tudi ureditvena dela pri izvedbi 

plinovodov in kanalizacije na območju Sv. Duha in Podlubnika, gradbena dela na fekalnem priključku 

(Kalan- Sv. Duh) ter prilagoditev jaškov na višino terena (Kemperle- Sv. Duh). 

S te postavke so bili poravnani tudi stroški gradbenega nadzora in stroški izplačila odškodnin. 

Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI za izgradnjo 

komunalne infrastrukture v naselju Vincarje. 
 
 

5.2.B.2.2. Dokumentacija 

S te postavke so bili poravnani stroški izdelave PGD in PZI projekta za izgradnjo fekalnega kanala po 

ljubljanski cesti, meteornega kanala po ljubljanski cesti in zadrţevalnega bazena pred iztokom v potok 

Suha, stroški izdelave projekta fekalnega kanala na meji območja Grenc, faza PZI in stroški izdelave 

projektne dokumentacije PGD za gradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Kopališke ulice. 

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije PZI za 

izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Virloga v sklopu izgradnje Gorenjske panoramske ceste, 

poplačana pa je bila tudi izdelava revizije Novelacije generalne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih 

in padavinskih voda v občini Škofja Loka. 

S te postavke je bila plačana tudi objava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev v Uradnem listu RS. 
 
 

5.2.B.2.3.Kanalizacija – poraba okoljske dajatve za odpadne vode 
Z drugim rebalansom proračuna 2009 smo porabo okoljske dajatve prenesli na postavko 5.2.B.2.4. 
Kanalizacija – program EU. Okoljska dajatev za odpadne vode je bila sicer porabljena za investicijo 
kanalizacija Dorfarje, Forme in Sv. Duh, vendar je bilo potrebno zaradi sofinanciranja investicije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj stroške na projektu prikazati transparentno, torej na eni sami 
proračunski postavki. Ker se je investicija v večji meri sofinancirala iz evropskih sredstev kot iz porabe 
okoljske dajatve za odpadne vode, je investicija prikazana pod postavko 5.2.B.2.4. Kanalizacija – 
program EU. 
 
 

5.2.B.2.4 Kanalizacija – program EU 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za pripravo dokumentacije za investicije, ki so v okviru 
Občine Škofja Loka vključene v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«. Projekt izvaja Občina Škofja 
Loka skupaj z Občinami Ţelezniki, Gorenja vas - Poljane in Ţiri. Sredstva so bila porabljena za 
pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta »Ureditev porečja Sore«. S 
proračunske postavke je bila plačana koordinacija, strokovno sodelovanje, izdelava vloge, investicijske 
in razpisne dokumentacije za projekt »Ureditev porečja Sora«. S proračunske postavke je bila plačana 
tudi izdelava izvlečkov iz idejnih projektov ter preglednih kart, ki so osnova za izdelavo vloge za 
pridobitev vloge iz Kohezijskega sklada. Sredstva so bila porabljena tudi za informiranje javnosti o 
stanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore. 
Sorazmerni del sredstev je bil porabljen za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in z njimi 
povezanimi storitvami (javno obveščanje) za investicije, ki so vključene v projekt »Ureditev porečja 
Sore«. S proračunske postavke je bila plačana izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za 
posodobitev zbirnega mestnega kanala, za posodobitev zbirnega kanala Trata, komunalno ureditev 
naselja Puštal, komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, komunalno 
ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v okviru izgradnje 
komunalnega opremljanja industrijske cone Trata. 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za storitve, ki so nastale v zvezi s sklepanjem pogodb o 
ustanovitvi sluţnosti, ki jih opravljajo zunanji izvajalci ter overitve pogodb o ustanovitvi sluţnosti. 
S te postavke je bila plačana gradnja druge faze kanalizacije Dorfarje-Forme-Sv. Duh, ki je delno 
sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: gradbene situacije (2.,3.,4.,5.,6.,7. in 
obračunska), stroški koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter gradbeni nadzor. 
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Z drugim rebalansom proračuna 2009 je bila poraba okoljske dajatve prenešena iz postavke 5.2.B.2.3. 
Kanalizacija – poraba okoljske dajatve za odpadne vode na to postavko. Sredstva v višini 171.094,07 
EUR so bila porabljena za investicijo kanalizacija Dorfarje, Forme in Sv. Duh. Preostanek sredstev bo 
namensko porabljen (skladno z odločbo ARSO) v naslednjih letih. 
 
 

5.2.C. ČIŠČENJE VODA 

5.2.C.1. Tekoči odhodki 
5.2.C.1.1. Obratovanje CČN - monitoring 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na 
dotoku in iztoku, izvajanje monitoringa blata in izdelavo obnove ocen odpadkov za odlaganje na 
Centralni čistilni napravi Škofja Loka skladno z drţavnim predpisom in za zavarovanje objekta čistilne 
naprave za leto 2009. Sredstva na tej postavki v letu 2009 niso bila porabljena v celoti, ker izvajalec 
del za vse opravljene storitve še ni izstavil računa oziroma je rok plačila zapadel v leto 2010. 
Nerealizirani del sredstev na tej postavki bo poplačan v letu 2010. 
 
 

5.2.C.2. Investicijski odhodki 
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU 
S sredstvi iz te proračunske postavke se je financirala dokumentacija za investiciji (Centralna čistilna 
naprava Škofja Loka, Čistilna naprava Reteče), ki sta v okviru Občine Škofja Loka vključeni v regijski 
projekt »Ureditev porečja Sore«. Projekt izvaja Občina Škofja Loka skupaj z Občinami Ţelezniki, 
Gorenja vas - Poljane in Ţiri. Sredstva so bila porabljena tudi za informiranje javnosti o stanju projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore. 
Sredstva so bila namenjena tudi cenitvi, overitvi pogodb ter nakupu dveh zemljišč za čistilno napravo 
Reteče. 
V tem letu je bila dokončno poplačana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta in z njimi 
povezanimi storitvami (javno obveščanje) za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja 
vas – Reteče. 
 
 

5.2.C.2.2. Dokumentacija 
Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za poplačilo idejnega projekta za 
Centralno čistilno napravo Škofja Loka. Projekt je bil izdelan v letu 2008, račun pa je bil izdan in 
poplačan v letu 2009. 
Sredstva so bila porabljena tudi za objavo Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter za izdelavo cenitvenega elaborata objekta 
kogeneracije na CČN Škofja Loka za potrebe pridobitve podpore za električno energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov energije. 
 
 

5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrţevanje CČN 
Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo nadomestne 
transformatorske postaje s priključnim 20 kV kablovodom na CČN Škofja Loka. 
 
 

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI 

5.3.1. Tekoči odhodki 
5.3.1.1. Energetska pisarna 
Zagotovljena sredstva so se v lanskem letu porabila za pokrivanje dela materialnih stroškov 
energetske pisarne ki deluje v prostorih Razvojne agencije Sora, ki s svojim delovanjem vsem 
občanom zagotavlja brezplačen strokovni nasvet strokovnjaka. Ugotavlja se, da povpraševanje z leti 
narašča. 
 
 

5.3.1.2. Program varstva okolja 
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Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za sanacijo divjih odlagališč in za pokrivanje 
stroškov spomladanske in jesenske čistilne akcije. 
 

5.3.1.3. Priprava CERO 
Postavka je bila oblikovana z namenom plačila stroškov članstva občine Škofja Loka v konzorciju 
CERO. Teh stroškov konzorcij CERO za leto 2009 ni izkazal, zato na postavki ni realizacije. 
 
 

5.3.1.4. Azil za ţivali 
Po zakonu proti mučenju ţivali je lokalna skupnost dolţna zagotoviti skrb za zapuščene domače ţivali 
(predvsem pse in mačke), t.i. azil. Občina Škofja Loka ima zagotovljen ulov in prvo oskrbo najdenih 
zapuščenih domačih ţivali. Za to poskrbi Klinika Loka. V namen organiziranja delovanja sluţbe je bil 
opravljen postopek javnega poziva za zbiranje ponudb za izvajanje storitev azila. Občina je po zakonu 
dolţna pokriti stroške oskrbe in postopka z najdeno zapuščeno ţivaljo, za katero lastnik ni znan in 
namestitev v zavetišču. Ker v Škofji Loki še ni primernega mesta za postavitev in organizacijo azila, 
ima Občina v zavetišču Horjul – Polona Samec s.p. zagotovljena mesta za prevzem ţivali v zavetišče 
(azil). Zaradi dejstva, da ima od sosednjih občin praktično le občina Škofja Loka edina resno 
organiziran postopek in oskrbo zapuščenih domačih ţivali, se mnogo katera domača ţival »zapusti« 
prav na območju občine Škofja Loka. Izvajalec oskrbo najdenih domačih ţivali opravi temeljito in po 
pravilih veterinarske stroke. Enako zaposleni v zavetišču Horjul delajo v skladu s predpisi in pogodbo. 
Potreba po storitvah veterinarske oskrbe in storitvi azila je še vedno v porastu. Zato je potreba po 
ureditvi azila v regijskem ali podregijskem obsegu in oblikovanju javne sluţbe po načelu koncesije, 
vedno aktualnejša. Da je realizacija postavke v okviru načrtovanih odhodkov, je bilo urejeno z 
rebalansom proračuna za leto 2009, ko so bila za pokritje stroškov oskrbe zapuščenih ţivali 
zagotovljena še dodatna sredstva. 
 
 

5.3.2. Investicijski odhodki 
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav  

Sredstva so bila porabljena za sanacijo poškodb po naravnih nesrečah. 

Izvršitev programa je razvidna iz naslednje tabele: 
Program sanacij po neurjih in plazov za leto 2009 in program sanacij škod po poplavah 18.09.2007 v 
občini Škofja Loka je bil načrtovan na osnovi nepovratnih drţavnih sredstev pomoči . Glede na manjše 
odobritve sredstev drţavne pomoči smo to upoštevali v rebalansu, kar je razvidno v naslednji tabeli: 

Zap
. 

KRAJEVNA  Rebalans  
2009 

Izvršitev 
2009 

Opomba 

št. SKUPNOST Naziv objekta - vrsta dela  EUR  EUR  

1. LUŠA - LENART JP 901230 Luša – Rantovše – Blegoška 
cesta, sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE 
I. « 15.000 0 

Poplave 
18.9.2007 

2. LUŠA - LENART JP 901230 Luša – Rantovše – Blegoška 
cesta, sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE 
II.« 64.867 64.867 

Poplave 
18.9.2007, 
dolg 2008  

3. LUŠA - LENART JP 901230 Luša – Rantovše – Blegoška 
cesta, sanacija ceste in plazov »RANTOVŠE 
III..« 50.000 0 

Poplave 
18.9.2007, 
dolg 2008  

4. BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA 

JP 901071 Praprotno - Sv. Tomaţ, plaz 
»PRAPROTNO« in sanacija ceste 96.000 0 

Poplave 
18.9.2007 

5. ZMINEC LC 401110 Zminec - Sopotnica, plaz 
 » JAMNIK« in sanacija ceste 0 0 

Poplave 
18.9.2007 

6. ZMINEC LC 401010 Podpurfelca - Breznica, plaz » 
FRANCON in » MAVŢAR« in sanacija ceste 0 0 

Poplave 
18.9.2007 

7. ZMINEC Sanacija plazu » MEŢNAR« na JP 901541 
0 0 

Poplave 
18.9.2007 

8. LOG Sanacija plazu » ZADOBNIK« na JP 901600 
0 0 

Poplave 
18.9.2007 

9. LOG Sanacija plazu » SMOLDNO« na LC 100120 

47.576 47.576 

Poplave 
18.9.2007 
dolg 2008 
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10. BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA 

Sanacija plazu » ŠPILAR« na JP 901031 
0 0 

Poplave 
18.9.2007 

11. STARA. LOKA -
PODLUBNIK 

LC 401040 Binkelj – Kriţna g. - Praprotno 
150.000 50.911 

Poplave 
18.9.2007 

12. BUKOVICA - 
BUKOVŠČICA 

JP 901120 Sp. Luša – Udečk - Mihevc 
110.000 0 

Poplave 
18.9.2007 

13. LUŠA - LENART LC 401022 Kriţišče Lenart – Občinska meja 
165.000 161.840 

Poplave 
18.9.2007 

14. LUŠA - LENART LC 401021 Na Luši – Lenart - Debeljak 
0 0 

Poplave 
18.9.2007 

15. LUŠA - LENART JP 901710 Zg. Luša – Potočnik - Gdel 
0 0 

Poplave 
18.9.2007 

16. ŠK. LOKA - 
mesto 

LC 251080 Sora – Osolnik – Dolinski mlin 
25.000 42.061 

Poplave 
18.9.2007 

17. ŠK. LOKA - 
mesto 

LC 251080 most Lipnik 
21.500 23.931 

Poplave 
18.9.2007 

18. ZMINEC LC 4010110 Podpurfelca – Breznica – Martinj 
vrh ( obč. meja ), sanacija ceste 0 0 

Poplave 
18.9.2007 

19. ZMINEC JP 901781 Bodoveljska grapa – Presečnik – 
Roţnik - Jur 0 0 

Poplave 
18.9.2007 

20.. ZMINEC LC 401100 Bodovlje –Frane, sanacija mostu 
št.2 18.000 18.000 

Poplave 
18.9.2007 

21. ZMINEC LC 401100 Bodovlje –Frane, sanacija. 
propusta št.3 15.000 15.000 

Poplave 
18.9.2007 

22. ZMINEC LC 401100 Bodovlje –Frane, san. mostu št.4 
25.000 24.592 

Poplave 
18.9.2007 

23. LUŠA – SV. 
LENART 

Propust KO Zg. Luša, p. št. 817/89 
 ( Ravnikar ) 35.000 30.235 

Poplave 
18.9.200 

24. RAZNI 
OBČINSKE CESTE – poplave 2007 10.000 0 

Poplave 
18.9.2007 

25. RAZNI 
OBČINSKE CESTE – poplave 2008 83.400 88.988 

Poplave 
18.9.2007 

26. ŠK. LOKA - 
mesto Sanacija plazu SV. ANDREJ na JP 901730 65.000 69.937 

Pog 
2008,2009 

27. RAZNI Cenitve, projekti, nadzor 42.657 16.753  

 S K U P A J  1.039.000 654.691  

V letu 2009 beleţimo dobro izvršitev programa sanacij plazov in škod po poplavah 18.9.2007. 
Odstopanje beleţimo zaradi neporavnanih obveznosti, kot sledi: 

 PUH LJUBLJANA d.d. sanacija LC 4014040, odsek Sredniška grapa ........... 92.574,34 € 

 PUH LJUBLJANA d.d. sanacija JP 901120 odsek Udečk ............................. 136.770,49 € 

 GEOINŢENIRING d.o.o., sanacijski načrt »Dragobačk« ..................................  4.910,58 € 

 SKUPAJ ........................................................................................................ 234.255,41 € 
Program je nekoliko okrnjen zaradi manjšega priliva nepovratnih republiških sredstev. 

 
 

5.3.2.2. Proti poplavno urejanje Sor 
V letu 2008 ni bilo realizirane porabe sredstev za urejanje povodja Sor ker z Ministrstvom za okolje in 
prostor še ni bil sklenjen dogovor za izvajanje del. 
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6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

6.1.  STANOVANJSKA DEJAVNOST 

6.1.1.Tekoči odhodki 
6.1.1.1. Subvencije najemnin 
Ta postavka obsega porabljena 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 (Uradni list RS, št. 131/2003 in 
142/2004). V letu 2009 je subvencijo najemnine prejemalo 32 upravičencev, povprečni znesek 
subvencije pa je znašal 82,60 EUR na mesec. Postavka je realizirana 98 %. 
 
 

6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti 
Obveznost zagotavljanja teh sredstev izhaja iz Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/1991) 
in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/1991) in so potrebna v primerih, ko je postopek 
končan in mora občina zagotoviti ustrezna nadomestna stanovanja in odpravnine najemnikom, ki 
stanovanja izpraznijo. 
Pod to postavko so vodene tudi obveznosti občine iz 130. člena Stanovanjskega zakona, v zvezi z 
lastninjenjem druţbenih stanovanj. Na podlagi zakonske določbe je občina dolţna odvajati del 
posameznega obroka kupnine oziroma del preostanka kupnine v primeru predčasnega plačila v 
enkratnem znesku na Republiški stanovanjski sklad (v višini 20%) in Slovensko odškodninsko druţbo 
(v višini 10%). Ta sredstva se letno zniţujejo. 
Sredstva iz te postavke so bila porabljena 44 % od planiranih, ker v letu 2009 iz naslova 
denacionalizacije občina ni imela obveznosti. 
 
 

6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja 
V tej postavki so zajeti stroški sodnih izvršb, odvetniški stroški, stroški točkovanja stanovanj, cenitev 
stanovanj za potrebe denacionalizacije in prodaje stanovanj, objava razpisa za prodajo stanovanj, 
overitev podpisov pri notarju, članarine občine v Stanovanjski zbornici Slovenije, stroški zavarovanja 
skupnih delov in naprav pri upravnikih stavb, obratovalni stroški praznih stanovanj in drugi manjši 
manipulativni izdatki. Zaradi povečanega števila neplačnikov so sredstva namenjena za izvršbe 
presegla planirano višino za 2 %. 
 
 

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. Konec leta 2009 je bila Občina Škofja Loka lastnik 178 
stanovanjskih enot, ki so razpršene v 60 stanovanjskih hišah. Na podlagi sklenjene pogodbe o 
upravljanju vrši storitve upravljanja občinskih stanovanj podjetje Domplan, d.o.o., Kranj, drugi upravniki 
stavb so še: SPO, d.d., Škofja Loka, in Staneks, d.o.o., Škofja Loka. V stroške upravljanja so zajeti 
tudi stroški vodenja rezervnega sklada. Postavka je preseţena za 11 %, ker so se etaţni lastniki v 
določenih stavbah odločili za upravniki, kjer ga prej niso imeli. 
 
 

6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrţevanja stanovanj 
Stroški tekočega vzdrţevanja predstavljajo manjša in večja vzdrţevalna dela v občinskih stanovanjih 
in na skupnih delih in napravah v stavbah in sicer v višini deleţev občinske solastnine. Ti stroški 
zajemajo servisiranje dvigal, kotlovnic, ogrevalnih naprav, obnove in popravila streh, nadstreškov, 
obnove stopnic v večstanovanjskih objektih, obnova domofonov. Področje tekočega vzdrţevanja 
stanovanj je natančno urejeno s Pravilnikom o standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in 
stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004). Upravnik občinskih stanovanj, Domplan, d.o.o., Kranj, in 
občinska strokovna sluţba skrbita za nemoten potek vzdrţevalnih del. Postavka je realizirana v 100%. 
 
 

6.1.1.10. Odškodnina za denacionalizirano stanovanje 
Sredstva iz te postavke niso bila porabljena, ker v letu 2009 iz naslova denacionalizacije občina ni 
imela obveznosti. 
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6.1.2. Investicijski odhodki 
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj 
Iz te postavke so bila v letu 2009 v celoti obnovljena naslednja občinska stanovanja: Frankovo naselje 
43/22, Frankovo naselje 45/10, Frankovo naselje 159/8, Frankovo naselje 55/2, Frankovo 
naselje45/24, Groharjevo naselje 11/8, Novi svet 14/24, Partizanska cesta 12/2, Partizanska cesta 
44/55, Podlubnik 152/49, Podlubnik 153/50. Poleg stroškov izvajalca obnovitvenih del so bili iz te 
postavke poravnani stroški strokovnega nadzora nad izvajanji del, zatoje bila postavka je realizirana 
95 %. 
 
 

6.1.2.3. Gradnja stanovanj 
V letu 2009 je Občina Škofja Loka iz te postavke krila stroške priprave dokumentacije za javno-
zasebno partnersko za izgradnjo dveh večstanovanjskih stavb v naselju Virmaše. Postavka zajema 
tudi stroške ureditve parkirišča za te stavbe skupaj z nadzorom, s čimer je bila realizacija 100 %. 
 
 

6.1.2.4. Vzdrţevanje občinskih stanovanj 
V letu 2009 so bila opravljena večja investicijska vzdrţevalna dela v naslednji stanovanjih:  

Zap.št. Naslov  Št. stan. Opis vzdrţevanja 

1 Frankovo naselje 74a 13 menjava oken  

2 Frankovo naselje 66 12 menjava oken 

3 Frankovo naselje 67 12 adaptacija kopalnice 

4 Frankovo naselje 68 58 menjava notranjih vrat 

5 Frankovo naselje 46 4 adaptacija kopalnice 

6 Frankovo naselje 74A 1 adaptacija kopalnice, menjava radiatorjev 

7 Frankovo naselje 74a 23 menjava radiatorjev 

8 Frankovo naselje 158 5 adaptacija kopalnice, menjava oken 

9 Frankovo naselje  43 1 menjava vrat in sanacija sten 

10 Groharjevo naselje 11 13 adaptacija kopalnice 

11 Mestni trg 36 10 menjava oken 

12 Partizanska cesta 40 17 menjava oken in vrat 

13 Partizanska cesta 12 2 menjava peči 

14 Partizanska cesta 45 45 menjava oken in vrat 

15 Partizanska cesta 44 22 menjava oken in vrat 

16 Podlubnik 161 14 menjava oken 

17 Podlubnik 43 43 adaptacija kopalnice 

Postavka je bila realizirana 100 %. 
 
 

6.1.2.5. Nakup bivalnih enot 
Iz te postavke je bil realiziran nakup enega bivalnega kontejnerja, ki je bil nameščen na območje bivše 
vojašnice, z moţnostjo namestitve dveh socialno ogroţenih oseb brez bivališča. Preostala sredstva 
niso bila porabljena, ker je bila stanovanjska hiša namenjena za preureditev v bivalne enote 
izpraznjena šele v drugi polovici leta 2009 in zato je bila postavka porabljena le 11 %. V tem obdobju 
je Občina Škofja Loka pričela s pridobivanjem dokumentacije za obnovo dveh stanovanjskih hiš na 
Trati v večstanovanjski stavbi. 
 
 

6.2.  PROSTORSKI RAZVOJ 

6.2.1. Tekoči odhodki 
6.2.1.1. Preimenovanja in označitve 
Postavljene so nekatere usmerjevalne oznake za vodenje k turističnim ciljem ter del uličnega sistema 
zgoščenih naselij. Pridobljena je sluţnost za postavitev pozdravne table na občinski meji. Največ 
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sredstev je bilo porabljenih za postavitev dveh usmerjevalnih tabel z motivi Škofje Loke na gorenjski 
avtocesti. Izdelan je bil idejni osnutek oznake pobratenih mest. 
 
 

6.2.1.2. Program geodetskih del 
Sredstva postavke so bila porabljena le do petine planiranih. Za leto 2009 smo na tej postavki smo 
rezervirali sredstva tudi za poplačilo računa parcelacije in geodetskih postopkov po OPPN za lokalno 
infrastrukturo. Realizirana so bila le naročila parcelacij in ureditve mej za ZBDV Reteče, ureditev mej 
zaradi nameravane gradnje vodovoda v Papirnici in parcelacije ceste v Vincarjih in na Lipici ter 
elaborat za OLN Kamnitnik. 
 
 

6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija 
Proračunska sredstva so bila namenjena za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in z njimi 
povezanih strokovnih podlag, organiziranje urbanističnih delavnic in javnih (arhitekturnih) natečajev kot 
strokovnih preverb načrtovanih posegov v prostor: 

 Strokovne podlage potrebne za pripravo podrobnih prostorskih načrtov 

 Pripravo idejne zasnove za Kapucinsko predmestje III, 

 Strokovne podlage za območje novih stavbnih zemljišč 

 Seznanjanje in obveščanje javnosti (javne predstavitve) o pripravi prostorskih dokumentov 

 Stroške postopkov za druge OPPN, ki jih sicer financirajo zasebni investitorji 
 
 

6.2.1.4. Regionalna strategija 
Sredstva so bila porabljena za tehnično pomoč pri izvajanju projektov v okviru Regionalnega 
razvojnega programa za Gorenjsko, ki jo izvaja Razvojna agencija Sora in Razvojni center Gorenjske, 
BSC Kranj. Plan izvedbe projektov določi za vsako leto regijski strateški svet, ki ga potrdijo tudi ţupani 
na Svetu regije. Poleg skupnih projektov je Občina Škofja Loka sodelovala še pri projektih: Sonaravni 
turizem Gorenjske, prijavi dveh INTERREG projektov SLO/A Biodiverzitetni dejavnik AMC in Razvoj 
skupnih prodajnih verig na čezmejnem območju, medobčinski projekt – Komunalno opremljanje 
povodja Sor, ter programu: Podporno okolje za tehnološki razvoj. 
 
 

6. 3.  OSKRBA Z VODO 

6.3.A.1. Tekoči odhodki 
6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode 
Sredstva s te postavke so bila skladno s proračunom porabljena za plačilo stroškov rednega nadzora 
nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode iz javnega loškega vodovoda, javnega vodovoda Rovte-
Lenart-Luša ter dvajsetih večjih zasebnih vodovodov. V času kopalne sezone je bilo enkrat izvedeno 
vzorčenje kopalnih vod na treh različnih lokacijah. 
 
 

6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki 
Realizacija postavke je nizka, saj v tem letu ni bilo večje potrebe po naročanju idejnih projektov. 
Izplačana je bila tudi samo ena odškodnina zaradi okvar na vodovodu Hotovlja-Visoko. S te postavke 
je bilo plačano še vodno povračilo za leto 2008, ki ga je občini z odločbo odmerilo Ministrstvo za okolje 
in prostor za odvzem vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v občini Škofja Loka, ter 
akontacije vodnega povračila za leto 2009. 
 
 

6.3.A.1.3. Zavarovanje 
Znesek predstavlja plačano premijo za poţarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda. 
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6.3.A.2. Investicijski odhodki 
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod 
S te postavke je bila plačana gradnja treh novih vodovodnih odcepov (Lomar, Zakrajšek, Kveder), ki 
se navezujejo na javni vodovod Rovte-Lenart-Luša. Dela bodo zaključena v prvi polovici letošnjega 
leta. Zgrajeno je bilo prečrpališče in del cevovoda v okviru investicije vodovod Zminec-Planina. Ob 
vodohranu Trnje je bila postavljena klorinatorska postaja. Izvedena je bila celovita obnova vodohrana 
Kamnitnik-stari ter Nunskega vodohrana, plačilo izvedenih del pa je delno prestavljeno v letošnje leto. 
S te postavke je bil plačan del stroškov povezanih z gradnjo vodovoda v industrijski coni Trata, 
skladno z OPPN IC Trata. Plačana je bila izdelava projektne dokumentacije in izvedba razpisa za 
izvajalca gradnje vodovoda v naselju Papirnica. V letu 2009 je izvajalec tudi ţe pričel z izvajanjem del, 
vendar bodo situacije zapadle v plačilo iz proračuna 2010. 
Zaradi prestavitve in obnove tranzitnega vodovoda ø 250 mm Trebija-Gorenja vas, na odseku GC 
Dobje, ki je v solastništvu obeh občin (50:50), je bil Občini Gorenja vas-Poljane, na podlagi sklenjene 
pogodbe in transfernega zahtevka, nakazan znesek v višini 50% od vrednosti 2. in 3. začasne 
situacije. 
Ob gradnji pločnika v Podpulfrci je bila izvedena tudi zamenjava vodovoda, prav tako je bil obnovljen 
vodovod od Hoste v smeri proti Pungertu, hkrati z obnovo ceste na tem odseku. Zamenjava krajšega 
odseka vodovoda je bila izvedena tudi v naselju Podlubnik. Obnovljen je bil del vodovoda na območju 
med cono Mercator in cono Grenc ter v Starem Dvoru, ob gasilskem domu v Frankovem naselju pa je 
bil zgrajen nov jašek z vsemi armaturami in odjemnim mestom za potrebe gasilske sluţbe. Plačan je 
bil del stroškov (vodovodni material) v zvezi z gradnjo vodovoda do bodoče Klinike Loka. V okviru 
obnove vodovoda na Spodnjem trgu je bil iz tega proračuna plačan del gradnje in gradbenega nadzora 
ter predhodne arheološke raziskave. 
Del sredstev je bil porabljen za izvedbo vodovodnega omreţja ob rekonstrukciji ceste Podlubnik-
Klančar v okviru t.i. III. etape, kjer se je obstoječe vodovodno omreţje v območju ceste nadomestilo z 
novim. 
Zaradi dotrajanosti je bil zamenjan analizator klora v klorni postaji Hotovlja, na črpališču Visoko so bila 
opravljena vzdrţevalna dela na opremi. 
Plačani so bili tudi postopki v zvezi z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc, delno je bila poplačana izdelava PGD projektov za 
zamenjavo vodovoda v okviru komunalne ureditve naselja Vincarje. 
Sredstva s te postavke so bila porabljena tudi za plačilo stroškov sanacije večjih okvar na 
vodovodnem omreţju, za izvajanje gradbenega nadzora ter notarske overitve sluţnostnih pogodb za 
gradnjo vodovoda. 
 
 

6.3.A.2.3. Vaški vodovodi 
Sredstva s te postavke so bila namenjena za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v zasebni 
lasti na območjih, kjer ni moţnosti priklopa na javni loški vodovod oz. javni vodovod Rovte-Lenart-
Luša. Na javni razpis so prispele tri vloge, ki so vse ustrezale merilom razpisa. Sredstva so bila 
razdeljena med prosilce v skladu z merili razpisa. S postavke so bili plačani tudi stroški objave razpisa 
v Loškem utripu. 
 
 

6.3.A.2.4. Dokumentacija 

Realizacija postavke je nizka. Vzrok za to je, da je bilo plačilo PZI projektne dokumentacije za 

zamenjavo vodovoda na Spodnjem trgu zamaknjeno za en mesec in je bil račun poravnan ţe iz 

sredstev proračuna za leto 2010. Računa za izdelavo PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 

vodovoda v občinski cesti od kriţišča Peks do priključka v Virmašah ter za zamenjavo primarnega 

vodovoda na odseku Viršk-Mlekarna pa sta bila izdana šele v mesecu novembru, zato plačilo zapade 

v letošnje leto. Iz te postavke je bila plačana PZI projektna dokumentacija za obnovo vodovoda, ki se 

bo izvajala ob gradnji gorenjske panoramske ceste na območju Virloga. 
 
 

6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za pripravo dokumentacije za investicije, ki so v okviru 
Občine Škofja Loka vključene v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«. Projekt izvaja Občina Škofja 
Loka skupaj z Občinami Ţelezniki, Gorenja vas - Poljane in Ţiri. Sredstva so bila porabljena za 
pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta »Ureditev porečja Sore«. S 
proračunske postavke je bila plačana koordinacija, strokovno sodelovanje, sorazmeren del izdelave 
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vloge in investicijske dokumentacije za projekt »Ureditev porečja Sora«. S proračunske postavke je 
bila plačana tudi izdelava izvlečkov iz idejnih projektov ter preglednih kart, ki so osnova za izdelavo 
vloge za pridobitev vloge iz Kohezijskega sklada. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za primarni 
vodovod Trata – Reteče. 
Sorazmerni del sredstev je bil porabljen za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in z njimi 
povezanimi storitvami (javno obveščanje, izdelava geodetskih posnetkov) za investicije, ki so vključene 
v projekt »Ureditev porečja Sore«. S proračunske postavke je bila plačana izdelava občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov za posodobitev primarnega vodovoda Škofja Loka, komunalno ureditev 
naselja Puštal, komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, komunalno 
ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Za vodovod na območju Hotovlje je bil 
izdelan geodetski posnetek. 
V sklopu gradnje kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh, ki je sofinancirana iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, je potekala tudi obnova vodovodnega omreţja. 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo vodovoda v okviru izgradnje komunalnega opremljanja 
industrijske cone Trata. 
Sredstva so bila namenjena in porabljena za storitve, ki so nastale v zvezi s sklepanjem pogodb o 
ustanovitvi sluţnosti, ki jih opravljajo zunanji izvajalci ter overitve pogodb o ustanovitvi sluţnosti. Del 
sredstev je bil porabljen za nakup dveh zemljišč za vodohran Trnje, del pa za cenitev zemljišča za 
vrtine v Trebiji. 
S sredstvi te postavke je bil poplačan sorazmerni del projekta Izdelava zbirnega katastra gospodarske 
javne sluţbe Gorenjske – 2. faza, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, delno pa 
občine. 
Realizacija proračunske postavke je za 13 odstotkov niţja od načrtovane in sicer zato, ker vse storitve 
za projekt »Ureditev porečja Sore« niso bile izvedene skladno s planom in izvajalec zato ni mogel 
izstaviti računa. 
 
 

7. ZDRAVSTVO 

7.1. Tekoči odhodki 
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih 
S sredstvi so bili financirani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih občanov, ki 
so drţavljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka. Povprečno mesečno 
število zavarovancev v letu 2009 je bilo 170. Podlaga za financiranje je 21. točka 15. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Ur. l. RS, št. 72/2006-UPB3, 91/2007, 
71/2008, 76/2008, 118/2008). Postavka ni bila v celoti realizirana, saj je bil obseg povpraševanja po tej 
storitvi manjši kot je bilo pričakovano. S 1.1. 2009 so se v zakonodaji tudi spremenila merila za 
izpolnjevanje pogojev za pridobitev pravice do obveznega zavarovanja kot občan, zato se je tudi 
mesečno število zavarovancev občutno zniţalo. 
 
 

7.1.2. Pogrebni stroški nepremoţnih 
Po odloku o pokopališkem redu občina plačuje stroške pogrebov oseb, ki niso imeli lastnih virov 
preţivljanja. Takih primerov je bilo v letu 2009 manj od pričakovanih (2). 
 
 

7.1.3. Mrliško-ogledna sluţba 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov mrliško ogledne sluţbe, ki jo za občino Škofja Loka 
izvaja Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s pogodbo z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in 
zdravniki s koncesijo. Vključeni so tudi stroški obdukcij in prevozov na obdukcije. Stroški so niţji od 
planiranih. 
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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 iz te postavke so namenjena izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis 
Občine Škofja Loka. Za leto 2009 je Svet Zavoda za šport Škofja Loka 8.7.2009 sprejel sklep o delitvi 
sredstev. Za dejavnost športa je direktno s sklepom in po podpisu 44. pogodb namenil 265.910 EUR, 
nerazporejenih 10.132 EUR pa je namenil za nenačrtovane večje stroške društev in klubov. Ta 
sredstva so bila na sejah Sveta med letom tudi razdeljena na podlagi prispelih prošenj. Izvajalci 
programov športa so dobili sredstva za : 

 šport otrok in mladine 186.137 EUR (70 %). Od tega so šli 4 % za predšolske otroke (Zlati 
sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati, skupinam do 20 otrok). Za šoloobvezne otroke 
do 15. leta starosti je šlo v programih Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 80 urni 
programi, šolska športna tekmovanja 13 % sredstev, za panoţne športne šole, ki opravijo pri 
cicibanih 240 ur vadbe in tekmovanj, pri mlajših dečkih/deklicah 240-400 ur in pri starejših 
300-800 ur je bilo namenjenih največ sredstev – 65 %, programi redne vadbe otrok s 
posebnimi potrebami pa so prejeli 1.861 EUR. Mladini od 15. do 20. leta je bilo namenjenih 
5.584 EUR za redno vadbo, 22.336 EUR za kakovostni in vrhunski šport ter 1.861 EUR za 
programe mladine s posebnimi potrebami, 

 športna dejavnost študentov je prejela 1.861 EUR, 

 športni rekreaciji in članskim kategorijam, ki ne tekmujejo na najvišjem nivoju drţave je bilo 
namenjenih 12 % proračunskih sredstev (31.909 EUR), 

 kakovostni šport in članske kategorije, ki tekmujejo na najvišjem nivoju drţave 15.955 EUR 
(6%), 

 vrhunski šport in članske kategorije, ki tekmujejo na mednarodno organiziranih tekmovanjih 2 
%, 5.318 EUR, 

 šport invalidov 1 %, 2.659 EUR, 

 izobraţevanje strokovnih kadrov 13.296 EUR (5 %), 

 prireditvam in priznanjem športnikom je bilo namenjenih 10.636 EUR oz. 4 %. 
Razdeljena sredstva so sluţila društvom in klubom za pokritje 27 % vseh njihovih potreb, glede na 
zaprošeno višino pa se jim je pomagalo v 84 %. Manjkajoča sredstva društva pridobijo od sponzorjev, 
donatorjev, članarin, prireditev, prispevkov staršev za vadnine otrok, panoţnih zvez in kandidatur na 
drugih javnih razpisih. 
S postavke Dejavnost športnih klubov in društev so se zagotavljala sredstva za Športno društvo 
Partizan, kateremu Občina Škofja Loka krije 25 % najemnine telovadnice OŠ Jela Janeţiča. Društvu 
so se sredstva višini 1.924 EUR zagotavljala na podlagi njihovega sovlagateljskega deleţa (v okviru 
deleţa Občine Škofja Loka) v gradnjo nove telovadnice pri OŠ Jela Janeţiča in Pogodbe o 
medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih pri bodoči uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela 
Janeţiča v Škofji Loki v izvenšolskem – popoldanskem času. 
 
 
 

8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna sluţba 
Strokovna sluţba spremlja porabo proračunskih sredstev namenjenih področju športa ter delo 
izvajalcev športnih programov, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje s predstavniki športa tako v 
svetu Zavoda kakor tudi v Izvršnem odboru Športne zveze. Prav tako v imenu Občine pripravlja 
gradiva za javnost in gradiva, potrebna za drţavo. 
V letu 2009 je Zavod upravljal Bazen Stara Loka in Športno dvorano Poden z njenimi zunanjimi igrišči. 
Priprave pa so tekle tudi v smeri vodenja Športne dvorane Trata. 
V imenu športnega vodstva sluţba podeljuje najvišja športna priznanja občine, ločeno za mlade v 
poletnih mesecih in v začetku leta za vrhunske doseţke ter športna delovanja posameznikov. 
Njeni produkti so Zimsko veselje, Mladi v poletju 2009, Jesenske počitnice (vsi počitniški programi za 
mlade). Poleg teh aktivnosti sluţba nudi za občane celoletno vadbo v fitnesu, vadbo badmintona, 
tečaje plavanja za odrasle in moţnost cenejše dopoldanske vadbe za upokojence in invalide. Utečene 
so tudi zabavne igre otrok v bazenu v času podaljšanega bivanja. 
Zaposleni na zavodu opravljajo dela tudi za Športno zvezo, ki skrbi za mnoţičen športni utrip Občine 
od najmlajših do najstarejših. Tu so programi za predšolske otroke, programi plavalnega 
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opismenjevanja otrok, izvajanje programa Zlati sonček in Krpan. Pri rekreacijskih tekmovanjih so v 
ospredju Medobčinske športne igre s preko 1.000 udeleţenci in preko 30 občinskih in medobčinskih 
tekmovanj, priprave terenov za zimsko rekreacijo in tekmovanja. 
Za lastne programe zavod skupaj s Športno zvezo uspešno kandidirana na razpisih. 
Naštete aktivnosti izvajajo direktor zavoda, profesor telovadbe, ki upravlja tudi bazen in izvaja tečaje, 
bodoči vodja nove dvorane pri OŠ Cvetka Golarja ter zunanji šolani kadri. 
Zavod ima skupno zaposlenih 10 delavcev: 3 čistilce, natakarico, električarja, vzdrţevalca, 3 vodje 
objektov (bazena, dvorane Poden in Trata) in direktorja. Občinski proračun pokriva 5,13 plače 
zaposlenih. Pomoč pri obseţnem delu sluţbi nudijo dijaki, študentje, sodniki, upokojenci in zunanja 
računovodkinja. 
Sredstva na tej postavki so bila torej namenjena za delno pokrivanje plač, prispevkov, jubilejne 
nagrade, za materialne stroške sluţbe, vzdrţevanje informacijskega sistema, razpise itd. Poslovanje 
zavoda spremlja Svet zavoda, Upravni odbor Športne dvorane Poden (odbor Občine in MŠŠ) in Odbor 
uporabnikov bazena. Sluţbi pa pomagajo še Izvršni odbor Športne zveze, Odbor za priznanja in 
pripravljalna Odbora za muzej športa ter izgradnjo športnih objektov. 
Uspešnost poslovanja zavoda je zelo odvisno tudi od pridobljenih sredstev na trgu, s poslovanjem in 
organizacijo tekmovanj. 
 
 

8.1.1.4. Pokal Loka 

Škofja Loka je vsako leto gostiteljica tradicionalnega mednarodnega smučarskega tekmovanja otrok v 

veleslalomu in slalomu v starosti 10. in 14. leta. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov 

namestitev udeleţencev Pokala Loka februarja 2009, vse ostale stroške pa pokrije organizacijski odbor 

SK Alpetour s sponzorji in donatorji. 
 
 

8.1.2. Investicijski odhodki 
8.1.2.2. Športna dvorana pri OŠ Cvetka Golarja 
Po sprejetem programu izgradnje športnih objektov se je tako dejanska izgradnja športne dvorane 
„Trata“ ob OŠ Cvetka Golarja pričela v letu 2007. Tu je bilo potrebno zagotoviti povečanje pokritih 
športnih površin za potrebe športne vzgoje OŠ, rekreativnega in deloma profesionalnega športa ter za 
večnamenski prostor za prireditve v kraju, ki takega prostora še nima. 
Po obdelanih več idejnih rešitvah, predvsem z vidika potreb športa in rekreacije, je gradbeni odbor 
izbral varianto za izgradnjo tropolne športne dvorane s potrebnimi spremljajočimi prostori. Spremljajoči 
prostori so se uredili ob rekonstrukciji stare telovadnice v OŠ Cvetka Golarja. 
Razdelitev investicije po fazah je bila naslednja: 
1. faza: pripravljalna dela, temelji, osnovna plošča, izgradnja fiksnih tribun, zunanji betonski kalup 
dvorane. 
2. faza: zaprtje objekta nove dvorane: jeklena strešna konstrukcija, streha, okna, vrata, fasada, tlak, 
notranje obloge, oprema dvorane. 
3. faza: preureditev stare telovadnice za spremljajoče prostore dvorane (sanitarije, garderobe) in 
ureditev ostalih prostorov v stari telovadnici, obnova strehe, izvedba kompletnih inštalacij (tudi priklop 
na koriščenje geotermalne energije). V nadstropju obnovljene telovadnice je pridobljena tudi ena 
dodatna manjša dvorana. 
Glede na potek investicije in nekatere dopolnitve projektnih rešitev – dodatne učilnice za OŠ Cvetka 
Golarja, se je tako investicija delno zavlekla in je bila zaključena v letu 2009, delno pokritje stroškov pa 
bo še v letu 2010. 
 
 

8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov 
V športu so na investicijskem področju velike potrebe za različne športne panoge in tako je bila 
uvedena postavka za pokrivanje stroškov priprave osnovne dokumentacije. V letu 2009 je bila 
realizacija manjša od predvidene; sredstva pa so bila porabljena za geodetski posnetek igrišča v 
Zmincu, pripravo idejnih zasnov nadaljevanja ureditve športnega parka Trata ter stroškov ureditve 
sluţnosti ob igrišču Bukovica. 
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8.1.2.4. Igrišče Godešič - garderobe 
Športno društvo Kondor Godešič je v preteklih letih ob pomoči Občine Škofja Loka odkupilo zemljišča 
za nogometno igrišče »na Produ«, ki pa se v ta namen uporablja ţe več desetletij (doslej je bilo 
zemljišče le v najemu). Občina Škofja Loka je sofinancirala odkupe zemljišč za igrišče in tudi uredila 
vse potrebno v okviru prostorskih dokumentov za moţnost 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. V letu 2009 pa je bila tako izvedena ureditev garderob in sanitarij; 
urejena so potrebna zemeljska dela, ureditev inštalacij ter nakup in postavitev montaţnih kontejnerjev 
za sanitarije in garderobe. Tudi ta akcija je bila izvedena pod okriljem športnega društva Kondor 
Godešič. Del stroškov navedene ureditve se prenaša še v leto 2010. 
 
 

8.1.2.6. Vzdrţevanje športnih objektov: 
Sredstva so bila namenjena vzdrţevalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih 
objektov. Preteţni del sredstev je bil razdeljen glede na potrebe in prijave na občinskem javnem 
razpisu, predlog je pripravil 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. 
Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki upravljajo ali 
vodijo objekte. 
Del sredstev na tej postavki pa je bil porabljen pokritju stroškov pri ureditvi sanacije balinišča 
»Krevsove Benetke«. Navedeno zemljišče in objekti so bili močno prizadeti ob poplavah v letu 2007, 
kjer je bilo prizadeto zunanje balinišče, garderobni objekt, pomoţni objekt in skladiščni objekt. 
Balinarski klub »Loka 1000« je tudi z velikim deleţem prostovoljnih ur svojih članov pristopil k ponovni 
ureditvi balinišča. 
Del sredstev pa je bilo namenjenih tudi za pokritje nujne sanacije – menjave dela steklene kritine 
(kopilita) na športni dvorani Poden. Zadeva se je zgodila med vadbo, ko je prišlo do usipa na parket v 
glavni dvorani. 
 
 

8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča 
V letu 2007 je bila odprta nova postavka za financiranje nakupov zemljišč za igrišča. Tako so bila 
sredstva v letu 2009 porabljena za delno plačilo nakupa zemljišča v Gorajtah pri Svetem Duhu. 
 
 

8.1.2.13. Obnova bazena v Centru slepih in slabovidnih 
Bazen v Stari Loki (v okviru Centra slepih in slabovidnih) je bil v lasti Republike Slovenije, in v 
upravljanju Varstveno delovnega centra Kranj. Lastnik (RS) je ugotovil, da je za njih bazen poslovno 
nepotreben in ga je uvrstil v program »prodaje« za leto 2008 (znotraj tega je moţnost brezplačnega 
prenosa stvarnega premoţenja drţave na lokalno skupnost). Republika Slovenija je najprej z Občino 
Škofja Loka podpisala pogodbo o začasni predaji bazena v brezplačno uporabo, v letu 2008 pa izvedla 
tudi brezplačen prenos navedenega premoţenja drţave na lokalno skupnost, ki je izkazala interes za 
izvajanje plavalne dejavnosti. 
Bazen je bil v sorazmerno slabem stanju in potreben celovite prenove in adaptacije. Investicijo je po 
pooblastilu Občine Škofja Loka izpeljal Zavod za šport Škofja Loka. Stroški investicije so bili tako 
pokriti v letu 2008 in 2009. 
 
 

8.2.  KULTURA 

8.2.1. Tekoči odhodki 
8.2.1.1. Kulturna dejavnost - razpisi 
V občini Škofja Loka zagotavljamo sredstva za delovanje kulturnih izvajalcev na podlagi javnega 
poziva za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Predlagateljem, ki so se prijavili na 
javni poziv in so izpolnjevali pogoje poziva, se je zagotovilo sofinanciranje izvajanja naslednjih 
dejavnosti: glasbene, plesno - folklorne, gledališke in ostalih dejavnosti, ki se vrednotijo po Merilih za 
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kategorizacijo in financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka. Občina Škofja 
Loka je poleg kulturnih programov sofinancirala tudi projekte na področju kulturne dejavnosti. 
Na javni poziv lahko kandidirajo zasebne pravne osebe, ki so registrirane v skladu z Zakonom o 
društvih ali v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah in imajo v svoji dejavnosti registrirano 
izvajanje kulturnih dejavnosti in posamezniki (fizične osebe ter samostojni kulturni ustvarjalci), ki 
prijavljajo ustrezen kulturni program oz. projekt. Svoj sedeţ morajo imeti v Občini Škofja Loka. 
Delitev proračunskih sredstev za izvajanje kulturnih programov poteka preko sprejetih Meril za 
kategorizacijo in financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka. Skupno število 
vseh točk, ki so dodeljena izvajalcem za njihovo dejavnost in razpoloţljiva proračunska sredstva, 
določajo vrednost točke in višino sofinanciranja dejavnosti posameznega prijavitelja. 
V letu 2009 se je na javni poziv za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov prijavilo 26 
različnih izvajalcev. 
 
 

8.2.1.2. Knjiţnica Ivana Tavčarja 
Knjiţnica Ivana Tavčarja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjiţnica tretje stopnje z enotami 
knjiţnice in opravlja dejavnost za štiri občine soustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Matična 
knjiţnica je v Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjiţnica organizacijske enote in izposojevalna 
mesta, v katerih opravljajo delo redno zaposleni knjiţničarji ali honorarni sodelavci. 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Občina Škofja 
Loka, v kateri je sedeţ matične knjiţnice, zagotavlja sredstva za plače, prispevke, sredstva za dodatno 
pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v matični 
knjiţnici in v izposojevališču v Frankovem naselju in v Retečah. Občina Škofja Loka je zagotavljala 
sredstva za plače v celoti osmim zaposlenim, petim zaposlenim po deleţu (54,35%) in štirim 
zaposlenim glede na dejansko število opravljenih ur v Občini Škofja Loka. 
Pri sredstvih skupne porabe je bil planiran regres za zaposlene v matični knjiţnici in v izposojevališču 
v Frankovem naselju. 
Sredstva za knjige so bila zagotovljena v višini 55.896 EUR, v skladu z določili Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe. 
Občina Škofja Loka je zagotovila tudi sredstva za plačilo najemnine za prostore matične knjiţnice v 
Šolski ulici in za plačilo najemnine za prostore izposojevališča v Frankovem naselju. 
 
 

8.2.1.3. Loški oder 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje tekočih in stalnih materialnih stroškov gledališča in za 
sofinanciranje stroškov zaposlenih pri Loškem odru. 
 
 
8.2.1.4. Zavod za kulturo 
Sredstva na postavki niso bila realizirana, saj zavod v letu 2009 ni zaposlil direktorja, za katerega so 
bila proračunska sredstva namenjena. Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka, dne 
10. 12. 2009, je bil sprejel sklep, da se postopek javnega razpisa za delovno mesto direktorja Zavoda 
za kulturo Škofja Loka zaključi. Iz sredstev za materialne stroške so se krile objave razpisa za delovno 
mesto in izplačila za delo preko podjemne pogodbe v. d. direktorice 
 
 

8.2.1.5. Loški muzej 
V sestavi Loškega muzeja delujejo galerija Ivana Groharja na Mestnem trgu, galerija Franceta 
Miheliča v Kašči in galerija v Loškem muzeju. Za delovanje galerijske dejavnosti galerije Ivana 
Groharja je Občina Škofja Loka zagotovila sredstva za vabila, kataloge, postavitve ter sprejeme 
razstav. Poleg tega je Občina zagotovila tudi sredstva za vzdrţevanje grajskega vrta, Škoparjeve hiše, 
kozolca. 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka zavod upravlja tudi z 
galerijsko zbirko v prostorih galerije Franceta Miheliča v Kašči. Prostore za nemoteno delovanje 
galerije Franceta Miheliča in galerije Ivana Groharja zagotavlja Občina Škofja Loka, prav tako krije 
tekoče materialne in investicijsko - vzdrţevalne stroške v galerijah. 
Postavka je bila realizirana 87 %, ker so bile s strani izvajalcev izkazane manjše potrebe kot je bilo 
predvideno. 
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8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je izvajalec nacionalnega kulturnega programa. V Škofji Loki je 
sedeţ območne izpostave, ki izvaja nacionalni program na območju UE Škofja Loka. 
Območna izpostava Škofja Loka, poleg nacionalnega programa, izvaja še druge operativne naloge s 
ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti v prostoru. Zato se v skladu z dogovorom 
zagotavljajo sredstva za materialne stroške delovanja območne izpostave Javnega sklada RS, 
sredstva za ogrevanje, čiščenje, električno energijo, vodo, odvoz smeti, zavarovanje objekta in za 
druge obratovalne stroške. 
Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za plače zaposlenih je zagotovil republiški proračun. 
 
 

8.2.1.7. Muzejsko društvo Škofja Loka – Loški razgledi 
Sredstva v višini 600,00 EUR so bila porabljena za financiranje izdaje 54. številke Loških razgledov 
(2007), vsa ostala sredstva pa za financiranje izdaje 55. številke Loških razgledov (2008), v nakladi 
800 izvodov; za plačilo avtorskih honorarjev avtorjem prispevkov, prevajalcem besedil, stroškov 
grafične priprave in tiskanja. 
 
 

8.2.1.8. Zdruţenje umetnikov 
Proračunska sredstva so nakazana z dotacijami Zdruţenju umetnikov Škofja Loka, in sicer proračun 
zagotavlja sredstva za organiziranje razstave Mali format v Groharjevi galeriji, za sodelovanje z 
likovnimi društvi, ki delujejo v okviru Zveze društev Slovenskih likovnih umetnikov (Mednarodni ex-
temporo v Vipavskem Kriţu, mednarodna konferenca MICY za likovno-umetnostne, glasbene in druge 
pedagoge, Vstop prost 2009 v Celju) ter za izvedbo ostalih samostojnih umetniških projektov. 
Občina Škofja Loka je ZU zagotovila tudi sredstva za posamezne izbrane razstave. 
 
 

8.2.1.9. Mestni pihalni orkester 
Občina Škofja Loka z Mestnim pihalnim orkestrom Škofja Loka sodeluje na osnovi sklenjene pogodbe 
v kateri so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti za tekoče pogodbeno leto. Proračunska 
sredstva so bila porabljena za dejavnost pihalnega orkestra v letu 2009 in za pokrivanje stroškov 
vodenja Mestnega pihalnega orkestra. 
 
 

8.2.1.11. Kapucinski samostan – knjiţnica 
Knjiţnica v kapucinskem samostanu hrani 5.000 enot knjiţničnega gradiva, izdanega pred letom 1800, 
in 25.000 knjiţničnih enot novega knjiţničnega gradiva. Med knjiţničnim gradivom je 19 inkunabul 
(prve tiskane knjige, natisnjene pred letom 1500). Knjiţnica je slovenska kulturna zakladnica. 
Ministrstvo za kulturo je knjiţnico leta 1951 razglasilo za kulturni spomenik. Kapucinsko knjiţnico 
poldrugo desetletje vodijo v seznamu pomembnih evropskih knjiţnic, ki izide vsako leto na novo 
(World guide to Libraries, München, Saurverlag 2001). Izredno narodno knjiţno bogastvo je neurejeno, 
kar velja za arhivski in knjiţnični material. Povezani so in sodelujejo s kapucinsko knjiţnica v Benetkah 
in Bassanu v Italiji. Kapucinska knjiţnica s svojim bogatim knjiţnim fondom daje kulturi v Sloveniji 
določen poudarek. Številni domači in tuji obiskovalci, med njimi tudi akademiki, skozi ohranjeno 
knjiţnično gradivo spoznavajo enakovrednost mesta, občine in drţave z drugimi evropskimi narodi in 
kulturami. 
Sredstva so bila namenjena za plačo, prispevke in druge osebne prejemke ene zaposlene delavke in 
za sofinanciranje stroškov elektrike. 
 
 

8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije 
Sredstva so bila namenjena za: 

 sofinanciranje študij in idejnih projektov za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine 

 pripravo strokovnih publikacij za seznanjanje javnosti o pomenu kulturne dediščine 

 pripravo strokovnih razstav. 
 
 

8.2.1.13. Loški pasijon 
Finančna sredstva so bila porabljena za izvedbo Škofjeloškega pasijona 2009; za plačilo izvedbe 
promocije različnim medijskim hišam, kot plačilo za izvedbo storitev, za izdelavo elaborata prometne 
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ureditve, in izvedbo organizacije: ureditev in priprava mestnih prizorišč (komunalna ureditev – smeti, 
sanitarni zabojniki, signalizacija, varnostne ograje in prometna signalizacija), za izvedbo mestne in 
primestne scenografije – zastave, osvetlitev, plakatiranje, za plačila prevoznih stroškov sodelujočih, za 
pasijonski piknik, … Na svoji 24. redni seji, dne 29. oktobra 2009, je Občinski svet Občine Škofja Loka 
sprejel sklep številka 466.: Zaključno poročilo projekta Škofjeloški pasijon PROCESSIO 
LOCOPOLITANA 1721 – 2009 se sprejme v predloţenem besedilu in sklep številka 467: Občinski svet 
Občine Škofja Loka se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine Škofja Loka o opravljenem 
pregledu Poslovnega poročila Loški pasijon in ga tudi sprejel. 
 
 

8.2.1.14. Javna dela na področju kulture 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plače javnih delavcev v Loškem muzeju in javnih delavcev 
v Knjiţnici Ivana Tavčarja. Javni delavci v Loškem muzeju so vzdrţevali grajski vrt, nudili pomoč 
oskrbniku, varovali muzejske zbirke ter pomagali vodičem animatorjem pri vodenju večjih skupin 
obiskovalcev in skrbeli za aţurnost vnosov podatkov v računalniško informacijsko bazo. Delavca na 
javnih delih v knjiţnici sta pomagali pri animaciji otrok, računalniškem opismenjevanju uporabnikov 
knjiţnice, pripravi nove spletne strani in računalniških datotek ter pri shranjevanju gradiv v elektronski 
obliki. 
Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraţevanja, prejemajo plačo 
v višini izhodiščne plače tarifnega razreda splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, ki jo 
sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Občina v 60 % deleţu oziroma v 30% deleţu, če gre za 
javne delavce ciljne skupine, ki so teţje zaposljivi (starost nad 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen 
upad delovnih sposobnosti, invalidi,…). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in 
stroške zdravniškega pregleda. 
V skladu s Programom lokalno zaposlitvenih programov - javna dela v letu 2009 so bili udeleţenci 
programa iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb: 

- brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih ter brezposelni 
Romi, 

- brezposelne osebe, starejše od 50 let, 
- brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe, 
- brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in 
- brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti, 

socialne razmere,…) 
Brezposelne osebe, ki so bile v letu 2009 vključene v program, so prejemale plačo v višini izhodiščne 
plače tarifnega razreda splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo. 
Proračunska sredstva na postavki niso bila realizirana v planirani višini, saj Tehniški muzej Slovenija, 
enota Škofja Loka, na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje ni kandidiral. 
 
 

8.2.1.15. Mala Groharjeva slikarska kolonija 
Tudi v letu 2009 je organizator JSKD, območna izpostava Škofja Loka, in Zveza kulturnih društev 
Škofja Loka izvedel Malo Groharjevo slikarsko kolonijo. Na ustvarjalnem enodnevnem srečanju otrok 
je sodelovalo preko 140 učencev predmetne stopnje z gorenjskih osnovnih šol in njihovih mentorjev. 
Mladi umetniki so prejeli slikarski material, majice z znakom prireditve in prehrano. Vsa nastala dela so 
bila razstavljena v avli Sokolskega doma. Galeriji Loškega gradu, v mali razstavni galeriji Občine 
Škofja Loka in na panojih na Mestnem trgu. Najboljša dela so bila zbrana v barvnem katalogu in 
vključena v potujočo razstavo po gorenjskih šolah, ter po šolah občine Ptuj in Piran. Proračunska 
postavka je bila realizirana v višini izstavljenih zahtevkov. 
 
 

8.2.1.16. Vzdrţevanje kristalne dvorane – Sokolski dom 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja Sokolskega doma: pripravi in izvedbi programa, 
stroškom tekočega vzdrţevanja in pogodbenemu delu začasnega upravljavca dvorane. 
V Sokolskem domu se je v prvih 6 meseceih delovanja odvijal raznolik program različnih vsebin, 
organiziranih tako s strani Občine Škofja Loka, kot tudi zunanjih izvajalcev: različnih društev, 
organizacij in zavodov. 
Občina Škofja Loka je skupaj s strokovnima programskima odboroma za likovno in glasbeno dejavnost 
pripravila cikel razstav in koncertni Kristalni abonma, ki so jih obiskovalci z navdušenjem sprejeli. 
Abonma je bil skoraj v celoti razprodan. Del programskih stroškov abonmaja je bil pokrit s prodajo kart 
in sponzorskim prispevkom. Podobno delujejo tudi druge primerljive kulturne dvorane v Sloveniji. 
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Zabeleţili smo tudi velik obisk razstav, ki predstavljajo dodatno turistično ponudbo starega mestnega 
jedra. 
 
 

8.2.1.17. Miheličeva galerija 
Za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči Občina Škofja Loka zagotavlja sredstva, ki so potrebna za 
nemoteno delovanje galerije. Pokriva se stroške varovanja in čiščenja galerijskih prostorov. 
Proračunska postavka je bila realizirana v višini izstavljenih zahtevkov. 
 
 
 

8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja 
Za Galerijo Ivana Groharja se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnine ter sredstva za pogodbeno 
delo čuvaja razstav. Sredstva v celoti zagotavlja Občina Škofja Loka. Proračunska postavka je bila 
realizirana v višini izstavljenih zahtevkov. 
 
 

8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine 
V Škofji Loki smo bili med prvimi mesti, ki so najstarejši del mesta - staro mestno jedro - zaščitile za 
kulturni spomenik. Tako so pokazale svoje zavedanje pomena in vrednosti kulturne dediščine, ki je 
sestavni del ţivljenja tisočletnega mesta. 
Zato se zadnja leta tudi Škofja Loka aktivno vključuje v enotedensko dogajanje ob poteku dni evropske 
kulturne dediščine, ki hkrati potekajo na območju celotne Evrope. Namenjeni so predstavitvi, promociji 
in zavedanju pomena kulturne dediščine za prihodnost tako Slovenije, kot tudi zdruţene Evrope. 
 
 

8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov 

S sredstvi se je sofinanciralo:  

- Loški muzej Škofja Loka: Poslikane skrinje na Loškem, katalog (2.000,00 EUR); katalog 

Pogledi na tisočletno mesto (1.596,00 EUR); katalog Sledi slovenske grafične dediščine 

(2.000,00 EUR); sofinanciranje odkupa del Janeza st. Šubica, Štefana Šubica in Pavla ml. 

Šubica (1.998,10 EUR); odkup likovnega dela akademskega slikarja Hermana Gvardjančiča 

(1.300,00 EUR).  

- Muzejsko društvo Škofja Loka: fotomonografija Pisana Loka (5.000,00 EUR); Valentin 

Bogataj, Metka Sulič: Marjan Gabrijelčič, 1940-1998, donesek št. 17 (2.000,00 EUR); 

Škofjeloški pasijon 2009, donesek št. 19 (3.645,20 EUR); Kazimerz Wierzynski: Olimpijski 

venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka, dr. Nikolaj Jeţ, donesek št. 20 (4.000,00 EUR).  

- Mohorjeva druţba: Dr. Metod Benedik: Kapucinski samostan s cerkvijo Sv. Ane Škofja Loka 

(3.067,70 EUR); znanstveno-kritična izdaja Škofjeloškega pasijona, s faksimilom, 

diplomatičnim in kritičnim prepisom ter spremno besedo, povzetki v ang., nem. in italij. jeziku. 

Skupina avtorjev SAZU: Matija Ogrin, Joţe Faganel, Primoţ Simoniti (7.000,00 EUR).  

- Ţupnijski zavod sv. Jurija Stara Loka: Dr. France Štukl: Starološka cerkev sv. Jurija in 

njene podruţnice (2.517,00 EUR).  

- Študentska zaloţba Ljubljana: Nina Kokalj: Poletje s klovnom, roman, leposlovna zbirka 

Beletrina (1.500,00 EUR).  

- Zgodovinski arhiv Ljubljana–Enota v Škofji Loki: Projekt detajlnega evidentiranja 

arhivskega gradiva freisinškega loškega gospostva, ki ga hranijo münchenski arhivi. Glavnina 

sredstev je bila porabljena za izdelavo mikrofilmskih posnetkov (2.500,00 EUR). 
 
 

8.2.1.30. Loka Musica: 
Avgusta 2009 je potekala ţe peta mednarodna poletna glasbena šola Loca Musica 2009, kjer so se 
obiskovalci lahko v čudovitem okolju 1000-letne Škofje Loke, njenih gradov in cerkva, prepustili 
uţivanju v glasbi. Glasbeni utrip na Loca Musici je bil zopet ţivahen, najobetavnejšemu pa so za 
najboljši nastop podelili tudi nagrado Loca Musica Award 2009. Občina Škofja Loka je prispevala del 
sredstev v višini 2.086 EUR za kritje stroškov honorarja mentorjem – profesorjem, za pokritje stroškov 
izdelave plakatov, knjiţic, za kritje stroškov bivanja in prehrane udeleţencev glasbene šole. 
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8.2.1.31 Zavod O 
Sredstva s postavke so bila namenjena Zavodu O, zavodu škofjeloške mladine za organiziranje in 
izvajanje mladinskih interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, prostega časa, izobraţevanja, 
mednarodnega sodelovanja, zaloţništva in javnega obveščanja. Delo zavoda, ki ima tudi status 
mladinskega centra, je v javnem interesu občine. Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z 
izkazanimi potrebami društva. 
 
 

8.2.2. Investicijski odhodki 
8.2.2.1. Mestni pihalni orkester - instrumenti 
Sredstva so bila skladno s sprejetim proračunom porabljena za nakup oz. izdelavo novih oblek za 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka. 
 
 

8.2.2.2. Loški grad 
V letu 2009 so bile poplačane finančne obveznosti za opravljena obnovitvena dela na Loškem gradu, 
ki so potekala v letu 2008. 
 
 

8.2.2.3. Gradnja knjiţnice Ivana Tavčarja 
Po večletnih prizadevanjih je bil v letu 2006 zahodni del nekdanjega vojaškega objekta le prenesen s 
strani Ministrstva za kulturo na Knjiţnico Ivana Tavčarja Škofja Loka. Postopki so tekli več let od 
prenosa s strani Ministrstva za obrambo na ostala ministrstva - pod katerim okriljem se deli ta nekdanji 
bivalni vojaški objekt. Tu ţe deluje Okrajno sodišče, Center za socialno delo in Zgodovinski arhiv. 
Pri pripravi investicije je bil v letu 2008 na novo izdelan le osnovni dokument DIIP (dokument 
identifikacije investicijskega projekta), v letu 2009 pa izdelan document “Predstavitev faz postopka, 
potrebnega za temeljito obnovo oz. izgradnjo Knjiţnice Ivana Tavčarja Škofja Loka” . 
Glede na višino investicije je financiranje vnaprej predvideno v obliki javno – zasebnega partnerstva. 
 
 

8.2.2.4. Aleja znamenitih Ločanov 
V letu 2009 ni prišlo do postavitve novega spominskega obeleţja v Aleji znamenitih Ločanov; tako tudi 
ni bilo proračunskih odhodkov. 
 
 

8.2.2.5. Sejem bil je ţiv – Sokolski dom 
Projekt Sejem bil je ţiv je bil zaključen decembra leta 2008. V letu 2009 so bile poplačane zapadle 
finančne obveznosti, ki so se nanašale na izvedbo projekta. 
Gradbena dela na Sokolskem domu so bila zaključena v juniju 2009, opravljen je bil tehnični pregled in 
dom je bil slovesno odprt. Sredstva so bila namenjena plačilu opravljenih gradbenih del, kot tudi 
nabavi in montaţi notranje opreme: stole, mize, sistem ozvočenja, avdio akustike, razsvetljave, 
krmilnega mehanizma. 
Zaradi predčasnega zaključka proračunskega leta vsa sredstva na postavki niso bila porabljena in 
posledično tudi ne plačana vsa izvedena dela. 
 
 

8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov 
Sredstva so bila namenjena in porabljena: 

 Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru 

 Finančno pomoč samostojnim investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na 
območju občine Škofja Loka 

 Izdelava projektov prenove za pomembnejše kulturne spomenike  

 Sofinanciranje restavratorskih del v cerkvi na Godešiču  
 
 

8.2.2.8. Investicijsko vzdrţevanje - kultura 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ureditve in vzdrţevanja posameznih kulturnih objektov 
(Loški oder, Galerija Ivana Groharja, Loški muzej, Knjiţnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, 
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Godešič, Sveti Duh, Bukovica, Gabrk). V letu 2009 so bila večja dela izvedena predvsem v kulturnem 
domu Sveti Duh. 
 
 

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 bila namenjena za sofinanciranje splošnega informativnega programa Radia Sora, ki je bil 

namenjen za obveščanje občanov o pomembnejših javnih zadevah, obveščanju o aktivnostih športnih 

in kulturnih društev, kulturno-predstavitvenih večerov, za obveščanje o športnih srečanjih in aktualnih 

dogajanjih v občini, informativno-izobraţevalnemu programu in obvestilom. 
 
 

8.3.1.2. Media TV 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje informativnega programa lokalne televizijske postaje 

Media TV za obveščanje občanov o sejah občinskega sveta, informativne oddaje in reportaţe o 

občinskih dogodkih, objavo obvestil društev in zavodov registriranih v občini Škofja Loka. 
 
 

8.3.1.3. Lokalni časopis Utrip 

Sredstva so bila porabljena za stroške objav obvestil in informacij v časopisu Loški utrip. Financirale so 

se objave obvestil in informacij, ki jih posreduje Občina Škofja Loka in prispevki, ki so jih priobčili 

podţupanja in podţupana ter svetniki OS Občine Škofja Loka. 

Prav tako so bili namenjeni stroški za objavo informacij o dogodkih, ki jih sporočajo društva, šole in 

drugi zavodi in so vključeni v občinski ali republiški proračun. 
 
 

8.3.1.4. Ločanka 

Vsa sredstva so bila porabljena za sofinanciranje občinskih strani v mesečniku Ločanka in štirim 

številkam Loškega glasa ter predstavitvi občine Škofja Loka v letni kroniki oz. letopisu Gorenjskega 

glasa (Gorenjska 2008).   

Ločanka je mesečna priloga Gorenjskega Glasa, ki ga gospodinjstva naše Upravne enote dobijo 

brezplačno, Loški glas, kot občasna priloga Gorenjskega glasa izide štirikrat letno, Gorenjska pa je 

letna kronika oz. letopis. Vse tri omenjene tiskane edicije izdaja časopisna hiša Gorenjski glas. 
 
 

8.3.1.13. Radio Kranj 

Porabljena sredstva so bila namenjena za sofinanciranje mesečne pogovorne oddaje, v kateri gorenjski 

ţupani predstavljajo regijski vidik delovanja posameznih lokalnih skupnosti. Realizacija je niţja od 

predvidene, ker so se sredstva iz te postavke začela izplačevati šele po sprejetem rebalansu 

proračuna, zadnja dva računa iz leta 2009 pa sta zapadla izplačilu šele v letošnjem letu. 
 
 

Druga društva in neprofitne organizacije 

8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve 

Sredstva so bila namenjena društvom za organizacijo prireditev, ki so občinskega pomena. Z 

zagotovitvijo proračunskih sredstev za tehnično oskrbo je bila povezana njihova uspešna izvedba 

(Filatelistično društvo Lovro Košir, Čebelarsko društvo, projekt Rusijada ...). 
 
 

8.3.1.6. Pomoč drugim društvom 
Proračunska sredstva so bila namenjena za dejavnosti društev, tudi tistih, ki ne prejemajo 
proračunskih sredstev, so pa dejavni pri organizaciji in izvedbi prireditev občinskega pomena. 
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8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo 
S sredstvi so je sofinanciralo: Radioklub Škofja Loka - S59KDR - nakup nove tehnične opreme za 
izvajanje dejavnosti in redno delo kluba, izobraţevanje, širjenje znanja o tehnični kulturi med občane, 
vzdrţevanje klubskih prostorov in tekmovalne postojanke na Poreznu; Modelarsko društvo Čuk – za 
osnovno dejavnost kluba, izobraţevanje, sodelovanje na tekmovanjih, organizacijo modelarskih 
tekem, organizacijo tečaja za začetnike, nakup tehničnih pripomočkov in urejanje klubskih prostorov; 
Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka - aktivno raziskovanje naravnih in umetnih objektov 
pod zemeljskim površjem, katastrsko registriranje vseh na novo najdenih podzemnih kraških jam, 
rudnikov in bunkerjev, opremljanje podzemlja, izobraţevanje in praktično usposabljanje, izvajanje 
predavanj in predstavitev. 
 
 

8.3.1.8. Taborniki 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju taborniške - skavtske dejavnosti Roda svobodnega 
Kamnitnika, med katerimi so bili tudi vseslovenski in mednarodni projekti. Izvedena so bila 
izobraţevanja in pridobivanje znanj in veščin na področjih: zaščite narave in ekologije, medkulturnega 
učenja, vodenja, postavljanja zasilnih prebivališč in ţivljenja v naravi, socialnih veščin ipd., taborjenja, 
izleti, enodnevne in večdnevne ekskurzije. Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z izkazanimi 
potrebami društva. 
 
 
8.3.1.9. Slovenski katoliški skavti 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju skavtske dejavnosti Zdruţenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov, za delovanje Skavtske skupine Škofja Loka I in Skavtske skupine Škofja Loka II. Sredstva 
so namenili aktivnostim humanitarnega dela, enodnevnim in večdnevnim pohodom, zimovanju in 
poletnim taborom, čistilnim akcijam, projektom Miklavţevanje, Luč miru iz Betlehema, Dan Zemlje, 
kresovanje, Jurjevanje in drugim vseslovenskim projektom ter izobraţevanju voditeljev in vodnikov. 
Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z izkazanimi potrebami društva. 
 
 

9.  IZOBRAŢEVANJE 

9.1.  PREDŠOLSKA VZGOJA 

9.1.1. Tekoči odhodki 
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin 
Po Zakonu o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je vključen otrok. Cena 
programa vključuje stroške dela, stroške materiala in storitev in stroške ţivil za otroka. Plačilo staršev 
določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje mesečni dohodek na 
druţinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 
premoţenje druţine. 
Starši plačajo največ 80 % in najmanj 10 % cene programa oziroma so oproščeni plačila, če pridobijo 
odločbo Centra za socialno delo, razliko do polne cene krije občina stalnega bivališča. Od 1. 9. 2008 
dalje se iz drţavnega proračuna vrtcem zagotavljajo 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. 
Zaradi spremenjene zakonodaje se je tudi v začetku leta 2009 povečalo število vključenih otrok v Vrtec 
Škofja Loka (1 nov oddelek januarja, 1 aprila). Z novim šolskim letom so v Vrtcu Škofja Loka oblikovali 
43 oddelkov, od tega je en oddelek v enoti namenjen otrokom s posebnimi potrebami, z novembrom 
pa se je odprla nova enota Vrtca Biba s sedmimi oddelki. V Vrtec Škofja Loka je bilo septembra 2009 v 
oddelke prve starostne skupine vključenih 136 otrok iz Občine Škofja Loka, v oddelke druge starostne 
skupine 558 otrok in v razvojni oddelek vrtca 2 otroka iz občine. 25 otrok je v Vrtec Škofja Loka 
prihajalo iz drugih občin. Občina Škofja Loka je tako v letu 2009 prispevala 70 % ekonomske cene 
programov za otroke iz Občine Škofja Loka. 
Sredstva na postavki so bila namenjena za otroke v Vrtcu Škofja Loka, v Vrtcu Sončni ţarek in otroke, 
ki so v vrtcih zunaj Občine Škofja Loka. 
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8.3.2. Investicijski odhodki 
8.3.2.3. Izgradnja čebelarskega doma 
Čebelarsko društvo Škofja Loka je za izgradnjo samostojnega čebelarskega doma odkupilo zemljišče 
v Brodeh. Glavna gradbena dela pri izgradnji samega objekta so bila izvedena ţe v preteklih letih. V 
letu 2009 je bilo tako potrebno zaključiti z deli, dom ustrezno opremiti ter urediti primeren dostop. 
Porabljena sredstva so bila tako namenjena za sofinanciranje navedenih del. 
 
 

9.1.2. Investicijski odhodki 
9.1.2.1. Investicijsko vzdrţevanje – predšolska vzgoja 
Realizirana so bila naslednja investicijsko-vzdrţevalna dela: 

Vrtec Škofja 
Loka 

Najdihojca: nabava novega pralnega stroja za pralnico, 
ureditev senčil, nabava kosilnice, računalniška oprema 
Roţle: zamenjava vrat, gradbena dela 
Čebelica: dodatna didaktična oprema, ureditev ograje, 
oprema kuhinje, zaščita oken, varovala vrat, ureditev tlaka 
v spodnji igralnici 
Ciciban: ureditev fasade  
Pedenjped: dodatna oprema, ureditev zunanjega igrišča, 
ureditev odtokov 
Dijaški dom: pokritje dela stroškov ob razširitvi enote 
Čebelica s šestimi novimi oddelki, izgradnja osebnega 
dvigala - vključno z dokumentacijo, nadstrešek, oprema 
novih oddelkov in zbornice 

  

SKUPAJ   162.578,10 EUR 

 
 

9.1.2.3. Vrtec Škofja Loka – izgradnja 
Čebelica, Dijaški dom: Pri realizaciji navedene postavke je najprej potrebno omeniti, da je glede na 
potrebe po pridobitvi novih prostorov v letu 2008 za delovanje šestih novih oddelkov prvega 
starostnega obdobja v Vrtcu Škofja Loka, v objektu Dijaškega doma Škofja Loka, občinski svet na svoji 
17. redni seji, dne 3.7.2008, sprejel sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev oz. prerazporeditvi sredstev 
Proračuna za leto 2008 in 2009 za ureditev prostorov – novih igralnic. Glavni stroški pri tem so bili pri 
postavitvi osebnega dvigala (za otroke, starše in osebje), nakup nove potrebne opreme, ureditev 
zunanjega igrišča z igrali in ostalih spremljajočih stroškov. Navedeni stroški se pokrivajo na postavki 
9.1.2.1 in 9.1.2.3 “Predšolska vzgoja”. Za enoto Čebelica je bilo na tej postavki porabljeno ca 70.000 
EUR. 
Modularna enota Biba: Zaradi velikega povečanja vpisa otrok tudi za šolsko leto 2009/2010 je bilo tako 
nujno potrebno zagotoviti nove prostorske kapacitete. Tako je občinski svet na svoji 4. izredni seji, dne 
11.6.2009 po seznanitvi s potrebo po zagotovitvi varstva predšolskih otrok sprejel odločitev o izgradnji 
mobilnega najmanj osemoddelčnega vrtca za potrebe prvega starostnega obdobja. Vrtec je bil tako 
zgrajen v jesenskem času 2009 in v mesecu novembru pričel z obratovanjem. 
Glavni del stroška investicije – postavitev mobilnega osemoddelčnega vrtca, v vrednosti ca. 1,7 mio 
EUR, je po javnem razpisu prevzelo podjetje Trimo Trebnje, s katerim je občina sklenila najemno 
pogodbo za 10 letno obdobje. Najemnina bo znašala dobrih 19 tisoč EUR mesečno. 
Občina Škofja Loka je morala izvesti pripravljalna dela, ki so vključevala zemeljska dela, temeljenje 
objekta in izvedbo komunalnih priključkov. Poleg pripravljalnih gradbenih del je strošek občine še vsa 
projektna dokumentacija, inţeniring, nadzor, vsa notranja oprema igralnic, kuhinjska oprema, otroška 
igrala, itd. Vrtec Škofja Loka pa je poskrbel za nabavo didaktičnih pripomočkov in ostale potrebne 
opreme. Izvedena so bila tudi nova parkirišča ob dostopni cesti. Vsi zgoraj našteti stroški tako znašajo 
skupaj ca 675.000 EUR. Stroški v višini dobrih 200.000 EUR so bili pokriti v proračunu 2009, preostali 
del pa bo pokrit še iz proračuna 2010. 
 
 

9.2.  OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE 

9.2.1. Tekoči odhodki 
V Občini Škofja Loka so štiri matične šole s štirimi podruţnicami. 
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9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja 
Leta 2009 je matično šolo obiskovalo 610 učencev v 28 oddelkih, podruţnico v Retečah pa 75 
učencev v 5 oddelkih. Učenci so bili vključeni tudi v podaljšano bivanje; 7 oddelkov je bilo organiziranih 
na matični šoli, 3 oddelka pa na podruţnici. V celoti se je izvajal program devetletne osnovne šole. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je Občina Škofja Loka iz 
proračuna za leto 2009 krila: 
- sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa 

izvajali pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur na teden ter jutranje varstvo vozačev v 
obsegu 20 ur na teden, 

- sredstva za kritje materialnih stroškov šole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov 

električne energije, ogrevanja, porabe vode in drugih komunalnih storitev. V okviru sredstev za 

materialne stroške so namenjena sredstva tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za 

zavarovanje objekta in dejavnosti, za tekoča vzdrţevalna dela in za varovanje objekta. V okviru 

segmenta sredstev za kritje materialnih stroškov, so bila namenjena tudi sredstva za delovanje 

plesne skupine Cvetke. 

 

 

9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja 
Leta 2009 je bilo na matični šoli v 22 oddelkih vključenih 470 učencev. Šola je imela tudi 5 oddelkov 
podaljšanega bivanja. 
V POŠ Bukovščica sta bila dva kombinirana oddelka s 18 učenci, prav tako v POŠ Lenart, ki je 
vključevala 10 učencev. V prvem oddelku se je izvajala vzgojno - izobraţevalna dejavnost za prvi, 
drugi in tretji razred devetletke, v drugem za četrti in peti razred devetletke. POŠ Bukovščica je imela 
tudi oddelek podaljšanega bivanja. 
V POŠ Bukovica je bilo 53 učencev vključenih v dva kombinirana oddelka: drugi in tretji razred 
devetletke ter četrti in peti razred devetletke in en čisti oddelek prvega razreda devetletke. POŠ 
Bukovica je imela tudi oddelek podaljšanega bivanja. 
Skupaj je bilo na podruţničnih šolah sedem oddelkov od prvega do petega razreda, v katere je bilo 
vključenih 81 otrok. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je Občina Škofja Loka iz 
proračuna za leto 2009 krila: 
- sredstva za plače, prispevke in prevozne stroške učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 

48 ur na teden izvajali program varstva vozačev in zdravstveno telesno vzgojo za gibalno ovirane 
učence (5 ur na teden), 

- materialne stroške šole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, 
vode, za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoţenja, za tekoča 
vzdrţevalna dela in za varovanje objekta. 

 
 

9.2.1.3. OŠ Škofja Loka - Mesto 
Na OŠ Škofja Loka–Mesto je osnovnošolsko izobraţevanje potekalo v 34 oddelkih rednega pouka s 
797 učenci. Šola je imela 7,9 oddelkov podaljšanega bivanja. 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je Občina Škofja Loka iz 
proračuna za leto 2009 krila: 
- sredstva za plače in prispevke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden 

izvajali program zdravstvene telesne vzgoje in po 34 ur na teden program varstva vozačev ter del 
plače kuharice za pripravo malice v 1. razredu. 

- materialne stroške šole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, 
vode, plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoţenja, za tekoča vzdrţevalna 
dela in za varovanje objekta. 

S proračunske postavke se je sofinanciral tudi projekt Kulturno povezovanje, ki ga izvaja študentsko 
izobraţevalno društvo AIESEC Kranj. 
 
 

9.2.1.4. OŠ Jela Janeţiča 
Soustanoviteljice OŠ Jela Janeţiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina 
Škofja Loka je sofinancirala dogovorjene stroške v 57,09 odstotnem deleţu, od katerega pa se odšteje 
deleţ prihodkov OŠ Jela Janeţiča, ki jih dobijo od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki 
sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deleţu otrok iz njihove občine. 
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V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je Občina Škofja Loka v letu 
2009 krila sredstva za 32 učencev v 5 oddelkih prilagojenega programa z niţjim izobrazbenim 
standardom po obveznem predmetniku in za 41 učencev, ki so bili vključeni v osem oddelkov 
posebnega programa vzgoje in izobraţevanja, in sicer: 
- sredstva za plače, prispevke in druge materialne stroške učitelja, ki je v okviru dodatnega 

programa nudil individualno pomoč učencem pri učenju v obsegu 11 ur na teden, učitelja, ki nudi 
jutranje varstvo otrok 5 ur na teden, 1 ure nevrofizioterapije, računovodjo v deleţu 0,15. 

- materialne stroške šole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, 
vode, za kritje prispevka za stavbno zemljišče in za zavarovanje premoţenja. 

Šola je imela tudi 4 oddelka podaljšanega bivanja. 
 
 

9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka 
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje glasbene dejavnosti v Občini Škofja Loka. Vzgojno - 
izobraţevalno delo Glasbene šole Škofja Loka se je izvajalo tudi v Občini Gorenja vas - Poljane, 
Ţelezniki in Ţiri. Dejavnost šole se je po Pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega 
zavoda Glasbena šola Škofja Loka financirala po delitvenem ključu, s podpisom Aneksa k pogodbi se 
je najemnina za uporabo prostorov plačevala v mesečnih zneskih po merilu števila učencev, ki iz 
posamezne občine ustanoviteljice obiskujejo pouk v Glasbeni šoli. 
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, vode, prehrane, prevoza in 
izobraţevanja delavcev ter za pokrivanje splošnih materialnih stroškov. Občina je glede na število 
učencev udeleţenih pri pouku, sofinancirala tudi najemnino, ki jo je potrebno mesečno plačevati za 
najem objekta Puštalski grad denacionalizacijskemu upravičencu. Osebni dohodek zaposlenih in 
stroške skupne porabe je pokrilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
Občina je občanom sofinancirala tudi nadstandardni program poučevanja ljudskih inštrumentov: pouk 
diatonične harmonike, tamburic in poletno glasbeno šolo. Sredstva na postavki nadstandardni program 
niso bila popolnoma izkoriščena, ker se pouk tamburic v letu 2009 ni izvajal. 
 
 

9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka 
V skladu z Zakonom o izobraţevanju odraslih ustanovitelji javnega zavoda Ljudska univerza Škofja 
Loka zagotavljajo sredstva za neprogramske stalne stroške in tretjino sredstev za izvedbo programov 
na podlagi javnih razpisov. Občina Škofja Loka po kriteriju števila prebivalcev prispeva 54,65% deleţ 
potrebnih sredstev. S septembrom 2006 se osnovna šola za odrasle ni več izvajala, saj ni bilo zadosti 
interesa, tako je občina prenehala nakazovati sredstva za materialne stroške izvedbe osnovne šole za 
odrasle. 
 
 

9.2.1.7. Prevozi otrok 
V redno dejavnost občinskega programa osnovnega šolstva se uvršča tudi sredstva za prevoze 
učencev v osnovno šolo, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km. Učenec ima 
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 
prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je 
ogroţena varnost učenca na poti v šolo. Šolske prevoze opravlja Alpetour, potovalna agencija Kranj, v 
hribovitih predelih občine pa na podlagi pogodbe zasebni prevozniki. Za relacije, za katere organiziran 
prevoz ne bi bil racionalen ter ekonomičen, smo krili stroške prevozov učencev na podlagi odločb po 
dejanskih stroških. 
 
 

9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ 
Sredstva so se namenila za pokrivanje stroškov (malice, potnih stroškov, prijavnin in priznanja 
najboljšim) tekmovanj učencev na občinski, medobčinski, regijski in drţavni ravni. Osnova za dodelitev 
sredstev šoli so bili dejanski stroški tekmovanj. Učenci so tekmovali iz najrazličnejših predmetov: iz 
vesele šole, matematike, tehnične vzgoje, glasbe do znanja o sladkorni bolezni. 
 
 
9.2.1.9. OŠ Helene Puhar 

Sredstva so bila namenjena za financiranje programa v OŠ Helene Puhar v Kranju glede na število 

učencev iz Občine Škofja Loka. Zato je bila v mesecu oktobru 2006 podpisana tripartitna pogodba o 
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financiranju OŠ Helene Puhar med OŠ, Mestno Občino Kranj in Občino Škofja Loka. Pogodba se 

uporablja od 1.1.2007 dalje. Osnovno Šolo Helene Puhar sta v letu 2009 obiskovala 2 učenca. 
 
 

9.2.1.10. Programi za mlade 
Sredstva so bila razdeljena javnim razpisom Programi za mlade, ki je bil objavljen junija 2009 v 
Loškem utripu. Namen razpisa je sofinanciranje programov za mlade za organizirano preţivljanja 
prostega časa osnovnošolcev in srednješolcev. Na javni razpis se je prijavilo 15 prijaviteljev z 19 
programi. Sredstva so bila razdeljena sledeče: 
Športna zveza Škofja Loka: 3.200,00 EUR; Gasilska zveza Škofja Loka: 800,00 EUR; Uršulinski 
samostan: 800,00 EUR; Ţupnija Sv. Duh: 600,00 EUR; KUD Janko Krmelj: 1.650,00 EUR; Planinsko 
društvo Škofja Loka: 1.900,00 EUR; Športno in kulturno društvo Ritem: 4.200,00 EUR; Športno 
društvo Podlubnik: 900,00 EUR; Klub za kreativnost Klik: 600,00 EUR; OŠ Škofja Loka – Mesto: 
250,00 EUR; Športno društvo Mladi rod: 250,00 EUR; Center za socialno delo Škofja Loka: 2.350,00 
EUR; Ţupnija Suha: 250,00 EUR; Ţupnija Reteče: 650,00 EUR; Ţupnija Škofja Loka: 1.600,00 EUR. 
Postavka je bila realizirana v celoti. 
 
 

9.2.1.11. Jobstov sklad  
Sredstva so bila razdeljena z javnim razpisom za sofinanciranje izobraţevanja nadarjenih učencev, 
dijakov in študentov glasbe - aktivnih članov glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov in klubov s 
sedeţem na območju občine Škofja Loka in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka 
v letu 2009 – Jobstov sklad. Na javni razpis se je prijavilo 9 prijaviteljev, njihove vloge pa je pregledala 
tričlanska strokovna komisija ter jih ocenila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izobraţevanja 
nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole. Sredstva so namenili 
sofinanciranju šolnine glasbenih šol, nakupu inštrumentov ter sofinanciranju šolnin poletnih glasbenih 
šol in sicer sledeče: Jamnik Ema 147,20 EUR; Jamnik Rok 133,60 EUR; Poljanšek Ana 302,58 EUR; 
Poljanšek Eva 525,00 EUR; Lašič Urh 368,00 EUR; Jesenovec Ana 166,06 EUR; Strnad Uroš 
1.157,56 EUR. 
 
 

9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Največji deleţ porabe predstavlja izvedba preventivne vzgoje mladih v prometu. Program interaktivne 
voţnje na poligonu je bil izveden za vse učence četrtih razredov in ne le za nekatere šole, kot v 
preteklosti. Nabavljen je bil preventivni material za vse ciljne skupine in pripomočki pri izvedbi 
prireditev, večji del sredstev pa je bil namenjen za financiranje redarske sluţbe v začetku šolskega 
leta. 
 
 

9.2.1.15. Društvo prijateljev mladine 
Sredstva so bila namenjena delovanju Društva prijateljev mladine Škofja Loka, ki je v letu 2009 skupaj 
s sodelavci organiziral aktivnosti za otroke v vrtcih, učence osnovnih šol, pedagoške delavce in starše. 
Preko celega leta so organizirali prireditve, predavanja in druge dejavnosti, kot so Veselo pustovanje, 
Otroški parlament, Dobimo se ob pol desetih, Veseli december, AIDS in mladi za 7. in 8. razred 
osnovne šole, Pomeţik soncu, Vesela šola, Bralna značka, prireditve v Tednu otroka ter občinsko 
šahovsko tekmovanje za posameznike in tekmovanje osnovnih šol. Postavka je bila realizirana v 
celoti, v skladu z izkazanimi potrebami društva. 
 
 

9.2.1.16. Projektno učenje – PUM LU 
PUM deluje v okviru Ljudske univerze Škofja Loka. Program Projektno učenje mladih (PUM) je 
namenjen mladim iz lokalnega okolja, ki se ne šolajo in niso zaposleni, saj jim ponudi moţnost za 
socialno vključitev in jih pripravlja na nadaljnje izobraţevanje, delo in ţivljenje. PUM je verificirani javno 
veljavni program. PUM se je izvajal od februarja 2005 do maja 2007 v prostorih CSS, Stara Loka 31, 
Škofja Loka. Ljudska univerza Škofja Loka je morala njegovo delovanje maja 2007 prekiniti, ker se ji je 
pogodba z Ministrstvom za šolstvo in šport iztekla februarja 2007, pristojno Ministrstvo za šolstvo in 
šport pa pogodbe ni podaljšalo. Od februarja do maja 2007 je dejavnost PUM-a financirala Ljudska 
univerza Škofja Loka iz svojih sredstev. Občina Škofja Loka je tudi v času ukinitve izvajanja programa 
financirala za delovanje PUM-a stroške najemnine prostorov (135m²) in materialne stroške, da je 
zadrţala prostore in tako omogočila Ljudski univerzi Škofja Loka ponovno kandidaturo na javnem 
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razpisu za izvajanje programa PUM pri Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer je bila s sklepom št. 54450-
19/2008G, Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 20. 10. 2008, izbrana za izvajalko programa PUM za 
področje celotne spodnje Gorenjske, za področje zgornje Gorenjske je bil ustanovljen PUM Radovljica. 
Pogodba št. 3311-08-424001/21 o financiranju izvedbe programa Projektno učenje mladih za čas 
izvajanja aktivnosti, od 01. 01. 2009 do 31. 08. 2010, zagotavlja Ljudski univerzi Škofja Loka 
sofinanciranje v znesku 210.833 EUR. Ta znesek omogoča financiranje treh novih delovnih mest za 
mentorje PUM in izvedbo različnih projektov v naši občini. Občina Škofja Loka zagotavlja izvajalcu 
finančna sredstva za: 

 Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov: literaturo – učila (slovar, leksikon, 
enciklopedija), naročnino na dnevni časopis Delo; didaktične pripomočke - bela tabla, šivalni 
stroj, projektor, platno, druţabne igre; podporni material za izvedbo projektov – material za 
izvedbo ustvarjalnih delavnic (barve, blago, orodje, …), nakup zaščitnih sredstev (rokavice, 
predpasniki, …), športni pripomočki (ţoga, armafleks, badminton loparji, …), najem športnih 
površin na odprtih in notranjih zaprtih igriščih (odbojka, košarka, bazen, …), vstopnine za 
vzgojno-izobraţevalne ustanove (muzeji, galerije, …) in prireditve; plačilo prevoznih stroškov 
udeleţencev v okviru projektnih aktivnosti, nakup prehrambnih artiklov za izvajanje kuharskih 
delavnic in pripravo vsakodnevne malice, …  

 Komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, material za vzdrţevanje prostorov; 
čistila in pripomočki (omelo, smetišnica, vrečke za smeti, čistila, …), toaletni material. 

 Opremo prostorov: šolski in pisarniški stoli, oprema kuhinje (kuhinjska posoda in pripomočki, 
mali gospodinjski aparati, plinska bomba in menjava). 

 Računalniško in ostalo tehnično opremo: nakup računalnika in računalniških programov, 
vzdrţevanje računalniške opreme, nakup DVD playerja, mobilni in stacionarni brezţični 
telefon. 

 Delo zunanjih sodelavcev za izvedbo delavnic, samostojno vodenje projektov, individualno 
delo z udeleţenci, supervizijo, vzdrţevanje računalniške opreme in vzdrţevanje prostorov. 

 
 

9.2.1.17. Štipendijska shema za Gorenjsko 
S spremembo zakonodaje od 1.1.2009 tudi delovanje štipendijske sheme v celotni višini krije drţava iz 
EU skladov. Sredstva namenjena za vodenje Štipendijske sheme Gorenjske, ki jo vodi Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, Poslovno podporni center d.o.o., v skladu s Pravilnikom 
Štipendijske sheme za Gorenjsko (Uradni list RS, št. 47/2005) se zaradi veljavne zakonodaje ne 
zagotavljajo več iz proračunov lokalnih skupnosti. 
Sredstva za izplačilo štipendij in šolnin za celotno dobo šolanja štipendista ţe od 1.1 2008 prispeva 50 
% delodajalec in 50 % drţava iz EU skladov. 
 
 

9.2.2. Investicijski odhodki 
9.2.2.1. Računalniške učilnice 
Za novo računalniško opremo in za posodabljanje stare opreme se vsako leto osnovne šole in vrtec 
prijavljajo na razpise Ministrstva za šolstvo in šport. 
V letu 2009 je bila realizacija odobrene opreme sorazmerno visoka, saj so zavodi v letu 2008 pridobili 
odobritev opreme, finančni strošek pa je bil preteţno v letu 2009. 
 
 

9.2.2.2 Glasbeni inštrumenti 
Sredstva so bila porabljena za nakup in obnovo opreme in inštrumentov v Glasbeni šoli Škofja Loka. 
 
 

9.2.2.4 OŠ Jela Janeţiča - telovadnica 
Izgradnja nove telovadnice in spremljajočih prostorov pri OŠ Jela Janeţiča v Škofji Loki se je dejansko 
pričela v letu 2007 in se zaključila v letu 2008, z delnim finančnim pokritjem še v letu 2009. Potrebno je 
omeniti, da je pred tem ţe aktivno deloval Iniciativni odbor za izgradnjo telovadnice pri OŠ Jela 
Janeţiča. V letu 2005 je pričel z delom gradbeni odbor, ki so ga sestavljali predstavniki vseh štirih 
občin UE Šk.Loka, ki so ustanoviteljice OŠ Jela Janeţiča. Potreba po izgradnji športnega pokritega 
prostora za učence z motnjami v duševnem razvoju pa je bila stara ţe več kot 10 let. Gradbeni odbor 
je sodeloval pri pripravah projektne dokumentacije, ki je bila v letu 2006 tudi narejena. Pridobljena so 
bila vsa potrebna soglasja in Upravna enota je tako izdala gradbeno dovoljenje. Na tej podlagi so bila 
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izvedena pripravljalna dela, gradbena dela na samem objektu pa so se pričela v drugi polovici leta 
2007, ko so gradbeno pogodbo z izvajalcem podpisali ţupani vseh štirih občin (sedanje Upravne 
enote) ustanoviteljic OŠ Jela Janeţiča. Poleg enopolne telovadnice je OŠ Jela Janeţiča pridobila tudi 
nekaj manjših prostorov za pedagoške potrebe ter zunanje urejeno parkirišče (tako za OŠ Ivana 
Groharja in OŠ Jela Janeţiča). V leto 2009 so tako zapadli še obračuni izvedenih del. 
 
 

9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja s podruţnicami  
Glavni del objekta Osnovne šole Ivana Groharja je bil zgrajen leta 1972 in tako ga je ţe na več mestih 
močno načel »zob časa«. Posebej se je problematika pokazala po neurju v poletju 2008, ko je vihar 
odkril del strešne kritine nad šolsko telovadnico. Po naravni ujmi je bilo prvotno načrtovano, da se 
urgentno zamenja le strešna pločevina na poškodovanem delu strehe, da bi bilo tako preprečeno 
kakršnokoli zamakanje v objekt. Po podrobnejši analizi stanja je bila ugotovljena nujnost kompletne 
rešitve. Tako se je v letu 2009 zaščitilo in delno ojačalo nosilno strešno konstrukcijo, na kritičnih 
mestih zamenjalo stare steklene površine in saniralo toplotne mostove; zelo bistvena pa je bila tudi 
vgradnja ustrezne toplotne izolacije pod novo strešno kritino. Stroški so bili v preteţni meri pokriti v letu 
2009, del stroškov pa se prenaša še v leto 2010. 
 
 

9.2.2.6. Investicijsko vzdrţevanje 
Realizirana so bila naslednja investicijsko vzdrţevalna dela in izvedena nabava osnovnih sredstev:  

OŠ Cvetka 
Golarja, s 
podruţnico 
Reteče 

Nadaljevanje zamenjave starih oken in okenskih polic, 
pleskanje fasade, ureditev zunanje ograje, sanacija 
kanalizacije, nadaljevanje obnove šolske opreme, 
vzdrţevalna dela v hišniškem stanovanju, ureditev 
dodatnih senčil, izvedba zunanjih vrat v Retečah 

66.459,00 EUR 

OŠ Škofja Loka – 
Mesto, z enoto 
Novi svet 

Vgradnja alarmnega video nadzornega sistema - 
dopolnitev, ureditev oz. nabava dodatnih klopi, ureditev 
luči v sanitarijah, obnova pohištva po učilnicah, pokritje 
stroškov izvedbe razsvetljave na igrišču 

58.338,98 EUR 

OŠ Ivana 
Groharja, s PŠ 
Bukovščica, 
Bukovica in 
Lenart 

Ureditev zunanjega otroškega igrišča z igrali, zamenjava 
kopirnega stroja, zamenjava dotrajanega kotla v kuhinji, 
ureditev črpališča fekalij, popravilo parketa in luči v 
telovadnici, obnova šolske opreme 

46.759,69 EUR 

OŠ Jela Janeţiča Ureditev ograje in polic, dodatna oprema  2.701,09 EUR 

SKUPAJ  174.258,76 EUR 

 
 

9.2.2.9. OŠ Cvetka Golarja - telovadnica 
Ob OŠ Cvetka Golarja se je zaradi šolskih potreb in potreb športa ter krajevnih prireditev pričela v 
preteklih letih izgradnja povečane telovadnice – športne dvorane. Glede na to, da se investicija 
financira tako iz naslova športa, kot iz naslova šolstva, je obrazloţitev podana tudi na postavki 8.1.2.2.: 
V zvezi s spremenjenimi oz. povečanimi stroški na šolskem delu je podano naslednje pojasnilo: V letu 
2008 je OŠ Cvetka Golarja izkazala in utemeljila potrebo po 2 dodatnih učilnicah in 1 kabinetu, 
preureditvi starega hodnika in dodatnem stopnišču, kar je posledično pomenilo tudi kompletno 
spremembo projektne dokumentacije. Občina je potrebam osnovne šole ugodila iz razloga, da bodo 
tako za naslednja leta (oz. desetletja) rešene prostorske teţave tako na športnem delu (telovadnica) in 
tudi na pedagoškem delu (dodatne učilnice). 
Postavka je bila v 2. rebalansu proračuna 2009 nekoliko zmanjšana, realizacija pa je še nekoliko 
manjša. 
 
 

9.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

9.3.1. Tekoči odhodki 
9.3.1.1. Raziskovalne naloge 
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v letu 
2009 na področju raziskovalne dejavnosti v občini Škofja Loka, na katerega se je prijavilo 8 
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prijaviteljev, 4 so ostali še iz leta 2008. Pri odpiranju prijav je strokovna komisija ugotovila, da so med 
prijavami 4 diplomska dela in 9 raziskovalnih nalog. Ker je prišlo do meseca julija ţe precejšnje število 
prijav (nekaj jih je ostalo od razpisa 2008, ko sredstva niso bila razdeljena zaradi prazne postavke), je 
bilo odločeno, da se bodo sredstva delila dvakrat, konec julija in konec novembra 2009. Do 
31.10.2009 je prispelo še 6 prijav. Strokovna komisija je ugotovila, da so med prijavljenimi 4 diplomska 
dela in 2 raziskovalni nalogi. Sredstva so bila razdeljena sledeče: 

Prijavitelj NASLOV raziskovalne dejavnosti Dod. sredstva 

DIPLOMSKO DELO, RAZISKOVALNE NALOGE 

Gobarsko društvo Šk. Loka Učna pot in izobraţevanje 350 EUR 

Gimnazija Škofja Loka 
 

Raziskovalno delo na šoli  1.200 EUR 

Porenta Jernej Raziskovalna naloga: Uporaba tehnologije Infiniband v 
virtualiziranih streţniških okoljih 

200 EUR 

Ovsenek Matjaţ Diplomsko delo: Druţinska športna rekreacija 550 EUR 

Kocjančič Jana Diplomsko delo: Uresničevanje lokalne demokracije s 
primerom Občine Škofja Loka 

550 EUR 

Nastran Mojca Diplomsko delo: Večnamenska raba poplavnih logov in 
prodišč ob reki Sori pri Retečah 

550 EUR 

OŠ Škofja Loka – Mesto Raziskovalne naloge šolarjev na področju zgodovine, 
umetnostne zgodovine, etnologije, slovenskega jezika in 
knjiţevnosti, ekologije in biologije. 

700 EUR 

OŠ Škofja Loka – Mesto Raziskovalne naloge različnih področij 350 EUR 

OŠ Ivana Groharja Šk. Loka Vzdrţevanje – Loška učna pot 653 EUR 

OŠ Ivana Groharja Šk. Loka Loška učna pot 350 EUR 

Koprivnikar Monika Diplomsko delo: Priprava vcepka za biološko čiščenje voda 
s povišano slanostjo 

300 EUR 

Močnik Bojana Diplomsko delo: Multimedijska predstavitev za šolanje 
strank 

300 EUR 

Bergant Brigita Raziskovalna naloga: Notranje komuniciranje v podjetju 300 EUR 

Gimnazija Škofja Loka Raziskovalne naloge s področja sociologije in psihologije 1.500 EUR 

Gobarsko društvo Šk. Loka Analiza gob 2009 550 EUR 

 SKUPAJ 8.403 EUR 

Postavka ni bila realizirana v celoti, saj so bila sredstva za Peternelj Ano (diplomsko delo) in Gaber 
Barbaro (raziskovalna naloga) izplačana v letu 2010. 
 
 

10.  SOCIALNO VARSTVO 

10.1. Tekoči odhodki 
10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih 
Oskrbovancem v zavodih, ki so občani Občine Škofja Loka se v večini primerov zagotavlja doplačilo, 
le v nekaterih primerih Občina Škofja Loka krije celotni znesek oskrbnine. Število oskrbovancev po 
domovih se med letom spreminja, ravno tako tudi kraji njihovih namestitev, v povprečju pa je bilo v letu 
2009 po domovih nameščeno 47 oskrbovancev občanov Občine Škofja Loka. 
Teţje telesno in duševno prizadeti so v varstvu in usposabljanju v Zavodu za duševno in ţivčno bolne 
Hrastovec Trate v Slovenskih Goricah in v Centru Draga na Igu. 
 
 

10.1.3. Zdravstvena letovanja 
Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s 
socialno in zdravstveno indikacijo namenjena sofinanciranju letovanja socialno in zdravstveno 
ogroţenih otrok s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka. Na javnem razpisu je bil izbran en 
prijavitelj, nobena ponudba ni bila izločena. S sredstvi je prijavitelj sofinanciral program, bivanje in 
prehrano udeleţencev. Delitev sredstev je upoštevala predvidevanja oziroma dejanske prijave otrok 
na letovanja. Zato sredstva s postavke, ki se delijo po ključu sofinanciranja glede na število dejansko 
udeleţenih otrok iz občine Škofja loka, niso bila v celoti porabljena, saj se je nekaj otrok pred odhodom 
na letovanja odjavilo. Realizacija postavke je bila 40 %, saj se dolgoletni prijavitelj Rdeči Kriţ na javni 
razpis ni prijavil. Sredstva so bila razdeljena na naslednji način: 

PRIJAVITELJ Letovanje Dodeljeni znesek v EUR Realizacija 

PINESTA Novigrad 2.971,00 EUR 2.185,86 EUR 

 SKUPAJ: 2.971,00 EUR 2.185,86 EUR 
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10.1.4. Humanitarne organizacije in društva 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov občinskih in medobčinskih društev in 
humanitarnih organizacij, ki zdruţujejo občane in opravljajo socialno, zdravstveno in izobraţevalno 
dejavnost. Do rebalansa 1 je bil del sredstev namenjen tudi za večje humanitarne akcije in za 
sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ţenskam in otrokom ţrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, 
in sicer za stroške dela, stroške poslovanja, stroške zavarovanja objekta, itd. Z 1. rebalansom so se iz 
postavke ta sredstva izločila in se prenesla na novo postavko 10.1.22 – Delovanje varne hiše. Ostala 
sredstva ostajajo nespremenjena, od teh pa je 2.800,00 EUR namenjeno za plačilo najemnine za 
delovanje dnevnega centra Šent v Škofji Loki. 
Na javnem razpisu je bilo razdeljenih 8.828,52 EUR in sicer med 24 prijaviteljev s 40 programi. 
Sredstva so bila razdeljena na naslednji način: ŠENT – Slovensko zdruţenje za duševno zdravje, za 
najemnino 928,52 EUR, Društvo paraplegikov 300,00 EUR, Zdruţenje invalidov – Forum Slovenije 
200,00 EUR, CSD Radovljica 300,00 EUR, Medobčinsko društvo invalidov 600,00 EUR, Društvo 
diabetikov Škofja Loka 1.100,00 EUR, Klub zdravljenih alkoholikov 300,00 EUR, Gimnazija Škofja 
Loka 300,00 EUR, Društvo upokojencev 500,00 EUR, Invalidsko društvo ILCO 300,00 EUR, Društvo 
ledvičnih bolnikov 300,00 EUR, Soţitje 500,00 EUR, Ozara Slovenija 300,00 EUR, Ustanova Mali vitez 
200,00 EUR, Zdruţenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 200,00 EUR, Društvo civilnih invalidov 
vojn Gorenjske 100,00 EUR, ŠENT- Dnevni center 300,00 EUR, Društvo za kronične črevesne bolezni 
200,00 EUR, Društvo bolnikov z osteoporozo 300,00 EUR, Zdruţenje mobiliziranih Gorenjcev v redno 
nemško vojsko 100,00 EUR, Društvo psoriatikov 300,00 EUR, Auris 300,00 EUR, Medobčinsko 
društvo slepih in slabovidnih Kranj 300,00 EUR, Društvo revmatikov 300,00 EUR in Društvo diabetikov 
300,00 EUR. 
Sredstva za delovanje dnevnega centra Šent so bila porabljena v višini izstavljenih zahtevkov, 
realizacija postavke pa je bila manjša od predvidene, saj se bo del najemnine za Šent iz leta 2009 
izplačal v letu 2010. 
 
 

10.1.5. Območna organizacija Rdečega kriţa 
Sredstva so bila namenjena za sofinancirane stroškov plač sekretarja Območnega zdruţenja RK in za 
funkcionalne stroške delovanja (pisarniški material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, PTT, 
računovodske storitve, stroški izobraţevanj, …). 
Rdeči kriţ pomaga ljudem pri osnovni oskrbi, organizira akcije zbiranja denarnih sredstev za nakup 
fizioterapevtskih in drugih pripomočkov, nudi pomoč druţinam ob poţarih in organizira solidarnostne 
akcije ob drugih naravnih nesrečah in druţinskih tragedijah, kroţke rdečega kriţa, zdravstveno vzgojo 
po osnovnih šolah, krvodajalske akcije, taborjenje otrok iz socialno ogroţenih druţin, nudi pa tudi 
pomoč starejšim, invalidnim osebam in drugo. 
 

 

10.1.6. Karitas 
Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju stroškov delovanja dveh skupin, ki delujeta v občini, 
za ţupnijsko Karitas Sv. Jakoba Škofja Loka in ţupnijsko Karitas Sveti Duh. Organizacija zbira in 
pripravlja oblačila, hrano, dobrodelne prispevke občanov z namenom pomoči občanom v socialni in 
ekonomski stiski. Poskuša vzpostavljati in vzdrţevati stike z ostarelimi ljudmi po oddaljenih in 
hribovskih krajih, nuditi pomoč v duševnih stiskah in pretresih, pomagati druţinam, ki nimajo urejenega 
drţavljanstva, upokojencem in drugim članom njihovih druţin ter materam samohranilkam. 

 
 

10.1.7. Društvo upokojencev  
Upokojenci so s pridobljenimi sredstvi delno pokrili stroške najemnine prostorov v nekdanji vojašnici in 
stroške izvajanja rekreativnih dejavnosti. 
 
 

10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina 
Sredstva so bila namenjena letnemu delovanju LAS s stalnimi programi, kot so šola za starše, 
preventivne delavnice in druţinska rekreacija, ter podporo spletni strani LAS-a. Z delom LAS-a se je 
vzpostavila mreţa za kakovostno in ustvarjalno preţivljanje prostega časa, ki z vzgojo in zgledom 
pomaga pri preprečevanju različnih vrst zasvojenosti. 
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Postavka ni bila v celoti realizirana, saj so v letu 2009 delovali v okrnjeni sestavi zaradi dveh 
porodniških dopustov ter bolniške odsotnosti člana. Odsotnost treh članov jim je onemogočila, da bi se 
udeleţili načrtovanih izobraţevanj. Poleg tega se je druţinska rekreacija prenehala izvajati v šolskem 
letu 2009/2010. 
 
 
10.1.9. Dnevni center za mlade 
Sredstva so bila namenjena delovanju Dnevnega centra za otroke in mladostnike pri Centru za 
socialno delo Škofja Loka, ki je začel z delovanjem v obliki dnevnega centra septembra 2007. Na 
podlagi Pogodbe o sofinanciranju Dnevnega centra za otroke in mladostnike pri Centru za socialno 
delo Škofja Loka se iz postavke financirajo stroški dela in drugi stroški za zaposleno osebo, izdatki za 
blago in storitve v sorazmernem deleţu za zaposleno osebo, sofinanciranje materialnih programskih 
stroškov Dnevnega centra ter administrativni stroški. Sredstva za njihovo delovanje so bila porabljena 
v višini izstavljenih zahtevkov. 
 
 

10.1.10. Varstvo telesno in duševno prizadetih oseb 
Sredstva so bila namenjena za prevoze telesno in duševno prizadetih oseb v oddelke vzgoje in 
izobraţevanja OŠ Jela Janeţiča ter v VDC Kranj, Enota Škofja Loka. Prevoz izvaja Soţitje, društvo za 
pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka, v ostalih primerih pa starši invalidnih otrok. 
Sredstva so se namenila tudi za delno plačilo stroškov kuponskih vozovnic deset do petnajstim članom 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki so občani Občine Škofja Loka, z izgubo vida 
nad 90 % in z izgubo vida nad 95 % s spremljevalcem za voţnjo v primestnem linijskem cestnem 
prometu, na relaciji Podlubnik - Škofja Loka - Lipica. Stroške prevoza sta nosila Občina Škofja Loka in 
Alpetour, Potovalna agencija Kranj. 
Postavka je bila realizirana 78 %, ker so bile s strani izvajalcev izkazane manjše potrebe kot je bilo 
predvideno. 
 
 

10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del 
Javna dela so lahko most med brezposelnostjo in zaposlitvijo. Med trajanjem javnih del brezposelni z 
izvajalcem programa javnih del sklenejo posebno pogodbo o zaposlitvi in plačujejo vse prispevke, ki 
izhajajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevke iz OD za zdravstveno zavarovanje,… 
Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraţevanja, prejemajo plačo 
v višini izhodiščne plače tarifnega razreda splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, ki jo 
sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Občina v 60 % deleţu oziroma v 30% deleţu, če gre za 
javne delavce ciljne skupine, ki so teţje zaposljivi (starost nad 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen 
upad delovnih sposobnosti, invalidi,…). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in 
stroške zdravniškega pregleda. 
V skladu s Programom lokalno zaposlitvenih programov - javna dela v letu 2009 bili udeleţenci 
programa iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb: 

- brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih ter brezposelni 
Romi, 

- brezposelne osebe, starejše od 50 let, 
- brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe, 
- brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in 
- brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti, 

socialne razmere,…) 
V okviru javnih del, tako v Sloveniji, kot tudi v občini Škofja Loka, so najštevilnejši prav socialno-
varstveni programi, v katere je bilo vključenih 9 brezposelnih oseb. V občini Škofja Loka se v okviru 
javnih del izvaja preventivno vzgojna dejavnost za otroke in mladostnike, pomoč predšolskim otrokom 
s posebnimi potrebami, prevozi duševno in telesno prizadetih oseb, druţenje in pomoč osebam z 
zmerno in teţjo motnjo v razvoju. 
 
 

10.1.12. Sluţba pomoči na domu 
Vlada je leta 2002 sprejela Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s 
katerim določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Po tem pravilniku oblikujejo cene vsi izvajalci socialno varstvenih storitev, ne glede 
na to, ali se storitev izvaja v okviru mreţe javne sluţbe ali izven okvira javne mreţe. Soglasje k ceni 
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storitve Pomoči na domu, ki se oblikuje skladno s omenjenim Pravilnikom, izda pristojni upravni organ 
občine, za katero izvajalec izvaja storitev. 
Občina Škofja Loka krije ustrezen del stroškov (0,49) za plače in druge prejemke iz delovnega 
razmerja za strokovno vodjo – koordinatorja, subvencijo v višini razlike med celotnimi stroški za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov na efektivno uro in ceno storitve pomoči na domu in 
subvencije uporabnikom na podlagi odločb o oprostitvah pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na 
programu Pomoči na domu je bilo v letu 2009 zaposlenih 6 oseb, od katerih je bila ena vodja pomoči 
na domu in se financira v 0,49 deleţu, ostale pa so negovalke. V letu 2009 se je izplačalo odpravnino 
ob upokojitvi ene negovalke. Zaznati je bilo porast števila opravljenih ur pri uporabnikih, le teh je bilo 
za 8 % več kot v letu 2008. 
 
 

10.1.13. Programi za starejše in mlade 
S sredstvi se je sofinanciralo v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (CSS), vodenje petih 
skupin, ki so jih vodile strokovno usposobljene osebe ali prostovoljci (406,00 EUR); Območno 
zdruţenje RK Škofja Loka, ki izvaja program za kakovostno starost – skupine starih ljudi za 
samopomoč, ki se srečujejo na rednih tedenskih srečanjih, pikniku, izletu, skupnih praznovanjih, ki si 
ogledajo gledališke predstave, ki jih vodijo strokovno usposobljeni voditelji, ki se izobraţujejo na 
strokovnih srečanjih (555,00 EUR) in Gimnazijo Škofja Loka, za izvedeni program skupine za pomoč 
starejšim in mlajšim osebam, ki so ga izvajale prostovoljke in prostovoljci, kot pomoč v vrtcih, OŠ, OŠ 
s prilagojenim programom, Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka in, kot pomoč na domu 
(406,00 EUR). 
 
 

10.1.15. Sklad za denarne pomoči 
Iz Sklada za denarne pomoči so bila na podlagi sklepov Komisije za reševanje vlog za dodelitev 
občinske denarne pomoči sredstva odobrena občanom Občine Škofja Loka, ki so z vlogami in 
ustreznimi prilogami in dokazili zaprosili za pomoč. Osnova in podlaga za dodelitev denarnih pomoči iz 
sredstev proračuna je Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna občine Škofja Loka, ki določa, 
pogoje, razloge, obliko, namen, kriterije in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarnih pomoči. 
Prednost pri dodelitvi denarne pomoči so imeli otroci iz druţin, kjer jim starši iz različnih razlogov niso 
mogli zagotoviti dovolj sredstev za kritje ţivljenjskih stroškov in odrasle osebe, ki so imele iz 
objektivnih razlogov manjše moţnosti za zaposlitev. Največ so bili to ljudje z različnimi zdravstvenimi 
teţavami ( invalidni, kronično bolni itd.). 
Denarna pomoč je bila dodeljena tudi za letovanja socialno ogroţenih otrok, za šolo v naravi in druge 
stroške povezane s šolanjem. 
 
 

10.1.18. Druţinski pomočnik 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) je uvedel 
pravico do izbire druţinskega pomočnika. Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 
potrebno pomoč. O pravici do druţinskega pomočnika in o pravici druţinskega pomočnika se določi z 
odločbo, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. Druţinski pomočnik ima pravico tudi 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 druţinskega pomočnika se 
financirajo iz naslednjih virov: 

 dodatek za tujo nego in pomoč, 

 druga sredstva upravičenca do druţinskega pomočnika, 

 sredstva zavezancev upravičenca do upravičenca do druţinskega pomočnika, 

 sredstva občine. 
Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka upravičenca in prispevek 
zavezancev k plačilu pravic druţinskega pomočnika se določijo 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 druţini 
na domu. 
Konec leta 2009 je v Občini Škofja Loka do te pravice upravičenih 7 oseb od tega 3 osebe, ki so 
mlajše in imajo motnje v duševnem ali telesnem razvoju, 4 osebe pa so starostniki, ki zaradi 
bolezni potrebujejo stalno nego in nadzor. Postavka ni bila v celoti realizirana, saj je bil obseg 
povpraševanja po tej storitvi manjši kot v preteklem letu. 
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10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem 
Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči staršem novorojencev, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališče v občini Škofja Loka ter slovensko drţavljanstvo. Sredstva se delijo na podlagi Pravilnika 
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka v občini Škofja Loka. Eden od 
staršev ali skrbnik novorojenca lahko za vsakega novorojenca s stalnim prebivališčem v občini Škofja 
Loka in slovenskim drţavljanstvom, ki je rojen po 1. 1. 2008, v roku petih mesecev po rojstvu s pisno 
vlogo zaprosi za enkratni denarni prispevek v višini 200 EUR ter knjiţno darilo v povprečni vrednosti 
20 evrov. V letu 2009 je bilo oddanih 243 vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka. Realizacija 
postavke je bila 88 %, zaradi manjših stroškov za knjiţna darila. 
 
 
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik 
Z 2. rebalansom proračuna 2009 je bilo določeno, da zaradi pomanjkanja ponudnikov, ki bi lahko 
zagotovili ustrezne prostore, sredstva na postavki niso potrebna. 
 
 

10.1.22. Delovanje varne hiše 
Od obstoječe postavke 10.1.4 Humanitarne organizacije in društva so se s 1. rebalansom ločila 
sredstva za delovanje varne hiše, le ta so se zagotavljala na novi postavki 10.1.22. Sredstva so bila 
namenjena za sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ţenskam in otrokom ţrtvam nasilja, Varna 
hiša Gorenjske, in sicer za stroške dela, poslovanja, zavarovanja objekta, itd. Z rebalansom so se 
zagotovila sredstva tudi za sofinanciranje delovanja nove stanovanjske enote Varne hiše Gorenjske. 
Proračunska postavka je bila realizirana v višini izstavljenih zahtevkov. 
 
 

10.2. Investicijski odhodki 
10.2.2. Center za mlade 
V rebalansu proračuna 2008 so bila z amandmajem sredstva namenjana za vlaganja v razsvetljavo 
igrišča na Trati za potrebe druţenja mladih. Investicija je bila dejansko realizirana, plačilo izvedenih del 
pa je bilo glede na plačilne roke izvedeno v začetku leta 2009. 
 
 

10.2.4. Projekt varna hiša 
Varna hiša Gorenjske nudi ţenskam in njihovim otrokom zaščito in podporo pri zavestnem 
spreminjanju lastnega ţivljenja. Sredstva so bila porabljena za vzdrţevanje in obnovo prostorov. 
Stroški so razdeljeni glede na potrjeni program vzdrţevalnih del, po sorazmernih deleţih med 
gorenjskimi občinami, glede na število prebivalcev. 
 
 

10.3. Rezerve 
10.3.1. Stalna proračunska rezerva 
Sredstva so bila porabljena za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč in se lahko 
uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so bila v višini 1,5% prejemkov proračuna. Pregled porabe je 
prikazan v uvodni obrazloţitvi. 
 
 

11.  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na teh postavkah so zajeti vsi stroški KS, ki so jih KS realizirale kot svoj strošek. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

VIII. Zadolţevanje 
VIII.1. Zadolţevanje pri banki 
Občina se je dolgoročno za dobo 15 let zadolţila za investicije sprejete s proračunom (izgradnjo 
Športne dvorane pri OŠ CG, Loške obvoznice in komunalne infrastrukture, itd). 
 
 

IX.  Odplačila kreditov 
IX. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada 
Tudi v letu 2009 smo odplačali dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno 
stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom). 
 
 

IX. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada - plinovod 
Odplačevali smo tudi dva kredita Ekološkega sklada za glavno plinovodno omreţje, ki ju je do leta 
2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bosta 
odplačana v letu 2014 oziroma 2020. 
 


