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B I L A N C A PRIHODKOV IN

ODHODKOV

PRIHODKI

1. DAVCNI PRIHODKI
Davcni prihodki so bili realizirani priblizno na visini, ki smo jo nacrtovali. Znotraj skupine so bili davki od

premozenja in domaci davki nekaj nizji, dohodnina pa enaka nacrtovani. Davcne prihodke izterjuje

Davcni urad. Vsi davcni prihodki se stejejo v izracun primerne porabe. Podrobnejse obrazlozitve so pri
posameznih prihodkih.

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK
1.1.1. Dohodnina

Dohodnina je najvecji vir sredstev proracuna. Z novim zakonom o financiranju obcin se vsa dohodnina

steka v drzavni proracun, drzava pa tedensko nakazuje 1/52- ti del izracunane potrebne dohodnine za

doseganje primerne porabe. Ta tako imenovana odstopljena dohodnina je znasala v letu 2008
10.547.273 EUR.

1.2. DAVKI NA PREMOZENJE

1.2.1 Davki na nepremicnine

1.2.1.1. Davek od premozenia

Davek je predpisan z zakonom. Visina je temeljila na oceni Ministrstva za finance. Davek je bil nizje
realiziran od planiranega za 11%.

1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uoorabo stavbnega zemliisca

Prihodek so prejeta sredstva iz naslova izdanih odlocb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega

zemljisca, ki jih na podlagi Odioka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisca po pooblastilu izdaja
Davcna uprava pravnim in fizidnim osebam.

Vrednost todke za leto 2008 je bila usklajena z rastjo indeksa rasti cen zivljenjskih potrebscin, ki je za
leto 2007 zna§al 5,6% in je od 1.1.2008 znasala za zazidana stavbna zemljisca 0,000235 EUR in za
nezazidana stavbna zempea 0,000224

Skupni realizirani prihodek za nadomestilo od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljisc je v primerjavi
z letom 2007 vecji za 6%.

1.2.2. Davki na premicnine

Planirana visina ni bila dosezena. Tega davka (na plovne objekte) skoraj ni bilo.

1.2.3. Davki na dediscine in darila

Davek placujejo obeani od premozenja, ki ga dobijo v zapuScinskih postopkih in od daril. Davek je
dolocen z drzavnimi predpisi. ViSina je vecja od planirane (indeks 131).

1.2.4. Davek na promet nepremicnin

Davek plaCujejo obeani in pravne osebe ob vsaki prodaji premozenja. ViSino davka doloea drzava in se
§teje v izraeun primerne porabe. Realizacije ni mozno z gotovostjo naertovati. Realizacija je malo nizja
od naertovane (indeks 90).
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1.3. DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.3.1. Davki na posebne storitve

Davki zajemajo davek na prihodke od dobitkov in iger na sre£o. Davke doloca in pobira drzava..
Realizirani so bili 87%.

1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev

1.3.2.2. Turistidna taksa

Prihodek nastaja od placila turisticne takse in je namenjen za razvoj turizma. Prihodek v letu 2008 je
enak nacrtovanemu (indeks 98).

1.3.2.3. Komunalne takse pravne osebe

Prihodek so prejeta sredstva iz naslova izdanih odlocb za odmero komunalnih taks po odloku o
komunalnih taksah (ur. I. RS St. 34/00) za uporabo javnega prostora, plocnikov, sredstev za
oglasevanje na javnih mestih in podobno. Realiziran prihodek je manjsi od nacrtovanega, ker se je v

letu 2007 z Zakonom o financiranju obcin (Ur. I. St. 94/2007) spremenil predmet taksiranja in zozil
obseg za obcine le na taksne predmete, ki stojijo na lastnini obcine Skofja Loka.

1.3.2.4. Komunalne takse - obcani

Prihodek so prejeta sredstva iz naslova izdanih odlocb za odmero komunalnih taks po odloku o

komunalnih taksah (ur. I. RS st. 34/00) za uporabo javnega prostora, plocnikov, sredstev za
oglasevanje na javnih mestih in podobno. Realiziran prihodek se je vec kot razpolovil glede na leto

2007, ker se je v letu 2007 z Zakonom o financiranju obcin (Ur. I. St. 94/2007) spremenil predmet

taksiranja in zozil obseg za obcine le na taksne predmete, ki stojijo na lastnini obcine Skofja Loka.

13.2.5. Gozdna taksa

To je prihodek na podlagi 49. clena Zakona o gozdovih, ki predstavlja pristojbino za vzdrzevanje
gozdnih cest, ki jo placujejo lastniki gozdov. Prihodek v vecletnem poprecju pada, v letu 2008 pa je bil
nekaj visji kot smo planirali.

1.3.2.13. Taksa za obremenievanie okolia - voda

Postavka prikazuje znesek zbrane okoljske dajatve iz naslova onesnazevanja okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda. Okoljska dajatev se plaeuje za odvajanje komunalne, industrijske in padavinske

odpadne vode. Okoljsko dajatev pobira koncesionar. Slednji mesecno nakazuje v obcinski proradun

akontacije, ki jih skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda ter Sklepa o dolocitvi cene za enoto obremenitve za posamezno leto doloci Agencija za

okolje in prostor (ARSO). Visji prihodek od nacrtovanega je posledica napacYiega predvidevanja, saj

obvestilo o akontacijah v casu priprave proracuna §e ni bilo izdano. Okoljska dajatev se lahko porabi

za investicije s katerimi se resuje odvajanje oziroma ciscenje komunalne in padavinske odpadne vode

v treh letih od izdaje odlocbe s strani ARSO. Investicije morajo biti predmet Operativnega programa

odvajanja in ciscenja komunalne odpadne vode. Sredstva, ki se ne porabijo v tekocem letu, se
prenesejo v prihodnja leta.

1.3.2.14. Taksa za obremenievanie okolia - deponiia

Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov nalaga izvajalcu javne

sluzbe pobiranje dolocenega zneska okoljske dajatve (takse) ob smetarini. Okoljsko dajatev placujejo

vsi povzroeitelji odpadkov na obmocju obdine Skofja Loka. V prora£un prejeta okoljska dajatev je

namenski prihodek. Zaradi spremembe Uredbe leta 2007 je izvajalec javne sluzbe odlaganja odpadkov

celo leto 2008 okoljsko dajatev nakazoval v obcinski proraeun. Odpadki, ki so nastali v Obcini Skofja

Loka, so se leta 2008 odlagali: od 01.01. do 31.03. na komunalni deponiji v Logatcu, od 01.04. do

31.12. pa na odlagaliseu nenevarnih odpadkov v Dragi. Zaradi tega sta okoljsko dajatev v obeinski

proracun nakazovala dva izvajalca: Komunalno podjetje Logatec, javno podjetje d.o.o. in LoSka

komunala, d.d. Skofja Loka. Ob6ina je na podlagi sprejetega programa z investicijami v varovanje
okolja s podrocja ravnanja z odpadki in zaradi dejansko izvedene investicije (dograditev zbirnega

centra Draga s sortirnico) zbrano okoljsko dajatev porabila na svojem obmocju.
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2. NEDAVCNI PRIHODKI

2.1. UDELEZBA NA DOBICKU IN DOHODKI OD PREMOZENJA
2.1.1. Udelezba na dobicku

2.1.1.1. Udelezba na dobidku GB

Obcina je lastnica delnic GB. Dividende so bile zaradi izrednega rezultata GB precej visje od prvotno
predvidene visine.

2.1.1.2. Udelezba na dobidku CP

Obcina je lastnica delnic CP. Nacrtovane dividende niso bile izplacane.

2.1.1.3. Druge dividende

Obcina je lastnica delnic v nekaj organizacijah (Radio Sora, DTV). Dividende so bile priblizno na
nacrtovani visini.

2.1.2. Prihodki od obresti

2.1.2.1. Obresti sredstev na vpoaled

Visina je bila nizja od planirane. V absolutnem znesku ne predstavlja pomembnega prihodka.

2.1.2.2. Obresti tolarskih deoozitov

Zaradi neenakomemega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veze obcina

zacasno prosta sredstva kot depozite.

2.1.3. Prlhodki od premozenja

2.1.3.1. Druge koncesiie

Po sklenjenih koncesijskih pogodbah med drzavo in koncesionarji del koncesnine pripada tudi obcini.

Koncesnina se placuje tudi za izkoriscanje vode, peska in kamna. Realizacija je manjsa od planirane
(22%).

2.1.3.2. Naiemnina poslovnih prostorov

Realizacija je vecja od planirane . Sredstva predstavljajo 100% zaracunanih najemnin za poslovne
prostore.

2.1.3.4. Naiemnina obcinskih stanovani

Obcina Skofja Loka je na dan 31. 12. 2008 razpolagala s 179 stanovanji, ki so bila razprsena v 60
objektih. V letu 2008 je obcina iztrzila 86,6 % od planirane visine najemnin za stanovanja. Obcina

redno opominja dolznike in vodi izvrsilne postopke zoper neplacnike, na podlagi katerih se z zamikom

v veliko primerih tudi poplaca. Ne rednih placnikov pa je zaradi gospodarske situacije vedno vec.

2.1.3.7. Oddaianie zemliiSd

Prihodek predstavlja sredstva iz naslova najema stavbnih zemljisc, ki jih obcani najemajo za potrebe

razsiritve stavbnih zemljiSc ob obstojedih objektih ter od zakupa kmetijskih zemljisc. Sklenjenih je bilo

76 pogodb, prihodek je bil visji od nacrtovanega.

2.1.3.9. Prihodek od vodarine

Cena vode za javni loski vodovod na obmocju obdine Skofja Loka velja od 20.4.2004. Ta cena vsebuje

tudi 0,2003 EUR/m3 upravifiene cene, ki predstavlja namenski denar za investicije (zamenjavo

azbestno cementnih cevi sistema javnega loskega vodovoda in posredno vodi tudi k zmanjsevanju

vodnih izgub). Koncesionar zbrana sredstva mesecno nakazuje v obcinski proracun. Cene vodarine po

porabnikih se sledece:

Vrsta potrosnje

Ob6ani

Gospodarstvo

Ostala poraba

Vodarina cena v EUR/m3

0,4924 (0,2921 + 0,2003)

0,6176 (0,4173 + 0,2003)

0,5967 (0,3964 + 0,2003)
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Prihodek proracuna je realiziran v okviru nacrtovanega.

OdI leta 2001 do leta 2007 smo v obcini, kljub prikljucevanju novih obmoeij in porabnikov belezili
padajoci trend porabe vode iz sistema javnega loskega vodovoda. Najvecje odstopanie je bilo vedno
zabelezeno pn gospodarstvu. Leta 2008 opazamo umirjanje in celo manjsi porast prodaje vode Tako
je bilo leta 2008 prodanih 1.410.363 m3 vode (leto poprej je bilo prodanih 1.408 423 v m3 vode)
Postavka izkazuje prejemke od vodarine, ki jih izvajalec javne sluzbe na podlagi mesednih racunov
obcine placa prora£unu kot najemnino za vodovodno infrastrukturo.

2.1.3.10. Prihodek od odvaiania in 6iS6enia voda

Znesek postavke je prihodek proracuna iz naslova odvajanja in ciScenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda in tudi prihodek iz upravicene cene (za investicijo zamenjav dotrajanih cevi in
vzpostavitev predciscenja na cistilni napravi na Suhi). Prihodek proracuna je v okviru planiranih
pnhodkov. Cena za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (0 2629 EUR/m3) je
sestavljena iz dela za odvajanje (enotno 0,1586 EUR/m3) in za obnovo kanalov (enotno 0,1043
EUR/m ).

Cena za ciscenje komunalnih odpadnih voda na centralni cistilni napravi Skofja Loka na Suhi (0 3297
EUR/m3) je sestavljena in dela za ciScenje (enotno 0,2254 EUR/m3) in za rekonstrukcijo cistilne
naprave (enotno 0,1043 EUR/m3), dodatno ciscenje pa povzrocitelja stane 0,2189 EUR/m3.
Leta 2008 je po dolgoletnem padanju kolicin vode opaziti stagnacijo. Leta 2008 je bilo v javno
kanalizacijo odvedenih 1.207.155 m3 odpadnih voda, ociscenih pa 1.203.385 m3.
Postavka prikazuje nakazilo kanalscine, ki jo izvajalec javne sluzbe na podlagi mesecnih racunov
obcine v proracun nakazuje kot najemnino za komunalno (kanalizacija in cistilna naprava)
infrastrukturo.

2.1.3.11. Prihodek od cene olina

V letu 2008 je bilo prodano skupno 5.616.739 Sm3 zemeljskega plina. Kolicina v Sm3 je podobna kot
leto poprej, predstavlja pa 95 % realizacijo nacrtovane prodaje zemeljskega plina. Vzrok za manjso
prodajo plina so nadpovprecno visoke zunanje temperature na zacetku leta 2008. Za lokalne porabnike
zemeljskega plina je znacilno, da zunanje temperature odlocilno vplivajo na porabo zemeljskega plina
Najvecji odjem zemeljskega plina je zabelezen v decembru (709.248 Sm3), najmanjsi odjem pa v
avgustu, komaj 49.829 Sm3.

Spodnja preglednica kaze gibanje odjema zemeljskega plina po mesecih in kolicinah, na isti graf pa je
vnsan tudi nacrt odjema plina, kot smo ga predvideli za leto 2008 pred uveljavitvijo proracuna.

PRODAJA ZEMELJSKEGA PLINA V LETU 2008
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Struktura porabe zemeljskega plina po panogah je sledeca: Siroka potroSnja 46,6 %, javne ustanove
8,1 %, storitvene dejavnosti 5,7 % in industrija 39,6 %.

14



Spodnji tabeli kazeta kolicine prodanega plina (v Sm3) v letu 2008 po tarifnih skupinah in odjemalcih:

zap.st.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

oznaka

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

tarifna skupina

gospodinjstvo

javne ustanove-solstvo

ostale javne ustanove

storitvene dejavnosti

kotlovnice skupnosti

lastnikov

industrija - do 100.000

Sm3

industrija - nad 100.000

Sm3

industrija - nad 1.000.000

Sm3

obrtniki

odjemalci brez pla&la

povradila

Skupaj

letna poraba v

Sm3

1.150.082

453.789

103.711

317.933

1.362.735

364.021

267.539

1.596.929

0

0

5.616.739

%

20,5%

8,1%

1,8%

5,7%

24,3%

6,5%

4,8%

28,4%

0,0%

0,0%

100,0%

Spodnja preglednica prikazuje prilagajanje cene glede na zakupljeno kolicino plina (po uporabnikih) v
obdobjih prilagoditve v letu 2008:

Zakupljena zmogljivost

vSm3

0-100.000

100.001 -1.000.000

nad 1.000.001

Omreznina

0,1280

0,1231

0,1131

EkoloSka

taksa

0,0238

0,0238

0,0238

Trosarina

0,0060

0,0060

0,0060

Izvajanje

meritev

1,3998

01.07.2008

0,6386

0,6328

0,6208

01.09.2008

0,6606

0,6547

0,6427

01.10.200

8

0,7222

0,7163

0,7043

2.1.3.12. Prihodek od pokooaliSc

Prihodek postavke je znesek, ki ga upravljavec centralnega pokopaliSca Lipica ustvari s prodajo
storitev in z najemom grobov na pokopaliScu Lipica. Celoten prihodek se letno zmanjsa za stroske
tekocega vzdrzevanja na pokopaliscu Lipica, ki ga opravlja izvajalec sluzbe ter za porabljeno elektricno
energijo, vodo in odvoz smeti. Cene pokopaliskih storitev so pod kontrolo drzave in se v letu 2008 niso
spreminjale. Prihodek je nekoliko nizji od pricakovanega. Na postavki so knjizena placila izvajalca
javne sluzbe, ki jih mesecYio plaeuje v proradun na podlagi izstavljenih raCunov obeine kot najemnino
za infrastrukturo.

2.1.3.13. Prihodek od ravnania in odlaaania

Zaradi zapolnitve deponijskega prostora odlagalisca in dolocb Uredbe, smo na odlagaliscu nenevarnih
odpadkov v Dragi odlagali odpadke v obdobju od 01.04.2008 do 31.12.2008. Izvajalec je decembra
2007 oddal na ARSO vlogo - Nacrt neizvedenih del. Po nacrtu se doloceni odpadki v Dragi niso smeli
vec odlagati (predvsem industrijski), zato so se ti odpadki se celo leto 2008 odvazali na komunalno
deponijo v Logatec. Stroski storitve so bili zaradi prevoza in cene odlagana visji, vendar ne celo leto:
devet mesecev smo komunalne odpadke z obmocja obeine odlagali v Dragi in zato strosek transporta,
prekladanja in strosek odlaganja v Logatcu ni nastal. To je vzrok nizji realizaciji postavke kot smo
planirali. Ob sprejemanju prorafiuna za leto 2008 teh dejstev §e nismo poznali, ravno tako nismo

vedeli, kako bo ARSO odlo£il glede vlozenega nafirta neizvedenih del. Postavka tako prikazuje
nakazilo ubrane smetarine, ki jo izvajalec javne sluzbe na podlagi meseCnih racunov obeine placa
proradunu kot najemnino za komunalno infrastrukturo.
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2.1.3.14. Parkirnina

Prihodek je bil realiziran s pobiranjem parkimine na parkiris^u pred Upravno enoto s parkirnim
avtomatom. Znesek je bistveno visji od planiranega (indeks je 181).

2.1.3.15. Povradilo stroSkov Upravna enota

Povracilo obratovalnih stroskov, ki jih je pokrivala Upravna enota, je vecje od nacrtovaneqa zaradi
vecjega obsega vzdrzevanja.

2.1.3.17. Povracilo stroSkov Ministrstvo za obrambo

Povracilo obratovalnih stroskov, ki jih je pokrivala Izpostava Uprave za obrambo na podlagi izstavljenih
racunov, je vecje od nacrtovanega zaradi vecjega obsega vzdrzevanja.

2.1.3.18. Povracilo obdin za odlaaanie na deooniio

Obcine naslednice bivse obcine Skofja Loka so na podlagi Sklepa o delitvi premozenja odlagale
ostanek komunalnih odpadkov na deponijo v Dragi. S pogodbo, sklenjeno leta 2002, so obcine uredile
medsebojna razmerja pri odlaganju in poracunavanju stroskov. Po pogodbi o odlaganju ostanka
komunalnih odpadkov med obcinami naslednicami obcine Skofja Loka, je obeina Skofja Loka
mesecno zaracunavala obcinam strosek odlaganja pripeljanih odpadkov glede na dejansko pripeljane

kohcine in stroske obratovanja deponije. Na deponijo v Dragi so obcine odlagale devet mesecev (od
aprila do decembra) 2008. Znesek prihodka na postavki predstavlja poplacilo izstavljenih racunov za
odlozene odpadke iz obcin Gorenja vas - Poljane, Zelezniki in Ziri na deponijo v Dragi in sicer za
obdobje odlaganja v letu 2008. Visja realizacija od planiranega zneska predstavljajo placila poracuna in
poplacilo zapadlih in se ne placanih racunov iz preteklega obdobja (kasnitev placil).

2.1.3.19. Prihodek za zameniavo vodovodnih cevi

Cena za vodarino vsebuje tudi 0,2003 EUR/m3 upravicene cene. To je del v ceni vodarine, namenjen
za zamenjavo obstojecih azbestno cementnih cevi javnega loskega vodovoda. Koncesionar zbrana
sredstva mesecno v celoti nakazuje v obcinski proracun. Postavka prikazuje znesek, prejet v proracun
leta 2008. Znesek je bil obracunan ob vodarini za prodano vodo iz sistema javnega loskega vodovoda,
nekoliko visji prihodke od pricakovanega pa odraza vec prodane vode v gospodinjstva. Znesek
postavke je nizji, ker smo pricakovali nekoliko vecjo prodajo vode in s tern napacno ocenili tudi
prihodek iz tega naslova.

2.1.3.20. Povradilo obdin za Medobcinski insoektorat

Ker je Medobcinski inSpektorat pricel z delom sele s 1. julijem, je bilo izstavljenih in zapadlo manj
racunov kot smo planirali, nekaj obveznosti pa so obcine poravnale v letu 2009. Komunalni redar je
pricel z delom v drugih obcinah §ele s 1.9.2008 po koncanem izobrazevanju po novem zakonu.

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE
2.2.1. Upravnetakse

Obcinam je pripadalo 30% v drzavi pobranih upravnih taks. Razdelilnik med obcinami upo§teva
velikost obeine in ga je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve. Planirana visina je temeljila na oceni
Ministrstva za finance in je realizacija nizja od nacrtovane.

2.3. DENARNE KAZNI

2.3.1. Denarne kazni za prekrske

Na postavki se zbirajo ubrane in izterjane kazni za prekrSke s podrodja prometa, ki jih izre£e obeinsko
redarstvo na podlagi obcinskih predpisov. NaCrtovana vi§ina je nizja od nacrtovane (indeks 81) zaradi
odsotnosti redarjev in dodatnega izobrazevanja.

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 plaeati prispevek oziroma
nadomestilo za degradacijo prostora. Realizacija je nizja od naertovane. Indeks je 65.
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2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

2.4.6. Pocitniska letovanja delavcev javne uprave in zavodov

Delavci obcinske uprave in Upravne enote Skofja Loka uporabljajo za letovanje tri pocitni§ke prikolice

in pocitniski stanovanji v Maredi in Strunjanu, delavci zavodov pa drugo stanovanje v Strunjanu.

Prihodki so visji od planiranih.

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo

Upravicenci do socialno varstvenih storitve (druzinski pomocnik in pomoc na domu) oziroma njihovi

zavezanci so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolzni sofinancirati omenjene storitve v taki

visini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravicenca oziroma

zavezanca se izracuna po posebni metodologiji, ki jo izdela pristojni center na podlagi Uredbe o merilih

za dolocanje oprostitev pri placilih socialnovarstvenih storitev. V proracunu za leto 2008 smo prejeli

11.588,90 EUR s tega naslova.

Na postavki so zajeti prihodki iz zapuscin. Na podlagi predhodno dane prepovedi obremenitve in

odtujitve na nepremicnino, ki je bila v lasti oskrbovancev, katerim je obcina placevala oziroma

doplacevala socialnovarstveno storitev, si je Obcina Skofja Loka v letu 2008 poplacala stroske

oskrbnin v visini 383,83 EUR.

2.4.16. Drugi prihodki od prodaje

Na tej postavki so bili predvideni razlicni manjsi prihodki, ki ob sprejemanju proracuna niso znani. Takih

prihodkov ni bilo

2.5. DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI

2.5.1. Povracilo stroskov komunalnega opremljanja

Povracilo stro§kov komunalnega opremljanja (komunalni prispevek) je delno povracilo stroskov

komunalnega opremljanja stavbnih zemljisc, ki jih investitorji pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za

objekt placajo obcini. Odlocbe za pla£ilo stroskov komunalnega opremljanja izdaja obcinska uprava na

podlagi Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obcino Skofja

Loka (Ur.l.RS 34/2008). Visina komunalnega prispevka je v skladu z odlokom odvisna od tlorisne

povrsine predvidenega objekta, od velikosti gradbene parcele objekta, od dejavnosti v objektu ter od

komunalne opremljenosti obmocja.

Realizacija prihodka v letu 2008 je manjsa od nacrtovane in tudi za 8% nizja, kot v letu 2007, ker

realizacija gradnje na posameznih obmocjih novih stavbnih zemljisc ne sledi predvideni terminski

dinamiki. V Obrtni coni je Obcina v letu 2007 zakljufiila z ureditvijo komunalne infrastrukture, dinamika

izgradnje obrtnih objektov v Obrtni coni, ki jo izvajajo zasebni investitorji pa ni potekala po nacrtovani

dinamiki, saj so v letu 2008 pridobljena le tri gradbena dovoljenja od desetih predvidenih objektov. V

Industrijski coni pa zaradi zakasnitev pri odkupih zemlji§c in posledicno zastojev pri izvedbi parcelacije

in izgradnje komunalne infrastrukture niso bile realizirane vse kupoprodajne pogodbe za nakup

zemljisc, v skladu s katerimi kupci poplacajo tudi stro§ke komunalnega opremljanja. Tudi dinamika

gradnje na obmocju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP), je nizja od pricakovane, kar

posledicno zmanjsuje prihodek.

2.5.2. Povracilo k plinovodu

Investitorje bil dolzan pred priklju6itvijo na plinovod poravnati povradilo k plinovodu, ki je doloceno po

ceniku, na podlagi Meril in kriterijev o povracilih za prikljufrtev na mestni plinovod v Skofji Loki (Uradni

list RS, st. 19/91, 14/96 in 27/99). V Uradnem listu RS, st. 34/2008 je bil objavljen Odlok o programu

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v obcini Skofja Loka. Z uveljavitvijo tega

Odloka se je »povracilo k plinovodu« prenehalo zaracunavati. Prihodek postavke za leto 2008

predstavlja placila investitorjev na podlagi izdanih odlocb do uveljavitve Odloka ter odmero, ce je bila

do uveljavitve odloka oddana popolna vloga.
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2.5.3. Delez k primarnemu vodovodu

Prihodek postavke predstavlja povraeilo investitorjev zaradi prikljueitve objekta na primarni vodovod
kot je to dolofial 9. eien Pravilnika o javnih vodovodih v obeini Skofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske
st. 6/89). V Uradnem listu RS, st. 34/2008 je bil objavljen Odlok o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka v obeini Skofja Loka. Z uveljavitvijo tega Odloka se je »povracilo k
primamem vodovodu« prenehalo zaraeunavati. Prihodek postavke za leto 2008 predstavlja placila
investitorjev na podlagi izdanih odlocb do uveljavitve Odloka ter odmero, ce je bila do uveljavitve
odloka oddana popolna vloga.

2.5.4. Delez k primarni kanalizaciji

Prihodek postavke predstavlja povraeilo investitorjev zaradi prikljueitve objekta na primarno
kanalizacijo, kot je to dolocal 11: clen Pravilnika o odvajanju in ci§cenju voda v obeini Skofja Loka
(Uradni vestnik Gorenjske, st. 6/89). Realizacija presega planiran znesek zaradi izdaje odlocb
prikljuenikom na kanalizacijo Sv. Dun. Prikljucniki na zgrajeno prvo fazo kanalizacije so placali
prispevek »k primarni kanalizacijk po starem predpisu, kot je to sklenil Obeinski svet.

2.5.5. Drugi tekoci prihodki

Na tej postavki so bili realizirani razlicni manjsi prihodki, ki obsprejemanju proraeuna niso bili znani in
sodijo v skupino drugih nedavenih prihodkov (sluznosti Elektro Kranj, Telekom, volilna komisija,
oglasna mesta, odskodnine, bonusi, gradiva, kartice za vstop, itd).

2.5.8. Samoprispevek v KS Log

Samoprispevek v KS Log se je iztekel. V letu 2008 so bili nakazani le se zamujeni in izterjani obroki.

2.5.11. Povracilo vlaganj v telefonsko infrastrukturo

Drzava je na podlagi Zakona o vraeanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrezje v letu 2006
sprejemala zahtevke za povmitev vlaganj v telefonsko infrastrukturo. V letu 2008 so bile izdane
odlocbe za obmocje nase obcine. Obeina je poslala zahtevek v visini 5.321.147 EUR v imenu vseh
novih obcin, ki ga je drzava priznala v visini 1.541.327 EUR. Delez obcine Skofja Loka je 57,1%.
Razlika je nastala zaradi upostevanja dejanskih datumov nakazil in tecajnih razlik.

V prihodkih na postavki so tudi sredstva, ki so bila vrnjena KS in so po prvem pozivu obeanom ostala
31.12.2008 nerazdeljena.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

3.1. PRODAJAOSNOVNIH SREDSTEV
3.1.1. Prodaja obcinskih stanovanj

Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, st.
18/1991), obroena odplaeila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejs"im poplaeilom. Prihodki od
prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu se nizajo, ker se iztekajo obroena odplaeila, Stevilo
kupcev, ki se odloeajo za predeasno poplaeilo kupnine se zmanjSuje.

V letu 2008 je bila planirana prodaja dveh obeinskih stanovanja v vi§ini 150.000 EUR, ki pa ni bila
realizirana, ker najemnika stanovanj, ki sta edina dala ponudbo na javnem zbiranju ponudb za nakup
stanovanja, nista pridobila kredita na bankah. Postavka je realizirana 9,8 %.

3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj

Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj po 113. eienu Stanovanjskem
zakonu (Uradni list RS, St. 18/1991), obroena odplaeila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s
hitrejsim poplaeilom. V letu 2008 se je poveealo Stevilo kupcev, ki so se odloeili za predeasno poplaeilo
kupnine, zaradi eesar se je poveeal prihodek na tej postavki in presegel planirana sredstva za 142,3 %.
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3.1.3. Prodaja obcinskega premozenja

Prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obro£na odplacila kupnin in sredstva
prodanih stanovanj s hitrejSim poplacilom.

Realizacija je bila nizja od nacrtovane, prodaja plinovodnega omrezja ni bila izvedena.

Prihodki zajemajo tudi sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obrocna odplacila kupnin in
sredstva prodanih stanovanj s hitrejsim poplacilom

3.2. PRODAJA ZEMLJISC IN NEMATERIALNEGA PREMOZENJA
3.2.2. Prodaja zemljisc

Na postavki so knjizeni prihodki od prodaje stavbnih zemljisc.

V letu 2008 vecjih prodaj nezazidanih stavbnih zemljisc v obmocjih novih stavbnih zemljisc niti v

Industrijski coni Trata ni bilo, realizirane pa so bile posamezne prodaje skladno s sprejetim Letnim
nacrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premozenje Obcine Skofja Loka za leto 2008.

4. PREJETE DONACIJE
4.1.2. Prejete donacije iz tujine

Projekt »Town Twinning Skofja Loka - Maasmechelen« v okviru evropskega programa Evropa za

drzavljane ni bil sprejet, zato se predvidenih aktivnosti, ki so bile navedene v projektu niso izvajale
in nismo prejeli sredstev.

4.1.4. Sportna fundacija

S strani Fundacije za sport smo pridobili za leto 2008 sofinancerska sredstva za izgradnjo sportne
dvorane pri OS Cvetka Golarja.

4.1.6. Skupnost slovenskih obcin

Prejeli smo solidarna sredstva, ki so jih obcine zbrale na poziv Skupnosti slovenskih obcin in razdelile
med os"kodovane obcine ob poplavah v lanskem letu.

5. TRANSFERNI PRIHODKI

5.2. Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna
5.2.3. Dodatna financna sredstva za investicije

V skladu s 21. clenom Zakona o financiranju obcin so obcine upravicene do dodatnih sredstev za
sofinanciranje investicij na podrocju komunalne in gospodarske infrastrukture. ViSino sredstev za
posamezno obcino dolo6i Minister za lokalno samoupravi in regionalno politiko na podlagi predpisanih
kriterijev.

V letu 2008 je Obcina Skofja Loka na razpisu Sluzbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko pridobila sredstva za sofinanciranje obnove LC Hosta - Gostece..

5.2.4. Prispevek republiskega pozarnega sklada

RepubliSki pozarni sklad je nakazal obdini sredstva kot prispevek iz polic pozarnih zavarovanj za
potrebe varstva pred pozari v obeinah. Indeks na lansko leto je 131.

5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesrefi (Uradni list RS , st. 114/05, 90/07 in 102/07) in

skladno s sprejetimi sklepi Vlade RS, ki se nanasajo na oceno neposredne §kode po neurju s poplavo

z dne 18.9.2007, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo program odprave posledic neurja.

Program je naertoval za obcino Skofja Loka sofinanciranje Republike Slovenije v letu 2008 v viSini
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580.000 EUR nepovratnih sredstev. Zaradi objektivnega zamika roka izgradnje (izdelava in recenzija
sanacijskih nacrtov) bo realizacija programa v visini 492.797,00 EUR izvrsena v letu 2009.

5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo

Za vzdrzevanje gozdnih cest in vlak so prihodki v letu 2008 visji (2.158 €), ker je bil del sredstev ki nam
pnpadajo za dela realizirana v letu 2007, nakazan sele v letu 2008.

5.2.8. Ministrstvo za kulturo

S strani Ministrstva za kulturo smo za sofinanciranje spomenisko - varstvenih akcij za leto 2008
(obnova Loskega gradu) prejeli sredstva v tej visini, kar je opredeljeno v dopolnjeni poqodbi o
sofinanciranju za obdobje 2006-2008.

5.2.9. Ministrstvo za solstvo, znanost in sport

Pri investicijskih vlaganjih na podrocju solstva in sporta smo pridobili s strani MSS za leto 2008
sofinancerska sredstva za izgradnjo sportne dvorane pri OS Cvetka Golarja in telovadnice pri OS
Jela Janezica, tako na solskem in sportnem delu.

5.2.15. Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve

Na podlagi zakona o financiranju obcin, se je obcinam, v katerih so stroski financiranja pravic
druzinskega pomocnika v letu 2007 presegli 0,35 •% primerne porabe, ugotovljena razlika nad tern
obsegom zagotovila iz drzavnega proracuna v letu 2008. Pri izrafiunu financiranja pravic druzinskega
pomocnika, se upostevajo tudi placane terjatve iz prispevkov druzinskih pomocnikov in placane
terjatve od ZPIZ za druzinske pomocnike.

5.2.17. Evropski sklad norveskega financnega mehanizma

Obcina §kofja Loka je skupaj s stirimi gorenjskimi obcinami na razpisu EEA GRANTS norveskega
financnega mehanizma pridobila sredstva v visini 211.320 €, ki naj bi jih prejeli v letu 2008. Projekt je
koncan, vendar odgovorni organ na SVLR se ni uspel pregledati zahtevkov in sredstva v letu 2008 niso
bila nakazana.

5.3. Prejeta sredstva iz proracunov lokalnih skupnosti
5.3.2. Prispevek obcin za sanacijo in urejanje deponije v Dragi

Prihodek postavke prestavlja povracilo obcin Gorenja vas - Poljane, Ziri in Zelezniki obcini Skofja Loka
iz naslova povracil za investicije na deponyi nenevarnih odpadkov Draga. V letu 2008 so obcine
poplacale sorazmeme deleze sofinanciranja iz preteklih let, kupnino za zemljisde ter izdelavo naerta
neizvedenih del.

5.3.4. Prejeta sredstva obcin za panoramsko cesto

Obcina Skofja Loka je nosilec prijave regijskega projekta »Gorenjska panoramska cesta« skupaj z
obcinami Gorenja vas - Poljane, Zelezniki in Ziri. V okviru projekta morajo obcine zagotoviti 15% delez
sofinanciranja upraviceni stro§kov in DDV za celotno vrednost projekta. Nacrtovana sredstva bomo
prejemali v letih 2008 do 2010.

Sredstva pridobljena iz strukturnih skladov se v letu 2008 znizajo in prenesejo v leto 2009. Podrobnejsa
obrazlozitev je na postavki 5.4.2. Za projekt Izgradnja I.etape Gorenjske panoramske ceste se tako
znizajo tudi transferni prihodki sodelujoeih obdin.
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5.4. Prejeta sredstva EU iz drzavnega proracuna

5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov

Obcina je v letu 2007 uspeSno kandidirala na 2. razpisu javnem razpisu Sluzbe vlade za RS za lokaino

samoupravo in regionalni razvoj, ki ji zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za

regionalni razvoj. Za projekta Kanalizacija Dorfarje Forme in Sveti Dun in Industrijska cona Trata 1.

faza je za leto 2008 je pridobila nepovratna sredstva v visini 1.514.133 EUR. V lanskem letu je ocina

uspesno kandidirala na 3. in 4. javnem razpisu z dvema projektoma: Obnova Sokolskega doma v

Skofji Loki 2 faza in Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste in pridobila sredstva v skupni visini

2.781.903 EUR, od tega je bilo v letu 2008 nacrtovanih 445.958 EUR.

Po dolocilih javnega razpisa obcina z operacijo ne smejo zaceti z deli pred pridobitvijo sklepa o

sofinanciranju projekta s strani Sluzbe vlade RS za lokaino samoupravo in regionalni razvoj. Zahtevkov

za crpanje EU sredstev upravicena obcina ne more izstaviti brez prehodnega podpisa pogodbe.

Zaradi zgoraj navedenega je obcina Skofja Loka v lanskem letu, kljub posredovanim zahtevkom v roku

do 30.9.2008 in 30.10.2008, ko je bila podpisana pogodba za obnovo Sokolskega doma, pridobila

sredstva za projekta, ki sta uspela na 2. javnem razpisu v visini 645.693 EUR. Sredstva iz leta 2008 se

prenesejo v leto 2009 na podlagi aneksa k osnovni pogodbi s strani Sluzbe Vlade RS za lokaino

samoupravo in regionalni razvoj, ki so trenutno v pripravi.

6. KRAJEVNE SKUPNOSTI
Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti same z lastnimi in drugimi prihodki in ne

izvirajo iz obcinskega proracuna. Z vkljucitvijo financnih nacrtov KS je v obcinskem proracunu zajeta

celotna javna poraba v obcini.
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O D H O D K I

1. JAVNAUPRAVA

1.1.0BCINSKAUPRAVA

V letu 2007 je bil sprejet nov Odlok o organizaciji in delovnem podrocju Obeinske uprave Skofja Loka,
ki narekuje drugacno organiziranost in posledicno sistemizacijo delovnih mest. Predvsem se povecuje
zahtevnost projektov na podrocju komunalnega opremljanja zemljisc, gradnje cest in projektov
gospodarskih javnih sluzb. Zato je predvidena sistemizacija, ki je na teh podrocjih predvidevala do leta

2008 zaposlitev sestih novih sodelavcev z najmanj visoko oziroma univerzitetno izobrazbo. V skladu z
dolocbami Zakona o financiranju obcin, se je dodatno sistematiziral se notranji revizor.
Pripravnistvo omogocamo trem pripravnikom.

Visina sredstev za place zaposlenim, vkljucno s sredstvi za skupno porabo in prispevki za socialno
varnost so v primerjavi z 2. rebalansom za leto 2008 povecani za 2% zaradi polnega ucinka vecjega
stevila zaposlenih.

Materialni stroski so predvideni za zagotavljanje osnovne dejavnosti obeinske uprave in so v primerjavi

z 2. rebalansom za leto 2008 povecani za 3%, tudi zaradi stroskov povezanih z veqim stevilom
zaposlenih.

Zvisanje stroskov obeinske uprave je posledica novih zaposlitev v letu 2008, vecjega obsega del

pogodbenih storitev za izvajanje projektov ter vecjega obsega stroskov za izobrazevanje delavcev od
prvotno nacrtovanih.

V septembru 2008 je v obcinski upravi Obcine Skofja Loka zaposlenih 51 delavcev. V letu 2008 sta bili
dodatno zaposleni notranja revizorka (prerazporejena iz drugega delovnega mesta, ki se je popolnilo)

ter svetovalka za pravne zadeve v uradu zupana. V mesecu avgustu 2008 je bila v obcinski upravi za

dolocen cas zaposlena organizatorka izvedbe Skofjeloskega pasijona v letu 2009. Z rebalansom so
predvideni stroski za place in prispevke zaposlenih ter za materialne stroske.

1.2. SKUPNA OBCINSKA UPRAVA

Obcinski sveti obcin: Skofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Zelezniki in Ziri so v letu 2005 ustanovile
skupno obcinsko upravo - Medobcinski in§pektorat. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, st.
106/05 z dne 25.11.2005. Sedez inspektorata je na Poljanski cesti 2 v Skofji Loki.

Obcine ustanoviteljice so na podlagi tega Odloka sklenile pogodbo o medsebojnih razmerjih. S te
postavke smo financirali: place zaposlenih, prispevke, stroske delovanja in ostale materialne stroske.

Inspektorat je pricel z delom s 1.7.2008. Z rebalansom smo predvideli zaposlitev enega inspektorja, s
kasnejsimi dogovori z ostalimi obcinami sta v skupno obcinsko upravo s 1.7.2008 razporejena tudi 2

komunalna redarja (en novo zaposlen). Ceprav je inspektorat pricel z delom dva meseca kasneje kot je
bilo planirano, je bilo zaradi vecjega stevila zaposlenih potrebno povecanje sredstev za place,
zmanjsana pa so bila potrebna sredstva za materialne stroSke (oprema delovnih mest je last obcine
Skofja Loka).

Ob rebalansu pomotoma ni bil popravljen plan za povracilo potnih stroskov in je zato podpostavka
mocno prekoracena.

Obcine ustanoviteljice inspektorata prispevajo vsaka svoj delez, ki je dolocen z zakonom o lokalni

samoupravi in je enak odstotku prebivalcev v obdini ustanoviteljici. V spremembah in dopolnitvah

Zakona o financiranju obfiin je predvideno vrafiilo iz drzavnega proracuna 50% v preteklem letu
realiziranih odhodkov za financiranje opravljanje nalog tega inspektorata. Ta sredstva za leto 2008 bo
prejela vsaka obcina na podlagi porocila v letu 2009.

1.3. OBCINSKI SVET

Predvidena so bila sredstva za nagrade podzupanov, nagrade svetnikov, 6lanov komisij in odborov in

potne stroske. Nagrade podzupanov nekaj presegajo planirano visino (indeks 108).

Loceno so prikazani stro§ki in nagrade nadzornega odbora.
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StroSki tiskanja in fotokopiranja zajemajo pripravo gradiv za seje obcinskega sveta in njegovih odborov

in komisij, vkljucno z nabavo drobnega materiala (kasete, Stampiljke, itd.). Plan je bil z rebalansom

popravljen navzgor. Poraba je manjsa od planirane in skoraj na ravni leta 2007.

Po tolmacenju racunskega sodiSca in navodilu vladne sluzbe za lokalno samoupravo so sredstva za

delo klubov svetnikov del sredstev politicnih strank, ki so omejena z zakonom in se lahko dodatna

sredstva uporabijo le namensko za pokrivanje stroskov izobrazevanja svetnikov in stroskov strokovne

pomoci svetnikom.

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI

1.4.1. Prireditve in praznovanja

1.4.1.1. Obdinsko praznovanie

Sredstva so bila namenjena za organizacijo prireditev ob obcinskem prazniku in osrednjo slavnostno

akademijo. Zajeti so stroski za placilo nastopov glasbenih in ostalih nastopajocih skupin (organizacije

koncerta glasbene skupine Siddharta na Mestnem trgu in Simfonicnega orkestra RTV na Loskem

gradu), moderatorjev, gostinskih uslug (ob praznicnih pogostitvah in pogostitev nastopajocih),

reprezentancnih daril, plakatov, vabil, okrasitve (aranzmaji, sopki), priprave prostora in materialno

tehnicnih sredstev (oder, ozvocenje) ter objav v medijih.

1.4.1.2. Obcinske prireditve

Zajeti so stroski za placilo prireditev, ki so drzavnega in obcinskega pomena. Sredstva so bila

namenjena za pripravo prireditev, nastope sodelujocih, materialnih stroskov ter objave v medijih

(Komemoracija za Kamnitnikom, osrednje obcinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku,

Dnevu zena, Materinskem dnevu, Severjeve nagrade, slovesnosti ob 1. maju, projekt Teden Evrope

1.4.2. Mednarodno sodelovanje

Proracunska sredstva so bila zagotovljena za navezavo in razvijanje stikov s partnerskimi mesti v tujini,

sprejeme obiskov delegacy iz tujine in medijsko podporo Obcine Skofja Loka v tujini. Iz te postavke so

se pokrivali stroski, ki so nastali z gostovanjem nasih kulturno umetniskih skupin, uradnih

predstavnikov obcine in predstavnikov podpornih institucij v partnerskih obcinah.

V letu 2008 so se se posebej pokrili stroski ob 30. obletnici pobratenja Skofje Loke s Sovodnjami ob

Soci, 40. obletnici pobratenja Skofje Loke z Medicino, fotografske razstave na Irskem, gostovanje

skofjeloske delegacije plesalcev, nogometasov in fotografov v Taboru in gostovanje skofjeloskih

predstavnikov mladih v Maasmechelnu.

1.4.3. Stroski izvajanja denacionalizacije

Sredstva so bila porabljena za storitve izvedenca geodetske stroke pri denacionalizacijskem postopku

ter za izplacilo odskodnin denacionalizacijskim upravicencem.

1.4.5. Financiranje politicnih strank

Sredstva so bila zagotovljena za delo politicnih strank glede na §tevilo dobljenih glasov na lokalnih

volitvah brez revalorizacije - po navodilu vladne sluzbe za lokalno samoupravo.

1.4.6. Lokalne volitve, referendum

Sredstva so bila porabljena za poravnavo obveznosti iz naslova ponovnih volitev zupana, ki so zapadle

v placilo v letu 2008, za pladilo objave pogojev za plakatiranje in izvedbo plakatiranje za posvetovalni

referendum za pokrajine ter za volitve v drzavni zbor ter za obveznosti iz naslova nadomestnih volitev v

svet KS GodeSic, ki so zapadle v placilo v letu 2008. Poraba je nizja od planirane, saj so bile

nadomestne volitve izvedene sele v zacetku januarja 2009 in bo zato vecina obveznosti zapadla v

placilo v letu 2009.
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1.4.9. Urejanje spominskih obelezij in grobisc - tekoci stroski

V letu 2007 je bila opravljena strokovna detekcija povrsin grajskega vrta. Nastala obveznost iz
preteklega obdobja je bila placana v letu 2008, za kar je bilo porabljenih 1/4 razpolozljivih sredstev
Nadaljevale so se raziskave za ugotavljanje identitet, vzdrzevalna dela so bila opravljena na
spominskem obelezju Vesterski mlin, spominsko-pietetni del pa v Crngrobu in na Pokopaliscu Lipica.

1.5. OBRESTI IN REZERVE
1.5.1. Placila za bancne storitve in placilni promet

Stroski za bancne storitve so nekaj visji, ker so vkljuceni stroski odobritve kratkorocnega kredita za
placilni promet pa visji zaradi vecjega stevila nakazil in povecanja cene. Skupni stroski za bancne
storitve in placilni promet so ostali pod planirano visino.

1.5.2. Obresti na kredite

1.5.2.1. Obrestiza kredit Stanovaniskega sklada

V tej visini so bile placane obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki smo ga najeli v letih 1995 in
1996 za adaptacijo stanovanjskega objekta (bivsi samski dom) v Frankovem naselju.

1.5.2.3. Obresti za kredit Ekoloskega sklada za plinifikaciio

V tej visini so bile placane obresti dveh kreditov Ekoloskega sklada, ki ju je se bivsa obcina najela v
letu 1993 in 1994 za ureditev glavnega omrezja za plin.

1.5.2.6. Obresti kratkorocnega zadolzevania

Obcina se je med letom veckrat likvidnostno zadolzevala za krajsi cas. Obresti so nizje od nacrtovanih.

1.5.3. Rezerve

1.5.3.2. Splosna ororadunska rezerva

S sredstvi je razpolagal zupan in z njimi reseval ali omilil nepredvidene tezave na podrocjih in v
zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proracuna in zato niso bile vkljucene v proracun. Porabljena
sredstva so bila razporejena na ustrezne postavke.

1.6. TEKOCI TRANSFERI
1.6.1. Transferi posameznikom

1.6.1.1. Nagrade na praksi. poditnis'kem delu

V obcinski upravi glede na moznosti in potrebe omogocamo opravljanje obvezne prakse na srednji in
visoki stopnji izobrazevanja, v poletnem casu pa zaradi dopustov potrebujemo pomoc.

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti

1.6.3.5. Delovanie svetnv KS

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je bilo izvedenih manjse stevilo sej od predvidenih in zaradi
vecje odsotnosti svetnikov na sejah. Sredstva so bila namrec predvidena za vse svetnike KS in za
najmanj eno sejo na mesec.

1.6.3.2. - 3. Sofinanciranie plad in materialnih Sims'kov

Obcina Skofja Loka na tej postavki zagotavlja sredstva za sofinanciranje zaposlitve Stirih usluzbencev,
ki imajo v povprecju srednjo strokovno izobrazbo in sicer so zaposleni in opravljajo naloge za KS Stara
Loka - Podlubnik, Kamnitnik, Trata, Skofja Loka - mesto in Sv.Duh torej za KS mesta Skofja Loka.
Sredstva se razdelijo glede na dejanske potrebe zaposlenih kot izhaja iz sistemizacije oziroma
razporeditve na delovna mesta posameznih usluzbencev in sicer v predvideni rasti 2% glede na
preteklo leto. Tabela razdelitve po KS je naslednja:
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KRAJEVNA SKUPNOST

KS SV. DUH

KS STARA LOKA - PODLUBNIK

KS TRATA

KS KAMNITNIK

SKUPAJ

SREDSTVA V EUR

PRORACUN 2008

10.145

17.884

11.261

7.807

47.097

SREDSTVA V EUR

2.REBALANS 2008

11.969,07

19.463,84

14.753,92

9.334,63

55.521,46

sistema in visje vrednotenih delovnih mest.

Sredstva za sofinanciranje materialnih stroskov so porabljena v planirani visini in se nakazujejo
krajevnim skupnostim po cetrtinah.
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1.6.3.4. Materialni stroski KS

Vsi stroSki so prikazani pod zaporedno tocko 11. KRAJEVNE SKUPNOSTI - brez prenosov.

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev

Opravljena je bila zamenjava (14) racunalnikov in (5) monitorjev s programsko opremo, 4 tiskalnikov,

nadgradnja in obnova obstojecih aplikacij in licenc (antivirusni program, 2 prostorski aplikaciji, 1 Arc

GIS, Microsoft licenca, portal obcine, spletne strani KS, kataster, register prebivalstva) in nadaljnji

razvoj spletnih strani (zvodni zapisi sej, javni razpisi, objava prostih delovnih mest). Poleg tega je bila

zamenjana izrabljena pisamiska oprema.

Nakupi zgoraj navedenih osnovnih sredstev so bili izvedeni na podlagi podrobnega letnega programa

in pridobljenih ponudb, ki ga je po sprejetju proracuna odobril zupan.

1.7.2. Obcinske zgradbe

1.7.2.1. Ureianie obdinske stavbe

Pisarne nad Kristalno dvorano v letu 2008 niso bile dograjene, zato je poraba na postavki zelo nizka.

Stroski so nastali le z zamenjavo parketa v dveh pisarnah in dvokrilnega okna.

17.2.3. Kotlovnica Mestnitrg 20

Kotlovnica je bila preurejena in izveden nov toplovod. Iz te postavke so bili stroski le delno pokriti,

vecino stroskov je zajetih pri postavki Sokolski dom.

1.7.3. Urejanje grobov in grobisc iz svetovnih vojn

Nacrtovana investicija ureditve hrambe posmrtnih ostankov izkopanih povojnih grobisc je bila v celoti s

podpisanim aneksom casovno zamaknjena v leto 2009, zato so se izvajala zgolj tekoca investicijska

dela na spominskem obelezju na Krizni Gori, ter sondiranje v Podtrnju - manjsi del. Ostale sondaze je

financiralo Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve.

2. ZASCITA IN RESEVANJE

2.1.Tekoci odhodki

2.1.1. Usposabljanje za zascito in resevanje

V tej postavki je zajeto naslednje:

• stroski vseh usposabljanj, seminarjev in drugih izobrazevanj, ki so se jih udelezili pripadniki

Civilne za§cite Skofja Loka in nekatera usposabljanja drugih resevalnih enot, vkljucenih v sistem
zasfcite, reSevanja in pomoci v obcini, kot tudi razni pripomocki in ucila, ki se uporabljajo v

namene izobrazevanja (videokasete in knjige). V letu 2008 je ekipa prve pomoci sodelovala na

regijskem tekmovanju preverjanja znanja v §encurju.
• sofinanciranje zavarovanja operativnih 6lanov sil za§cite in resevanja za primere poskodb pri

usposabljanju, vajah in intervencijah.

• stroski telefona, uporabe intemetnih storitev, stroski objav v medijih in drugi manjsi stroski

Civilne za§cite.

• stroSki za nadomestila plac, ki jih zahtevajo delodajalci pripadnikov Civilne zaScite ter drugih sil

za zaScito, re§evanje in pomo6, in sicer za cas usposabljanj, vaj in intervencij ter tudi stro§ki
kilometrin teh istih pripadnikov za cas usposabljanja, vaj ali intervencij.

• sredstva, ki so bila nakazana reSevalnim enotam v skladu s pogodbami med Obcino Skofja
Loka in posameznimi enotami, katerih dejavnost je pomembna za zaScito, reSevanje in pomoc

(postaja Gorske reSevalne sluzbe Skofja Loka, Enota resevalnih psov Skofja Loka - kinologi,

Drustvo za raziskovanje podzemlja Skofja Loka - jamarji, Enota za re§evanje na vodi in iz vode
- potapljaci, taborniki in skavti).
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2.1.3. Vzdrzevanje opreme

V tej postavki so zajeta sredstva, porabljena za redno servisiranje in vzdrzevanje naslednje opreme za
za§cito, re§evanje in pomoc\"

• vzdrzevanje vozila Mitsubishi Pajero §taba CZ obcine Skofja Loka,

• vzdrzevanje sistema zvez ZARE,

• vzdrzevanje in servis za§citno-resevalne opreme CZ,

• vzdrzevanje alarmnih sistemov v skladi§6ih opreme CZ in pisarni,

• vzdrzevanje materialnih rezerv,

• vzdrzevanje opreme za za§cito, reSevanje in pomoc.

2.1.4. Obvescanje in alarmiranje

Postavka zajema redno vzdrzevanje in servisiranje sistema javnega alarmiranja obeine Skofja Loka,

placilo pristojbine za uporabo radijskih frekvenc in servisiranja radijskih postaj.

2.2.1. Vzdrzevanje javnih zaklonisc

V tej postavki so zajeti stroski rednega servisa javnih zaklonisc v Osnovni soli Skofja Loka -Mesto, v

Podlubniku in v Gasilskim domu na Trati, ter solskih zaklonisc v OS Cvetka Golarja, OS Skofja Loka -

Mesto in WZ Najdihojca v Podlubniku v skladu s predpisi in normativi o vzdrzevanju in servisiranju

zaklonisc. V letu 2008 smo izvedli tudi redni 10-letni kontrolni pregled obeh zakloniSc, javnega in

solskega, v OS Skofja Loka - Mesto.

2.2.2. Materialne rezerve

V letu 2008 smo kupili deset kolutov zascitne PVC folije, vsaka ima po cca. 450m2, ki se lahko uporabi

kot prvi zascitni ukrep ob neurjih, pri katerih pride do poskodb ostresij na objektih.

2.2. Investicijski odhodki

2.1.2. Oprema za zascito in resevanje

V tej postavki so zajeta sredstva, porabljena za nakup opreme v skladu z Uredbo in Merili za

organiziranje in opremljanje Civilne zascite (Uradni list RS, st. 22/99 in 15/00) in vsakoletnim

programom staba za Civilno za§cito obeine Skofja Loka.

V letu 2008 so se nakupila naslednja zascitno-resevalna sredstva in oprema:

• Potopne crpalke za posredovanje ob poplavah 20 kos

• Crpalka za vgradnjo v vozilo PGD Virmase - Sv. Duh 1 kos
• Agregat elektricne energije 1 kos

• Radijske postaje za kinologe 2 kos

• Ostala manj§a zascitno-resevalna sredstva in oprema

Merita, ki dolocajo obvezno opremo enot Civilne za§cite, zal §e zdalee niso izpolnjena. Glavni razlog je

seveda pomanjkanje finandnih sredstev, saj gre velik del proracunskih sredstev za zagotavljanje

rednega delovanja enot in za vzdrzevanja obstojece opreme ter podpornih sistemov. Nova Uredba in

Merila dajejo moznost zmanjsanja stevila pripadnikov dolznostnih enot in prenos njihovih nalog na

ostale, bolj fleksibilne in bolj dosegljive enote v sistemu zaScite in re§evanja. V letih 2009 in 2010 bomo

reorganizirali sistem za§cite in re§evanja in tako se bo posledicno zmanj§ala normirana kolicina

potrebne predpisane opreme, ki je ob dosedanjih financnih zmoznostih najbrz nikoli ne bi dosegli.

3. POZARNO VARSTVO

3.1. Tekoci odhodki

3.1.1. Dejavnost gasilskih drustev

Finan6na sredstva so bila porabljena:

• za financne dotacije PGD po kategorizaciji in tockovanju,

28



• za dejavnost clanov - operativne vaje, gasilski rally ter drustvene, meddruStvene in obcinske
vaje,

• za dejavnost Clanic - strokovna usposabljanja, regijsko tekmovanje, posveti,

• za dejavnost veteranov - regijsko tekmovanje, vsakoletno srecanje, posveti,'
• za dejavnost mladine - taborjenje, gasilski kviz - obcinski in regijski, orientacija v obcini in reqiii

razpis likovnih del,

• osnovno in dopolnilno usposabljanje clanov, clanic, veteranov, mladine, gasilska tekmovanja na
nivoju gasilske zveze, drzavno tekmovanje, refundacije, stroski pozarov,

• za usposabljanje operativnih desetin, za pridobitev nazivov, za specialnosti,

• za zavarovanje vozil, opreme, domov, clanstva in odgovornosti,

• za servis opreme in vozil, popravila strojelomov in drugih vzdrzevalnih del
• za preventivno dejavnost,

• za stroske dezurstva - nosilce pozivnikov v prostovoljnih gasilskih drustvih.

Financna sredstva, namenjena dejavnosti, so se prostovoljnim gasilskim druStvom razdelila na podlagi
kategorizacije drustev (odvisna je od velikosti obmocja, ki ga pokriva, od stevila prebivalcev na tern
obmocju in od ocen ogrozenosti za obmocje) in na podlagi njihove aktivnosti med letom (stevilo
gasilskih operativnih vaj, dejavnost clanov, clanic, mladine, veteranov, stevilo preventivnih akcij, stevilo
clanov, ki so se udelezili usposabljanj in izobrazevanj...).

3.1.2. Gasilska zveza Skofja Loka

Financna sredstva so bila porabljena:

o za financiranje delovanja Gasilske zveze Skofja Loka in za zaposlene (place, prispevki,
materialni stroski), ki opravljajo strokovno - tehnicna in financna dela za PGD, gasilsko zvezo

s podrocja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (financni obracuni,
planiranje, informacijsko delovanje v PGD in PIGD),

o za delovanje organov gasilske zveze - obcnega zbora, predsedstva, poveljstva, mladinske
komisije, komisije za clanice in komisije za zgodovino gasilstva.

3.1.3. Transfer pozarne takse

Sredstva pozarne takse so bila porabljena v skladu s sklepom Vlade RS, ki doloca, da se ta sredstva
namenjajo izkljucno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zascitne ter reSevalne opreme.
Vsa sredstva, ki jih pozarni sklad nameni obcini, morajo biti v skladu s pogodbo med Obcino in MORS
nakazana za prej omenjeno namensko porabo. V letu 2008 se je v proracun steklo vec sredstev
pozarne takse, kot je bilo v zacetku leta nacrtovano, vsa sredstva pa so bila namenjena sofinanciranju

nabave dveh novih podvozij za gasilski vozili za PGD Virmase - Sv. Duh in PGD Skofja Loka.

3.1.4. Dezurstvo JZ GRS Kranj

V letu 2008 je bila med MO Kranj, JZ GRS Kranj in Obcino Skofja Loka podpisana pogodba o pomo£i
nasi javni gasilski sluzbi pri intervencijah v visjih stanovanjskih objektih. Gre za pomoc v obliki

gasilskega vozila z lestvijo in tehnika, ki upravlja z njo. Znesek se v skladu s pogodbo vsako leto

revalorizira za ustrezen odstotek rasti zivljenjskih stroskov. V letu 2008 pomoc v obliki intervencije ni

bila potrebna, je pa bilo izvedeno redno letno izobrazevanje nasih operativnih gasilcev za delo z lestvijo
in to na treh objektih v na§i obcini - resevanje lezecega iz viSin na objektu GZ na Trati, reSevanje s
pomocjo ko§are in gasenje stolpnice na Partizanski cesti in re§evanje s pomoejo mostu in ga§enje v
OS Ivana Groharja.

3.2. Investicijski odhodki

3.2.1. Gradnja in nakup opreme

Investicija - sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila za PGD Skofja Loka in PGD Virmase - Sv.

Duh. Z dodatnimi sredstvi iz naslova pozarne takse ter z lastnimi sredstvi drustev bosta investiciji v letu
2009 tudi zakljueeni.
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4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

4.2. KMETIJSTVO
4.2.1. Tekoci odhodki
4.2.1.1. Redni program

NalozebeSkavSrkmpr\Za^TtOm je Ob6ina raZdelNa na Podla9j Javne9a razpisa. Za ukrep 1 -Nalozbe v kmetyska gospodarstva za primarno proizvodnjo so bila sredstva razdeliena 27

CT^?93telj^ na.knadnH OdSt°Pil °d Vl09e- Za UkreP 2 - pom°6 - ^okrStev zemlji'e
Za oprav|JanJe dopolnilne dejavnosti na kmetijah ni bilo prejetih vlog Prosta

H Prerazpo;edlla na dru9 ukreP ^raj Javnega razpisa. Za tehnicno pomoe - delovan e
ZT r CJa kmet'JStVa je V letU 2°08 sredstva pridobil° 10 dru§tev in Kmetijsko gospodaTska
zborn.ca Kranj za najem prostorov in predavanja, ki niso v sklopu njihovega rednega programs.del
Z navedenim. nameni sledimo spremembam v politiki razvoja kmetijstva in sistema drzavnih spodbud
v kmetijstvu in pndelavi hrane ter ohranjanju podezelja.

4.2.1.2. Gozdnevlake

V letu 2008 je obcina Skofja Loka sofinancirala gradnjo nasledniih vlak:
NASLOV K.O. ODDELEK

pare. St.,

odd.

NOVO

GRADNJA

(m1)

REKONS-

TRUKCIJA

(m1)

STROSKI

IZGRADNJE

EUR

DOTACIJA

OBCINE

Ra2 'ustal 952

Vietka Belec Bezigrad 25, LJ

propust

Ozbolt 715 200

Skupina lastnikov
650

Razni.

Trata 6a , Sk Loka

Sopotnica

Ozbolt

1483 1300

5.454

1.794

6.514

2.727

538

3 255

68, 907 300 1.117 216

500 1.950 23.241 6.736

Program izgradenj in rekonstrukcij gozdnih vlak je v celoti izvrsen.

4.2.1.3. Razvoj podezelja

Sredstva iz te postayke so bila tudi v letu 2008 namenjena predvsem sofinanciranju aktivnosti v okviru
postavitve podezelskega razvojnega jedra. Projekt, ki poteka na obmocju Upravne enote Skofia Loka
zajema aktivnosti: siritve in razvoj skupnih blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca -
Naravm izdelki iz skofjeloskih hribov, promocijo in trzenje izdelkov vkljucenih v blagovni znamki
izobrazeyanje novih interesentov in uporabnikov ter nadzor nad vkljucenimi izdelki. Tradicionalne so
postale tudi Trznice kmetijskih pridelkov in izdelkov, na katerih poteka prodaja in promocija teh
izdelkov in se od marca do decembra odvijajo na Mestnem trgu v Skofji Loki in Teden podezelja v
zacetku meseca junija.

Del sredstev je bil namenjen tudi vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine loskega pogorja za delo
pisarne in sofinciranje projektov po naeelu LEADER. V letu 2008 sta bila izvedena dva projekta
Ozivimo uporabo tradicionalnih znanj in produktov na skofjeloskem ter Sonce in sence - Izkoristimo
obnovljive vire energije. Potekala sta v drug! polovici leta od septembra do decembra
Razvoja agencija Sora v sklopu katere deluje pisarna LAS je v skladu s pogodbo z Ministrstvom za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ze v lanskem letu izdala zahtevek za upravicene stroSke
sofinanc.ranja, k. so bila s strani ministrstva potrjena sele 3.2.2009, zato izplacilo s strani ministrstva
oz. EU v vismi 50 % pricakujemo v letoSnjem letu

4.2.2. Investicijski odhodki
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljisc

Sredstva so bila tako kot v preteklih letih porabljena za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljisc
bredstva so bila razdeljena kmetom na podlagi javnega razpisa in prejetih vlog.
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4.3. PLINOVOD

4.3.1. Tekoci odhodki

4.3.1.1. Zavarovanje

Znesek predstavlja placilo premije zavarovanja za »pozar in civil zavarovanje« infrastrukturnih objektov
javnega plinovoda, ki je v lasti obeine Skofja Loka.

4.3.2. Investicijski odhodki

4.3.2.1. Plinifikacija Skofja Loka

Obcina Skofja Loka je leta 1991 sprejela Odlok o lokacijskem nadrtu za mestni plinovod. Tudi leta
2008 smo z gradbenimi deli sledili cilju izpolnitve tega dokumenta. Zaradi spremembe namembnosti

zemljisc (dolocitev novih stavbnih zemljisc) so se potrebe lastnikov na terenu spremenile. Prav leta

2007 in 2008 je bilo zaznati intenzivnost pri opremljanju zemljisc za gradnjo s komunalno infrastrukturo,

kamor na obmocju mesta spada tudi plinifikacija. Obcina tudi se skrbi, da se na plin prikljucujejo novi

porabniki znotraj ze opremljenih obmocij. Za opremljanje zemljisc s komunalno infrastrukturo sirsih in

zakljucenih obmocij Obcina sprejema prostorske akte - obcinske podrobne prostorske nacrte (OPPN).

Kljub nameri, da se plinovodna infrastruktura proda, je Obcina leta .2008 se vlagala proracunska

sredstva v siritev mestnega plinovodnega omrezja. S tern se, predvsem pri ogrevanju, spodbuja

prehod s trdih goriv na okolju prijaznejsi energent, to je zemeljski plin.

V letu 2008 smo dokoncali investicije, zafiete leta 2007 (bodisi fizicno ali zgolj financno). Pod financni

sklop zapadejo placila koncnih situacij gradenj, ki so bila dokoncana ze prej, vendar je placilo zaradi

sestdeset dnevnega roka zapadlo v leto 2008. Z dokoncanjem, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in s

priklopom novih odjemalcev, se je povecal obseg mestnega plinskega omrezja in s tern tudi

odjemalcev zemeljskega plina na obmocju Sv. Duha. Obcina je izvajalcu v letu 2008 pla£ala zadnjo in

koncno situacijo za izgradnjo tega odseka plinovoda. Leta 2008 je bila zaceta in dokoncana izdelava

plinovodnega odseka za prikljucitev novega varstveno delovnega centra in bazena v Stari Loki.

S te postavke so bili poplacani tudi spremljevalni stroski investicij, kot so gradbeni nadzor, strokovni

nadzor in koordinator varstva pri delu.

Leta 2008 je bilo tako zgrajenih skupaj 48 novih hisnih plinskih prikljuckov.

Pri pripravi proracuna za leto 2008 smo med drugimi predvideli ze fizicno plinifikacijo naselja Vincarje

in Pustal ter industrijske cone Trata. Plinifikacija je povezana z gradnjo oziroma obnovo ostale

komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava), ki se ureja s podrobnim

obcinskim lokacijskim nacrtom. Izvedbe le-teh v letu 2008 se ni bilo, zato je bila vrednost postavke z

rebalansom znizana.

Preglednici kazeta rast odjemalcev po letih:

DISTRIBUCIJA

ZEMELJSKEGA PLINA V SKOFJI LOKI

5.748.126
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4.600.000
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LETO

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Stevilo odjemalcev

584

637

668

701

751

779

813

934

972

1.020

Letna rast

82

53

31

33

50

28

34

121

38

48

4.3.2.2. Projekti, razvoj

S te postavke so bili poplacani stroski postopka za plinifikacijo od Grenca do Sv. Duha, ki odpadejo na
del SO Virmase ter stroski v zvezi z urejanjem zemljiskoknjiznih zadev in overitvijo podpisov na
sluznostnih pogodbah. Narocili smo tudi idejno zasnovo za siritev plinifikacije na vzhodni del mesta,
konkretno naselje Pod Plevno. S te postavke smo lastnicLzemljisca poplacani skoda, ki ji je bila
povzrocena ob gradnji komunalne infrastrukture po dvoriscu -za del, ki odpade na plinifikacijo.

Izvajalcu je bila poplacana tudi storitev nastavitve katastra, segment plinifikacija.

Za pripravo analiz, potrebnih pri odlocanju o prodaji plinovodne infrastrukture, smo s te postavke
zunanjemu izvajalcu poplacali opravljeno storitev.

Obcina ima sklenjeno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za posamezne odseke plinovoda (Podlubnik, Trata, obmocje v ozjem delu mesta).
Izdelovalec je leta 2008 z izvedbo zamujal. Dokoncal je le prvo fazo pogodbe in za to izstavil racun.
Sredstva, ki smo jih predvideli za poplacilo celotne storitve so zato ostala neporabljena. To je tudi vzrok
nizki realizaciji postavke.

4.5. PROMET

4.5.1. Tekoci odhodki

4.5.1.1. Redno vzdrzevanje obcinskih cest

Dela iz dejavnosti rednega vzdrzevanja in varstva cest zajemajo:

1. Vzdrzevalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa kot sledi:
• zimska sluzba na cestah

• redno letno vzdrzevanje cest

• manjse preplastitve in zalivanje razpok

• popravilo vozisca in objektov na cestah

• vzdrzevanje signalizacije in opreme cest

• vzdrzevanje objektov na cestah.

2. Dela in opravila s podrocja 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.

Stroski so razvidni iz naslednje tabele:

Razdelitev je razvidna iz prilozene tabele.

Vrednosti tocke 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
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• za lokalne zbirne - asfalt 1.177,8878

• za lokalne ceste - asfalt 1.024,6430

• za lokalne ceste - makadam 1.442,4347

zagotovljen 25% normativ

zagotovljen 25% normativ

zagotovljen 25%normativ

/rsil

z.

St.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ev v letu 2008 je razviden iz naslednje tabele:

Krajevna skupnost / CP

BUKOVICA-BUKOVSCICA

GODESlC

LOG

lenart-luSa

RETECE

SV.DUH

ZMINEC

SKOFJA LOKA-MESTO

PODLUBNIK-STARA LOKA

TRATA

KAMNITNIK

CP KRANJ (samo letno

vzdrzevanje)

SKUPAJ

LZ

asfalt

KM

471

2.156

2.449

1.993

7.069

LC-

asfalt

KM

9.289

2.886

9.533

13.101

2.100

6.089

13.770

12.545

13.811

10.215

2.581

17.449

95.920

LC

makad.

KM

2.912

4.954

2.687

10.221

7.330

3.855

1.574

45

34.680

JP

asfalt

KM

10.413

1.519

12.221

10.974

5.402

8.229

8.270

9.738

10.552

9.924

5.154

92.366

JP_

makad.

KM

10.857

467

17.612

10.204

3.818

12.755

33.226

41.691

7.270

3.384

2.857

144.141

KJ-

kol..p..

KM

880

385

395

1.966

4.673

530

8.829

Rebalans2

2008

Vrednost

33.753

5.735

42.644

47.878

9.237

23.303

70.546

69.877

37.299

27.897

12.619

32.208

412.996

Izvrsitev

2008

Vrednost

33.367

6.446

41.916

41.573

8.782

22.553

68.605

64.959

34.885

27.174

10.551

54.117

414.928

PORABA PO VRSTI VZDRZEVANJA

KS

BUKOVICA

GODESlC

LOG

LUSA

retece

SV.DUH

ZMINEC

MESTO

PODLUBNIK

TRATA

KAMNITNIK

CP KRANJ

SKUPAJ

LETNO VZDRZEVANJE

17.995

1.194

24.982

7.284

6.806

16.285

46.994

33.000

22.000

21.735

5.000

54.117

257.392

ZIMSKA SLUZBA

15.372

5.252

16.934

34.289

1.976

6.268

21.611

31.959

12.885

5.439

5.551

157.536

SKUPAJ STROSKI

33.367

6.446

41.916

41.573

8.782

22.553

68.605

64.959

34.885

27.174

10.551

54.117

414.928

Prekoracitve belezimo na vzdrzevanju cestza katere skrbi CP Kranj d.d., ki poleg pomembnejsih cest

izvaja krpanje udarnih jam s hiadno asfaltno maso na vseh asfaltiranih cestah v obcini.

4.5.1.2. Javna razsvetljava

POVZETEK BANKE PODATKOV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBCINI SKOFJA LOKA 31.12.2008.

2.

St.

1

2

3

naziv odj. mesta

TP Pod Plevno

TP - VeStersko polje (pri h. St. Podl.

283)

JRTP PODLUBNIK STOLPNICE (pri

st. 158)

sifra odj.

mesta

503221047000

503279018001

503279017006

St. vej

15

7

10

St.

2arnic

61

31

44

.SEMAFQR. ,mp6.(kw).

1,116

5,5 '
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

JR TP STOLPNICE (pri stolp.

Podlubnik152)

JR TP PODLUBNIK 97

JR NA DROGU PRI H§ 24

JR AVTOB. POST. OMARICA -

ZMINEC B$

JR NA HlSl ZMINEC 10 (omarica)

JR NAHlSl VIRLOG §T. 9

JRPRI HS\ VIRLOG 26 (prej h.St

24)

jrnahS. moSkrin 4

JR NA HIS" I PEVNO HS\ 10

BINKELJ (prei STARA LOKA 8)

JR DROG - SPODNJA LU$A b£

JR STRMICA BS

OMARICA NA HIS" I (aostilna )

TP - PRAPROTNO

JR BUKOVSCICA - CERKEV

PREHOD ZA PE$CE - BUKOVICA

JRTPPRI H§ 19 - BUKOVICA

KNAPE

JR TP LIPICA

TP PUNGERT PRI H.ST. 26

TRATA BS

TP KROJ - Kidriceva c. 81

TPSUHA + HOSTA (HOSTA B§)

JR TP FRANKOVO NAS. - ZAHOD

TP TAMPELJ - FRANKOVO NAS.

1

R TP HAFNERJEVO NAS. 6

RZABRAJDA NA DROGU

POLJAN. C. BS\)

R POLJANSKA CESTA 14 (LES.

DROG)

R NA TP PUSTAL

P Pustal (Zolsce)

R TP -VINCARJE B§

R TP NOVI SVET BS

R PRI PETROL CRPALKA

KIDRICEVA C. B3)

R SEMAFOR KRIZlSCE

KIDRICEVA C. BS\)

roharjevo nas. B§

R DRAGA 17

P DRAGA BS

R TP PODLUBNIK SOLA

R SPORTNA HALA

R CERKEV OMARICA (PUSTAL

S)

KOFJA LOKA (GRAD)

P JR SORSKA CESTA 28

RTP PRI H§. SUSKAC. 13

PLEVNA)

R TP DANILO (Rete5e 48)

R TP GORENJA VAS - RETECE

i

50327300900

50327300800

503200064006

503200048002

503204127005

503201154002

503201155004

503203032006

50320303400c

503201152005

503206025000

503229044006

NA LUSl

503229045001

50322904300^

503232012006

503232013001

KNAPE BS"

505409060004

505207033004

503211495006

503211451002

503221055002

503282017000

503281015005

503212081002

503217023002

503205295003

503217021005

503217022000

503215008004

503214010003

503211445004

503211459004

503216058004

505411038005

505411037003

503273010004

03201158003

03217024004

03205276000

03221048002

03221045003

05409003304

05409061006

8

14

3

1

2

2

2

2

1

5 '

T '

1

1

f6. -' \

2

1

3

1

3

5

.•8-.*.'V,,«"

•2ti£#" .-;

4

12

5

8

8

3

5

13

7

0

7

2

6

80

40

23

1

4

14

12

8

6

37

1

1

2

20 •-.

4

6

27

3

23

17

19

36

67 ' " >

79, :\

21

46

38

20

31

14

19

55 •*•'

56

16

25

i

3

43'.. -c

20

6

9

1

2

8

1

1

8 7

1 44

5 75

1

1 608

1 144

1

0,75

4,75

0,25

0,125

0,25

1,362

0,875

0,8

3 375

0,375

2,875

3,2

2 525

4,718-

40,802

3^914 V

2 625

2,298

6,425 '

3,075

3^663"

•"t;572""';'--i-

2,199

'8,255'"" ,-1.i'

13

13,75

3,091

0,75

2,5

7,83

6,7

1,32

4,84

3,612

1$9BV^
9,411

1,218" ;:
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

JR TP GODESlC BS (Godesic

cerkev)

JR NA DROGU, GODESiC B§

JR TP GODE§IC 57

JR DORFARJE B§

JR TP FORME PRI H§ 42

JRPRI H.$T. 244. SV. DUH

JR PRI H§ 86 SV. DUH. (les. droa)

JR TP SV. DUH, BS

TP VIRMASE, GD

Omarica na hiSi Gabrk 16

JR TP PRI H$ 21 (BRODE B§)

JR TRGOVINA (LOG NAD §K. LOKO

BS)

JR LOG NAD SKOFJO LOKO 5A

BRODE CERKEV (omarica na hiSi)

TP PARTIZANSKA C. PAVLUS

JR TP PARTIZANSKA C.

STOLPNICE

JRTP PARTIZANSKA C. BS\

JR MRLlSKA VEZICA, STARA

LOKA BS

JR MESTNI TRG 26

JRTPSPODNJI TRG BS

JRTP FRANKOVO NAS. 74A

JRTP DOM SLEPIH - Stara Loka

B$

R OB GLAVNI CESTI - SV. DUH BS"

DORFARJE OB GLAVNI CESTI

TP PRI PETROLU (SEMAFOR),

Kidric. c. B§

TP HOTEL Kapucinski trg 6

RTP SEMAFOR SUHA

R Stara Loka 87

R IGRlSCE Sv. Duh BS\ (1385 Nova

as)

R TP RETECE JAMBOR (Retece

7),

R TP FORTUNOVEC (Podlubnik B§)

R NA HlSl GRENC §T. 1

RTP GOSTECE B§

R RETECE B§ (Novo nas.)

*/irmaSe avtobus. post. (Req. cesta)

IC Godesi6

505207034006

505207035001

505207036003

503075082005

503213237004

503213240003

503202015002

503202017006

503202050002

503204132001

503204137004

503204147003

503204130004

BRODE

CERKEV

503276212003

503275057003

503275056001

503201149006

503205279006

503205280001

503211485000

503201151003

503213234005

503075039003

503276119006

503277035004

503221056004

503201166005

503202052006

505409006104

503279016004

503211465002

505207032002

505409062001

503202066006

505207017000
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3

2

1

4

4

1 v; ■■>,

8 s\

1

2

-£■/",: %t" -

4

1
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8

8

6

4

mm

8

5

1

1

4

3

3

5://-'v -.VV;1'

6

5

18

27

11

5

3

21

21

:1.1-\"V

42 . :.v

2

4

10

2

,36".":,-;^

i43'S5l
~4%V '4"

28

*&*"}?
72iX

49 >\

53

41

f47^'
21

9

2

2

23

7

15

25" 'Vi'.:

24

34

1

1

1

1

1

2 1

1,417

5,211

1,536

0,63

0,375

2,33

0,756

0,396

3,239

0,5

0,875

5,55

2,5

0,25

2,892

443'1-9> •'.-..

5,912

1,96

8',974'v

9;1^5 '

8,008

6,63 .

11,908

9,55

18,014. v:-

3,6

2,25

0,25

0,5

3,519

0,49

0,629

3',447

3,038

7,858

85 BIC Retete 505409017002 16 1; 0,8

86 ;BIC Upravna enota 503205912005 1 I 6 I 1 i i o 8

87 jSEMAFOR NAMA 503214011005 I 16 | U i 0,8

88 JR Cesta Talcev 43 503201215005 2 14 I \ 10144

89 [ZG.SENJCA ZG. SENICA 1 [2 f 0,5
90 !JA - RA in semafor Podlubnik 503273162000 \ 7 ^28 ' ■ ■ 7

|JA - RA in semafor Podlubnik i j [ . ; :

90 (SEMAFOR 2X) 503273162000 I j 101 i 2 5,195

91 VirmaSe (novo nas.) 503202101006:6 132 i 1152

Skupaj 31.12.2008: 506 2580 10 5 324,812

35



PODATKI O PORABI ELEKTRICNE ENERGIJE V LETU 2006 2007 IN 2008
Leto

2006

2007

2008

Poraba skupaj KW/h

1.369.489

1.439.738

1.259.200

Index

100

105

92

Strosek skupaj EUR

110.253

154.497

172.781

Index

100

140

157

Kljub povecanju Stevila svetilk v letu 2008 za 137 kom in 2 kom semaforja smo z zamenjavo dotrajanih
svetilk z varcnimi v Groharjevem naselju, Hafnerjevem naselju, Sorski cesti, Sv. Duhu, Stari Loki -
CSS , Podlubniku, Retecah, Potocnikovi ulici, Partizanska c. in na Studencu v Skofji Loki znizali porabo
elektricne energije za 8%. Strosek tokovine pa je narasel zaradi podrazitev za 12% napram letu 2007
oz. napram letu 2006 za celih 57 %.

Izvrsena je bila naslednja realizacija:

z.

St.

1.

2.

3.

4.

Naziv objekta - vrsta dela

Stroski elektr. energije-ELEKTRO GORENJSKA d.d.

stroski vzdrzevanja TRILER JOZE s.p.

stroski vzdrzevanja ELEKOM KOSIR d.o.o.

ostali stroski - urejanje katastra JR

SKUPAJ

Proracun 2008

REBALANS

171.368

46.719

40.000

4.172

261.406

Izvrsitev 2008

172.781,36

45.270,16

32.993,88

0

251..045,40

Prekoracitve stroskov tokovine javne razsvetljave smo presegli skoraj v vseh krajevnih skupnosti
zaradi prenizko ocenjenih stroskov.

4.5.1.2. POVZETEK STROSKOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LETO 2008

KS

BUKOVICA - BUKOVSClCA

GODESlC

LOG

LUSA - SV. LENART

RETECE

SV.DUH

ZMINEC

MESTO

ST. LOKA-PODLUBNIK

TRATA

KAMNITNIK

DRUGO ( semaforji, kataster)

SKUPAJ

Tokovina

EUR

4.834

5.151

5.577

30

9.036

24.156

3.760

25.616

31.845

23.152

39.624

0

172.781

Vzdrzevanje

EUR

4.090

1.058

2.184

0

2.567

7.976

3.558

13.654

9.293

17.549

14.170

2.165

78.264

Skupaj

EUR

8.925

6.209

7.761

30

11.603

32.132

7.318

39.270

41.138

40.701

53.794

2.165

251.045

Delez

3,55

2,47

3,09

0,01

4,62

12,80

2,92

15,64

16,39

16,21

21,43

0,86

100,00

4.5.1.3. Vzdrzevanje zelezniskih prehodov

Zakon o varnosti v zelezniskem prometu ( Ur. List 85/00 ) v 29. eienu doloca, da

• stroske v zvezi z vzdrzevanjem, obnovo ali rekonstrukcijo nivojskih prehodov in progovne
signalizacije bremenijo lastnika javne zelezniske infrastrukture.

• Cestno prometne signalizacije na nivojskem prehodu, ki opozarja udelezence cestnega prometa na
ta prehod, postavlja in vzdrzuje upravljalec ceste.

Na obmocju obeine Skofja Loka je trenutno §est cestno zelezniSkih prehodov, od tega trije zavarovani
z zapornicami.

Racuni za redno vzdrzevanje nivojskih cestnih krizanj s zelezniskimi progami v letu 2008 niso bili
izstavljeni zaradi nastalega spora med obcinami in zeleznico, ker je potrebna jasna razmejitev
vzdrzevanja in s tern v zvezi natancna razmejitev obveznosti obeh strani. Zato bo potrebna sprememba
zakona o varnosti v zelezniskem prometu kot tudi zakona o varnosti v cestnem prometu.
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4.5.1.4. Studije na obcinskih cestah

V to postavko sodijo stroski za Studije, priprave tehnicne dokumentacije za razvoj in obnovo obcinskih

cest kateri stroski so v pristojnosti obcine (plocniki, javna razsvetljava).

V letu 2008 so bila sredstva porabljena za naslednje aktivnosti:

• Stroski odvetniskih in notarskih storitev 13.979 EUR

• Stroski sodnega cenilca in izvedenca 1.758 EUR

• StroSki izdelave tehnicne dokumentacije:

• izdelave PZI projekta JP 901882 GD - Sorska cesta 1.680 EUR

• izdelave DIP (identifikacija invest, projekta) LC 251070, odsek Hosta - 1.060 EUR

Pungert

• izdelave PZI projektLC 251070, odsek Hosta 3.600 EUR

• izdelave PZI projekt LC 401130, odsek Bukov vrh nad Visokim - Pasja 13.620 EUR

Ravan

• izdelave PZI projekta za oporni zid na JP 903840 Draga LC - Draga 20 6.000 EUR

• izdelava projektne naloge LC 401130, LC 183010 in JP 902282, 902281 1.344 EUR

• izdelava geodetskega posnetka LC 401100, odsek Frane - Sv. Ozbolt 7.440 EUR

• izdelava geodetskega posnetka LC 401130, odsek Bukov vrh nad 4.212 EUR

Visokim - Pasja R.

• izdelava popisov del, studij in predracunov 12.093 EUR

SKUPAJ 66.786 EUR

4.5.1.4.2. Studije na regionalnih cestah

V okviru studij na regionanih cestah je bila izdelana idejna zasnova ureditve kroznega krizisca K4 -

Kapucinsko predmestje I na Kidricevi cesti v Skofji Loki. Placana je bila, ze v letu 2007, izdelana

Kapacitetna presoja krizisc v Skofji Loki, ki jo je izdelal TrafCons. Stroski so bili namenjeni tudi izdelavi

idejne zasnove ureditve krizisca v Zmincu s plocniki ob vseh cestah v kriziscu do obstojecih

avtobusnih postajalisc. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za

javno razsvetljavo v okviru izgradnje plocnikov skozi naselje Podpulfrca in stroskom v zvezi s pravdo.

Porabljena sredstva so manjsa od nacrtovanih, ker so bila predvidena tudi za izdelavo idejne zasnove

za rekonstrukcijo krizi§6a Stari Dvor v krozno krizisce, vendar je prislo do dogovora, da bo omenjeno

krizisce urejala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

4.5.1.5. Vzdrzevanje gozdnih cest

Obcina je na podlagi 3. odstavka 49. clena Zakona o gozdovih (Uradni list RS st. 30/93), ki ureja

financiranje in vzdrzevanje voznih cest dolzna, da vzdrzuje tudi gozdne ceste. Na obmocju .sedanje

Obcine Skofja Loka je po podatkih Zavoda za gozdove Republike;Slovenije gozdnih cest 86 km.

Sredstva za vzdrzevanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin

49. clena 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 obracunava po stopnji 6,9 % od kat. dohodka gozdnih zemljisc. V

osnutku proracuna Ob6ina Skofja Loka ne zagotavlja lastnih sredstev za vzdrzevanje gozdnih cest,

ampak so nacrtovana samo namenska sredstva, ki jih placujejo lastniki gozdov in proracun Republike

Slovenije.

V letu 2008 so bila izvedena vzdrzevalna dela na naslednjih gozdnih cestah:

• 03L221 Bukovski Podkraj 4.265 EUR

• 03L231 Hrastnik 9.039 EUR

• 03L213 Rovt - Smrekar 4.785 EUR

• 03L258 Groselj - Praprotnica 1.447 EUR

• SKUPAJ , 19.535 EUR
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4.5.1.6. Vzdrzevanje signalizacije in ograj

Sredstva so bila porabljena za popravilo, dobavo in montazo vamostnih ograj na naslednjih odsekih
cest:

JP 901762, odsekVODNIK

LC 401041 Binkelj - Praprotno, odsek SREDNlSKA GRAPA

LC 251080 Sora - Osolnik - Dolinski mlin ( Hrastnica )

JP 901750 Hrastnica - Moceradnik ( mostna ograja )

LC 100120 Gabrska gora - Smoldno

SKUPAJ

3.768 €

3.239 €

2.933 €

3.463 €

748 €

14.151 €

4.5.1.7. Urejanje prometa

Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za redno vzdrzevanje prometne signalizacije -talne

oznacbe na lokalnih in ostalih cestah ter parkiriscih, za izvedbo rocnega stetja prometa, izdelavo

studije mirujocega prometa, izdelavo elaborata prometnih obremenitev treh scenarijev cestnega

omrezja ter delno za projekt Baypad. Odstopanja so nastala zaradi zamika pri izvedbi strokovnih

podlag za pripravo nacrta trajnostnega prometa, zamika pri dokoncanju projekta Bypad in nerealizirane

studije izboljsanja kakovosti javnega prevoza.

4.5.1.8. Odmera cest

Sredstva so bila porabljena za:

Odmera ceste JP 903151 Grenc 6 - LIO Gradis

Ureditev in izravnava meje na Suhi JP 903891

Ureditev meje JP 903250 Podlubnik - Vesterski mlin

Odmera ceste JP 901550, ODSEK Sopotnica - Speglic

Odmera plocnikov Rl 210/1110, odsek Podpulfrca

Odmera JP 903841, odsek Draga

Odmera JP 903613, odsek Pevno

Odmera JP 902031, odsek Papirnica

Odmera JP 902711, odsek Corona - Gorenja vas

Odmera plocnikov Rl 210/1110, odsek Podpulfrca in Log^

Odmera LK 401320, odsek Vincarje

Ureditev meje in parcelacija p. st. 1053/1 KO Retece

Odmera LK 401261 Trata - Virmase

Ureditev meje in parcelacija p. §t. 1075/4 in 171 KO Retece

Ureditev meje p. st. 1082/3, 163 in1084 KO Pevno

Odmera JP 901011, odsek Pozirno

Ureditev meje in parcelacija p.st.952 KO Pustal

Ureditev meje in parcelacija cesta pb zreleznici na trasi Godesic

- Trata

Odmera LC 401080 Papirnica - Virmase, p.st. 534/6 KO Stari

dvor

Odmera JP 902640 sola Retece - Bostjan

Odmera prikljucka na LC 401120 p.st. 55/4 KO Log

Odmera LC 401120, odsek Gabrska g. - obcinska meja

Odmera JP 903121, odsek Grenc 25 - Virmasei 8

Odmera LK 401280 » Sorska cesta »

SKUPAJ

2.359 EUR

902 EUR

3.480 EUR

9.940 EUR

5.376 EUR

5.928 EUR

379 EUR

2.040 EUR

1.668 EUR

6.759 EUR

1.248 EUR

1.389 EUR

3.440 EUR

2.788 EUR

1.166 EUR

2.980 EUR

2.640 EUR

10.010

EUR

492 EUR

1.278 EUR

1.050 EUR

11.635

EUR

3.192 EUR

4.859 EUR

83.499

EUR

Iz gomjega pregleda je razvidno, da smo imeli v preteklem letu velike aktivnosti na izvajanju programa

odmer obcinskih cest.
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4.5.2. Investicijski odhodki

4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic

Na regionalni cesti R2-403/1076 CeSnjica - Skofja Loka, na pododseku Klancar - Podlubnik smo
poplacali izvedena dela na t.i. II. etapi ureditve ceste. Poravnani so bili stroski, ki so nastali v zvezi z

izvajanjem del in stroski strokovnega nadzora. Del sredstev je bil porabljen tudi za izdelana cenitvena

porocila, potrebna za odkupe zemljiSc na §e neurejenem odseku "Petrol - Poden" in za izdelan

geodetski posnetek za nacrtovano novo krizisce "Grenc". Sredstva pa so bila porabljena tudi za placilo

odskodnine, ki jo je po sodbi dolocilo ViSje sodisce v Ljubljani, nana§a pa se na ureditev Kidri£eve
ceste v Skofji Loki.

Porabljena sredstva so nekoliko manj§a od nacrtovanih saj smo predvidevali izdelavo projektne

dokumentacije za novo krizi§ce na Grencu, v okviru katere je bil izdelan le geodetski posnetek,

porabljena sredstva pa so manj§a tudi zaradi neplacanih obveznosti, ki so se prenesla v leto 2009.

4.5.2.2. Program obnov obcinskih cest

Program izvrsitve obnov obcinskih cest je razviden iz tabele:

z.

St..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KRAJEVNA

SKUPNOST

BUKOVICA-

BUKOVSCICA

lusa-

LENART

STARA LOKA

- PODLUBNIK

skofja

loka-mesto

TRATA

SV. DUH

GODESlC

reteCe

KAMNITNIK

Naziv objekta - vrsta dela

JP 901080 Stirpnik - Vidmar

JP 901074 Sv. Tomaz - Muja

JP 901100 Stirpnik - Strehar

JP 901020 Bukovscica - Plane

LC 401020Na Lusi - Lenart - Zaprevalj

JP 901240 Zg. Lusa - Dragoback - Stirpnik in

Miklavc

LC 401050 Skofja loka - Crngrob - Dorfarje

JP 903270 Vester 25 - Vester 21 (Vester II)

JP 903320 Krizna gora - lovska koca

Preplastitve, JP 903560 Star.i grad - St. L 139,

JP 903510 Podlubnik 55 - Elektrarna, JP 903612 -

Pevno

JP 903250 Vester - Mlin

JP 901950 Pustal - Mala Hrastnica

JP 901750 Hrastnica - Brnik - Moceradnik - obc.

m

JP 901770 Hrastnica - Fojke

JP 901740 Hrastnica - Pasja vas - Podbreznik

JP 401310 Kapucinski trg - Novi svet ( krozna pot)

JP 901851 obnova Transturist brvi

JP 901790, odsek Ale - Polanc

LZ Stari dvor - zelezniska postaja - Lipica

LZ Stari dvor - zel. postaja - Lipica, (semafor Peks)

LC 251070 Medvode - Sora - Pustal

LZ 402030, sanacija mostu Suha - Hosta

JP 903841 Draga, LC - Draga 20

Preplastitve

JP 902551 Solcan - Strugar

Preplastitve

JP 902060 KoSirjeva cesta

LZ 402020 Plevna - Partizanska c. - Groh. n.

Rebalans II

2008

31.793

4.173

138.623

53.239

15.054

16.928

38.222

22.082

57.865

2.000

18.751

0

367.594

39.000

10.000

12.519

20.865

12.519

10.432

0

Izvrsitev

2008

18.808

4.173

115.836

43.239

15.054

21.021

38.384

22.082

57.865

0

18.751

0

323.165

39.000

10.000

12.519

15.000

13.168

0

0

OPOMBA

Prenos na leto 2009

Samoprispevek pog

2008, 2009

Prenos na leto 2009

samoprispevek

Pog. 2006,2007,

2008,2009

pog 2008, 2009

samoprispevek

Prenos na leto 2009

Prenos na leto 2009

samoprispevek

samoprispevek

samoprispevek

samoprispevek

Prenos na leto 2009

pog. 2007,2008

Prenos na leto 2009

samoprispevek

Prenos na leto 2009

Prenos na leto 2009

pog 2007, 2008, 2009

Pog 2007, 2008

upravni spor

Prenos na leto 2009
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JP 902070 Demsarjeva cesta Pre leto 2009
LK 401280 Sorska cesta 44.765 45 24 Ob 5t 200'

10. MINEC LC 401100 Bodovlje - Frane - Kopac, odsek

Bodovlje - Frane

50.000 49.743 pog. 2007,2008 in

2009

JP 901560 Sopotnica - Rohotnik 32.834 28.967

JP 901590 Gabrk - Okroqelse 26.968 26.968 pog.2008, 2009
11. LOG LC 100120 Kumer-Smoldno 42.091 20.863 samoprispevek, pog

2008.2009
LC 401120 Log - Gabrska gora 63.713 63.713

JP 901360 Brode - vikendi 20.865 20.865 am
RAZNI nadzor, popisi 21.692 25.736

SKUPAJ
1.174.587 1.050.162^—^— - - ■ • ■ ■ T* ^^ ■ I • V \J\J m I '

V letu 2008 belezimo dobro izvrsitev programa obnove obcinskih cest. Odstopanje u^mu 1C h,, l^
251070, odsek Hosta - Gostece v visini 83.108 € in na LC 100120, odsek Smoldno v visini 19 372 €
zaradi prilagoditve moznostim plaCil proracuna (placiio bo izvedeno v letu 2009). Na ostalih investicijah
so manjsi odmiki in so rezultat dejansko izvedenih del in sklenjenih gradbenih pogodb .

4.5.2.3. Obnova cest v naseljih - program EU

Sredstva so bila namenjena za placiio izdeiave idejnega projekta za izgradnjo komunalneinfrastrukture
v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vester ter za placiio izdeiave projektne dokumentacije za
komunalno ureditev naselij Virmase in Grenc, v delu, ki se nanasa na obnovo cest.

Realizacija je bila nizka. Del postavke Obnova cest v naseljih - program EU je bil namenjen
mvesticijam, ki so vkljucene v projekt »Ureditev porecja Sore«. Vlogi Oskrba s pitno vodo ter Odvajanje
in ciScenje odpadnih voda sta bili predani na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar zaradi
dolgotrajnega postopka odlocbi o sofinanciranju projektov se nista bili izdani, realizacija dela te
proracunske postavke pa je povezana z izdajo teh odlocb.

4.5.2.4. Urejanje plocnikov

Program izvrsitve je razviden iz naslednje tabele:

Z.st. Naziv objekta - vrsta dela
Rebalans II.

2008 EUR

Izvrsitev

2008 EUR

Odsk. za zemlj., ki jih za nacrtovane gradnje potrebuje Obcina: Kidriceva

cesta, Podl. - Klancar, Grenc - Zabnica, plocniki na odsekih Zminec,

Retece, Na Logu, Godesic

13.623 0

2. Rl 210/1078 izgr. plocnikov in javne razsvetljave skozi nas. Retece 0 0

3. Rl 210/1110 izgr. plocnikov in javne razsvetljave na odseku Sk. Loka

Podpulrfelca od KM 1+305 do KM 1+850,
97.231 81.218

4. Rl 210/1078 izgr. plocnikov, krizisce Suha - Lipica 7.800

7. ostali stroski (nadzor, studije) 8.346 785

SKUPAJ 127.000 82.003

V letu 2008 je bila izdelana idejna zasnova ureditve povrsin za pesce in kolesarje na odseku Stari Dvor
- Lipica - GodesMc. Zaradi zamika pla6il bo strosek nastal v letu 2009. Prav tako so bile aktivnosti za
pridobivanje zemljisc za gradnjo plocnikov v »Podpulfrlci« katere odSkodnine bodo poravnane v letu
2009.

4.5.2.5. Urejanje prometa

Sredstva so bila porabljena za povecanje prometne vamosti na posameznih lokalnih cestah in
zajemajo stroske, od pridobitve projektne dokumentacije, do izvedbe in nadzora ucinkov. Lokacija
namestitev je bila porazdeljena na varovanje solskih poti, kot nalaga zakonodaja, na podlagi rezultatov
meritev prometa s prikazovalnikom hitrosti in relevantnih kriterijev.

Realizirana je prenova sistema fizidne zapore mestnega jedra s potopnimi stebrieki in video nadzorom.
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Nove prometne ureditve so bile vzpostavljene v Sevljah, krizi§cu Suha, manjse spremembe in

dopolnitve tudi na drugih lokacijah. Nekatere prometne znake je bilo potrebno zaradi pogostih

vandalizmov ali dotrajanosti tudi fiksno utrditi.

Odstopanj ni.

4.5.2.6. Odkup zemljisc

V letu 2008 smo izvedii odkupe zemlji§5 za naslednje ceste:

z.

§t.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sifra in ime

k.o.

2026

Pevno

2133

Krizna gora

2031

Godesic

2026

Pevno

2026

Pevno

2026

Pevno

2026

Pevno

2133

Krizna gora

2026

Pevno

2026

Pevno

2026

Pevno

2026

Pevno

2026

Pevno

2035

Skofja Loka

2031

Godesic

Stari Dvor

2030 - Suha

SKUPAJ

pare. St.

502/2,504/3,512/2,546/

2

47/2,72/2,73/2,75/2,75/

3

402/85

513/3,537/3

574/3

461/3

536/3

331/14

560/7, 560/8, 560/9

473/3

540/3

5412

972/6

185/4

402/72, 402/79,

1731

306/2, 305/6, 305/7

povrSina

(skupaj)

937 m2

399 m2

352 m2

267 m2

350 m2

1315 m2

279 m2

37 m2

4249 m2

328 m2

123 m2

20 m2

220 m2

313 m2

515 m2

104 m2

195 m2

vrsta

zemljisca

kmetijsko in

delno stavbno

kmetijsko in

delno stavbno

kmetijsko

kmetijsko

kmetijsko

kmetijsko

stavbno

kmetijsko

kmetijsko

kmetijsko

kmetijsko

stavbno

stavbno

stavbno

stavbno

stavbno

pogodbena

vrednost

9.100,00 EUR

5500,32 EUR

96,12 EUR

175,00 EUR

657,50 EUR

100,44 EUR

2.248,49 EUR

2.124,50 EUR

164,00 EUR

44,28 EUR

7,20 EUR

4.811,55 EUR

26.083,00 EUR

7.725,00 EUR

9.131,20 EUR

3.263,02 EUR

92.065,07 EUR

opombe

obnova ceste LC401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401071,

Groh. n. - Sv. Duh

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401040,

Binkelj - Krizna gora

obnova ceste LC 401050,

Dorfarje - Crngrob

obnova ceste LC 251070,

Sora - Pustal

obnova ceste LC 401171, Zg.

Senica - GosteSki most

obnova ceste LC

401080,VirmaSe - Trata

obnova ceste JP

902381 odsek Trata

Kljub velikim aktivnostim nam je ostalo se veliko neizvrsenih premozenjsko pravnih zadev na obcinskih

cestah.

4.5.2.7. Zelezniski prehodi

Operativno smo v letu 2008 izvedii pripravljalna dela za posodobitev prehoda cez zelezni§ko progo z

avtomatskimi zapornicami in ustrezno svetlobno signalizacijo na Gode§i6u. Obnovljen je bil cestni

prehod cez zelezniSko progo in zgrajena povezovalna cesta med GodeSicem in Trato. Zaradi zamika

placil bo stroSek poravnan v letu 2009. Prehod z zapornicami bo zgrajen do konca meseca aprila 2009.
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4.5.2.8. Javna razsvetljava

Izvedena je bila realizacija naslednjih investicijsko - vzdrzevalnih del:

KRAJEVNA

SKUPNOST

Razne

Stara Loka-

Podlubnik

SK. L. - mesto

Kamnitnik

Trata

Retece

Sv. Duh

Trata

Log

Podlubnik

Sk. Loka -

mesto

Retece

Naziv objekta - vrsta dela

Obnova obstojece dotrajane JR

Obnova prizigalisc ob obnovi TP, ki jih izvaja

Elektro G.( Fran. n. 74, Grohar. n., Partizanska c.)

Zamenjava dotrajanih svetilk in obnova stebrov v

Groharjevem naselju

Zamenjava dotrajanih svetilk in obnova stebrov v

Podlubnik 1

Dobava in montaza dodatnih svetilk na LC 401080,

odsek Papimica

Zamenjava dotrajanih svetilk in mantaza novih v

Pevnem

Zamenjava dotrajanih svetilk Kopaliska ulica in

Studenec

Zamenjava dotrajanih svetilk Novi svet

Zamenjava dotrajanih svetilk stolpnice Partizan.c.

Zamenjava dotrajanih svetilk Sorska cesta.

Zamenjava dotrajanih svetilk Potocnikova cesta

Zamenjava dotrajanih svetilk Demsarjeva c.

Zamenjava dotrajanih svetilk Stara c.in Suska c.

Zamenjava dotrajanih svetilk Kamnitnik

Izgradnja JR na LK 401240 LTH - ODEJA (Haf. n.)

Zamenjava dotrajanih svetilk Frankovo naselje

Zamenjava dotrajanih svetilk v vasi Retece in Gor.

vasi

Skupaj

Obnova JR ob obnovi cest in ostale

infrastrukture

JR naselje Dorfarje - Forme - Sv. Duh

JR IC Trata in LC 251070 Medvode-Sora-Pustal

Skupaj

Izgradnja JR na vpadnicah

Rl 210/1010, odsek Log

Rll 403/1076, odsek Podlubnik - Klancar

Rl 210/1010, odsek Podpulferca

Rl 210/1010, odsek Sesirjev most

Rl 210/1078, odsek Retece, Godesic

Skupaj

Sleporavnane obveznosti leta 2007

Stroski nadzora in izdelave tehnicne

dokumentacije

VSE SKUPAJ

Rebalans 1

EUR

6.259

16.196

36.443

1.579

0

8.346

0

31.569

3.647

10.721

0

15.000

2.500

6.259

0

7.738

146.257

42.981

12.343

55.324

2.300

120.000

20.865

15.000

4.490

162.655

33.500

28.864

426.600

Izvrsitev

EUR

7.970

16.196

36.433

1.579

0

0

0

31.569

3.647

10.712

0

0

0

6.601

0

7.738

122.445

0

13.682

13.682

2.301

111.976

27.407

0

4.490

146.174

33.500

8.704

324.505

OPOMBA

pog 2007,

2008

pog 2007,

pog 2007,

2008

pog 2008,

2009

Pog.

2008,2009

Na vseh nerealiziranih objektih so dela bila dejansko izvedena in bodo placana v letu 2009 zaradi

zamika plaCil (najmanj 60 dnevni rok). Torej so bila izvrSena vsa nacrtovana dela.
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4.5.2.9. Loska obvoznica

Na postavki Loska obvoznica so bila sredstva porabljena za sofinanciranje izvedbe pripravljalnih del in

gradnjo krizisca 6 v Zmincu, v okviru katerega je bilo izvedeno prikljucevanje na obstojeco cesto R1-

210 v Poljansko dolino. Izvedeno je bilo krozisce, odvodnjavanje, izvedene so bile oznacbe na voziscu,

lovilec olj z rezervoarjem, elektro instalacije, javna razsvetljava in telefon v obmocju kroziSca. Sredstva

so bila porabljena tudi za placilo nadzora nad izvajanjem gradbenih del. Sredstva so bila porabljena

tudi za poravnavo zapadlih obveznosti, t.j., var§cine, ki je izvirala iz kupoprodajne pogodbe in

sporazuma o nadomestilu zaradi spremembe namembnosti objekta. 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 placilu stroskov varovanja posameznih objektov. Poravnana je bila tudi

vecina obveznosti iz naslova spremembe projektne resitve v zvezi z razSiritvijo podvoza in povezovalne

ceste do cerkve na Suhi. Prav tako so bila sredstva porabljena tudi intervalnemu snemanju oz.

predstavitvi obvoznice.

Porabljena sredstva so nekoliko manjsa od nacrtovanih zaradi nizje vrednosti obracunanih del za

izgradnjo krizisca 6 v Zmincu glede na pogodbeno obveznost, ki je posledica previsoke ocene

posameznih kolicin v kroziscu Zminec.

4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih - program EU

S sredstvi smo placali izdelavo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za komunalno ureditev

naselja Pustal in overitev sluznostnih pogodb.

Realizacija je bila nizka. Del postavke Gradnja javne razsvetljave v naseljih - program EU je bil

namenjen investicijam, ki so vkljucene v projekt »Ureditev porecja Sore«. Vlogi Oskrba s pitno vodo ter

Odvajanje in ciscenje odpadnih voda sta bili predani na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar zaradi

dolgotrajnega postopka odlocbi o sofinanciranju projektov se nista bili izdani, realizacija dela te

proracunske postavke pa je povezana z izdajo teh odlocb.

4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona - ceste

Sredstva so bila porabljena za:

- izgradnja komunalno-energetske ureditve v Obrtni coni Trata (3.994 EUR)

- izdelava komunalne-energetske ureditve v Industrijski coni Trata (739.096 EUR)

4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij - ceste

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture v naslednjih soseskah:

- SO Virmas'e: ureditev in asfaltiranje obdinske ceste

- Tavcarjeva ulica - rekonstrukcija ceste in ureditev celotne komunalne infrastrukture (zakljucek del)

4.5.2.13. Panoramska cesta

Ob6ina Skofja Loka je kot nosilka regijskega projekta uspela na 3. razpisu Sluzbe 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«.

Vsak projekt vkljucen v izborza sofinanciranje iz Evropskega sklada mora z deli pocakati do prejetja

sklepa vlade o sofinanciranju. Ob£ina Skofja Loka je sklep o odobritvi sredstev prejela v prvi polovici

julija, zato je bila nacrtovana realizacija v letu 2008 nizka.

V lanskem letu so se dela ze zacela v obcini Gorenja vas- Poljane na odseku LC Poljane -Javorje. Na

ostalih odsekih je bil izvedeno javno narocilo za izbor izvajalcev del za izdelavo projektne

dokumentacije (PZI - za posamezne odseke po obcinah) in bili sklenjeni dve pogodbi. Projekti so v

zakljucni fazi.

V zafcetku decembra lanskega leta je bila izvedena tudi kontrola operacije s strani Sluzbe vlade RS za

regionalni razvoj in lokalno samoupravo, ki je obvezna pri vsaki operaciji pred prvim izpladilom EU

sredstev. Kontrola je bila uspeSna, zato so bila EU sredstva vi§ini 85% upravicenih stroSkov nakazana

v zacetku februarja leto§njega leta.
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4.7. TURIZEM

4.7.1. Tekoci odhodki

4.7.1.1. Pospesevanje razvoja turizma

V okviru postavke pospeSevanja razvoja turizma so bila porabljena sredstva za turisticne in kulturne
prireditve, ki se dogajajo v Obdini Skofja Loka. Iz te postavke se je financial tudi programski del
delovanja Zavoda za pospesevanje turizma LTO Blegos. Financiranje programskega dela delovanja
LTO se je vrsilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2008 sklenila Obcina Skofja Loka in LTO
Blegos.

Projekti:

• izvedba prireditve v okviru "Venerine poti 2008",

• sofinanciranje poletnih koncertnih prireditev "Pisana Loka 2008"

• izvedba prireditev v okviru projekta »Veseli december 2007«, in bozicno-novoletna okrasitev
mesta

• sofinanciranje smucanja po starem in kolesarjenja po starem, tradicionalnega festivala
slovenskih viz v narecju, izvedba festivala stare glasbe "Musica Carniolae".

• izdelava, tiskanje in izdaja turisticnega promocijskega materiala,

• turisticne predstavitve v razlicYiih medijih

• objave turisticnih oglasov, predstavitve v medijih in na sejmih,.

4.7.1.2. Lokalna turisticna organizacija

Sredstva so bila porabljena za redno tekoce poslovanje Lokalne turisticne organizacije LTO Blegos v
letu 2008:

• za stroske TIC-a,

• za tekoce letne stroske (place, prehrana, prevoz na in iz dela, izobrazevanje, potni stroski,

obratovalni stroski, posta, fotokopiranje, strokovna literatura, najemnina za prostor, pisamiski
material, telefon z internetom, racunovodske storitve, reprezentanca, komunalne storitve),

• za promocijo turisticne ponudbe, celotnega obmoqa in posameznih prireditev,

• za spodbujanje razvoja turisticne infrastrukture.

Sofinanciranje tekocega poslovanja se je vrsilo po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto
2008 sklenila Obcina Skofja Loka in LTO Blegos.

4.7.1.5. Promocija Skofje Loke

Sredstva so namenjena vrhunskim sportnikom, ki s svojimi odmevnimi rezultati v razlicnih sportnih
disciplinah prispevajo k promociji Skofje Loke. Sredstva so bila izplacana na osnovi posebnih
donatorskih pogodb.

Realizacija je nizja od predvidene predvsem zaradi dolgotrajne sezonske odsotnosti nekaterih

sportnikov, zato so se podpisi pogodb zavlekli na konec leta 2008, nekaj izplaeil donacij je bilo tako
opravljenih sele v letu 2009.

4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

4.8.G. POKOPALISKA DEJAVNOST

4.8.G.1. Tekoci odhodki

4.8.G.1.1. Zavarovanje

Znesek predstavija plaeilo premije »pozar in civil zavarovanja« infrastrukturnih objektov na centrainem
pokopaliscu Lipica.
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4.8.G.1.3. Tekoce vzdrzevanje

S te postavke smo leta 2008 poplacali le racune letnega najema grobov, v katerih so pokopani
pokojniki, ki so umrli brez svojcev. StroSkov tekocega vzdrzevanja ni bilo izkazanih, kar je vzrok nizji
porabi sredstev te postavke od nacrtovane.

4.8.G.2. Investicijski odhodki

4.8.G.2.1.Pokopalisca

Predvideno siritev centralnega pokopalisca Lipica je zaustavil postopek denacionalizacije na delu

zemlji§c. Z dokoncanjem postopka je bilo del zemljisc vrnjenih v naravi. Zaradi tega je bilo potrebno
Ureditveni nacrt in nacrt zunanje in krajinske ureditve prilagoditi novemu dejanskemu stanju. Obcina je
pri izvajalcu narocila novelacijo nacrta v fazi projekta za izvedbo (PZI). Na podlagi tega se bo postopek

siritve - ureditve grobnih polj za klasicne in zarne pokope - nadaljeval na desnem bregu potoka

Zabnice. Znesek postavke predstavlja placilo opravljene storitve izdelovalcu izvedbene dokumentacije,
sam postopek gradnje (ureditve zemljisca, odvodnjavanja, ureditev krajine) pa se leta 2008 se ni priceL

Zamik gradnje je vzrok nizke realizacije postavke.

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJISCI

4.8.H.1.Tekoci odhodki

4.8.H.1.2. Studije, cenitve, stroski prodaje

Najvecji del postavke je bil namenjen placilu priprave Programa opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obcino Skofja Loka.

Preostala sredstva so bila porabljena za stroske notarskih overitev pri urejanju sluznosti v obrtni coni

Grenc, za stroske cenitev zemljisc na obmoqu Kapucinskega predmestja ter za stroske cenitev

zemljisc in stroske parcelacij na obmocju ostalih nepremicnin. Sredstva so bila porabljena tudi za

sodne stroske v postopku tozbe obcine proti SKGZ.

Realizacija je manjsa od nacrtovane, vendar vecja kot v letu 2007, ker je bila financna realizacija
projekta: Program komunalnega opremljanja izvedena v letu 2008.

4.8.H.2. Investicijski odhodki

4.8.H.2.1. Nakup zemljisc - stavbisc

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljisc, ki jih obcina potrebuje za urejanje novih sosesk

(Kamnitnik I - ureditev napajalne ceste, Virmase, IC Trata) ter manjsi del za potrebe ureditve javnih
povrsin.

Realizacija je enaka pricakovani, vendar bistveno manjsa kot v letu 2007, ko je bila glavnina sredstev

porabljena za vecje nakupe zemlji§c za cesto v Industrijski coni Trata, za placilo odskodnine za

zemljisce, ki je bilo dedicem vrnjeno v postopku denacionalizacijeza ter nakup zemljiSca za parkirisce
na nunskem vrtu.

4.8.J. JAVNE POVRSINE IN PARKIRISCA

4.8.J.1.Tekoci odhodki

4.8.J.1.1. Javne povrsine in parkirisca

Sredstva te postavke so bila porabljena namensko in sicer za vzdrzevanje evidentiranih komunalnih

objektov kot so: redno ci§cenje in pleskanje avtobusnih postajaliSc, letno in zimsko ci§cenje mestnih

ulic, trgov, poti, parkirise, grabljenje in ko§nja zelenic, obrezovanje in sanitarna secnja dreves,

montaza, demontaza, popravilo in pleskanje klopic, urejanje otroSkih igri§c, pometanje stopni§6, redno

praznjenje ko§kov za smeti in popravilo le-teh, nameScanje varovalnih ograj in kolickov za nepravilno

parkiranje, obe§anje zastav, vzdrzevanje jaskov na javnih povr§inah ter zimska sluzba na javnih
povrsinah. Odstopanj ni.
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4.8.J.1.3. Vzdrzevanje javnih zelenih povrsin - ocvetlicenje

Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za nasaditev s trajnicami in sezonskim cvetjem
gredic in cvetlicnih korit ter redno vzdrzevanje: pletje, okopavanje, gnojenje in zalivanje. Odstopanj ni.

4.8J.1.4. Studije na komunalnem podrocju

Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za Studije in izdelavo tehniene dokumentacije za
objekte na javnih povrsinah in parkiriS£ih. Odstopanje je nastalo, ker v tern letu niso bile poravnane
obveznosti za izdelavo idejne zasnove ureditve parkiriSc pri zelezniSki postaji.

4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirisci

Sredstva so bila porabljena namensko in sicer za vzdrzevanje sistema za kontrolo pristopa v mestno
jedro in za stroske vzdrzevanja postavljenega parkimega avtomata.

Odstopanje na tej postavki je zaradi zamika vzpostavitve nadzornega centra za kontrolo pristopa v
staro mestno jedro.

4.8.J.2. Investicijski odhodki

4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrzevanje komunalnih objektov - program KS

Planirana sredstva so bila porabljena namensko po planih, ki so jih realizirali po posameznih krajevnih
skupnostih.

4.8J.2.2. Investicijsko vzdrzevanje komunalnih objektov in parkirisc:

Sredstva te postavke so bila porabljena namensko za naslednje investicije:

- poplacilo obveznosti iz 2007 za obnovo sanitarij in tlaka v KS Sv. Dun

obnovo Hudiceve brvi

obnovo otroskega igrisca Frankovo naselje

sanacijo brvi Studenec

nakup in postavitev kolesarskih stojal

nabava koskov za smeti

nabava klopic

preplastitve in nasutja javnih povrsin, ter ureditev zelenic

Odstopanj ni.

4.8.J.2.4. Parkirisca

Sredstva te postavke so bila planirana za vec investicij in glede na izdelavo projektnih dokumentacij in
upravnih dovoljenj so bile realizirane naslednje:

- parkirisce Frankovo naselje 65 je bilo izgrajeno do grobega asfalta v prejSnjem letu, v letu

2008 se je dokoncalo v asfaltu s potrebno prometno infrastrukturo

parkirisce Partizanska c. je bilo izgrajeno v makadamski izvedbi, v letu 2008 dokoncano v
asfaltni izvedbi s prometno infrastrukturo

- v sklopu ureditve ceste in plocnika Novi svet je bilo urejeno tudi nekaj parkirisc, delna
obveznost je zapadla v leto 2008

Odstopanje na tej postavki je nastalo, ker ni pri§lo do realizacije ureditve parkiri§£a pri zdravstvenem
domu, ni bilo nadaljevanja obnove ceste Novi svet in tako ni bilo izgradnje novih parkirisc.

4.8.J.2.6. Parkirisce Nunski vrt

Sredstva so bila porabljena za delno poplacilo tehnicne dokumentacije za izgradnjo parkiriSca.

Odstopanje na postavki je nastalo zaradi zamika pri placilu tehnicYie dokumentacije in popladilu
stroSkov za fizicno zavarovanje obmocja parkiri§6a.
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4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET

4.8.K.1.Tekoci odhodki

4.8.K.1.1. Javni mestni promet

Sredstva so bila v celoti porabljena za subvencioniranje stroskov javnega mestnega prometa na relaciji

Podlubnik-Lipica.

4.8. M. MALO GOSPODARSTVO

4.8.M.1. Tekoci odhodki

4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva

V letu 2008 ni bilo nakazanih sredstev za dokapitalizacijo Medobcinskega sklada za razvoj malega

gospodarstva, ker so bila na rafiunu sklada v letu 2008 zadostna sredstva za kreditiranje vlagateljev.

4.8.M.1.2. Seminarji in izobrazevanja

V letu 2008 je bilo v okviru Razvojne agencija Sora organiziranih vecjih aktivnosti na podrocju

organizacije seminarjev in izobrazevanj podjetnikom. .Izobrazevanja za delujoca podjetja so potekala

na stirih seminarjih na katerih je bilo vkljuctenih 142 obcanov Skofje Loke od skupnih 210 udelezencev.

Aktivnosti na podrocju podjetni§tva za mlade so potekale na 3 delavnicah, na katerih je bilo vkljucenih

53 mladih iz nase obcine od skupaj od 105 udelezencev. Za zensko podjetni§tvo je bila organizirana

delavnica, katere se je udelezilo 27 predstavnic obcine od 43 udelezenk. Obiski vseh seminarjev in

izobrazevanj so se v lanskem letu glede na leto 2007 povecali za 35,5 odstotkov.

Redna podpora podjetnistvu (svetovanje, pomoc pri pripravi dokumentacije) se je odvijala v okviru

redne dejavnosti Razvojne agencije. Manjsi del sredstev so bila porabljena za objave javnih pozivov in

za strokovno literature

4.8.M.1.3. Drugo

Sredstva so bila porabljena za izvedbo in izvajanje projekta E-znanje ki je namenjen uvajanju

informacijsko - komunikacijske tehnologije v podjetnistvo. Projekt je bil izveden v okviru Razvojne

agencije. Vzpostavljen je bil tudi e-forum, kjer se obiski povedujejo.

4.8.M.2. Investicijski odhodki

4.8.M.2.1. Tehnoloski park

Sredstva v lanskem letu so bila namenjena za investicijsko in izvedbeno dokumentacijo ter

koordinacijo Razvojne agencije Sora z ministrstvom za gospodarstvo z vsemi prizadevanji, da bi se

prijavili na razpis za pridobitev sredstev sofinanciranja. Kljub zagotovilom ministrstva, da bo objavilo

dva razpisa, enega za zasebne investitorje ter drugega za javno zasebno partnerstvo, drugi sklop ni bil

razpisan. Javno zasebno partnerstvo je bil za drugi sklop projektov obvezen pogoj poleg izdelanega

idejnega projekta, studije izvedljivosti in upravicenosti, analize stro§kov in koristi, sprejetega

prostorskega akta ter pridobljene pravice graditi. Brez izpolnjenih zgoraj navedenih pogojev se na

razpis ne bi mogli niti prijaviti. Leta 2008 so se zaceli pripravljati postopki z odvetniSko pisarno na

izvedbo postopka javno zasebnega partnerstva ter izdelali dokumenta studijo izvedljivosti in

upravicenosti ter analizo stroskov in koristi z izdelavo.

Z ministrstvom so v letosnjem letu ze stekli razgovori glede zahtev za pripravo, izvajanje projektov in

prijavo na razpis. S strani ministrstva se v roku dveh mesecev pridakuje prejetje jasnih navodil, kako

nadaljevati s projekti in pri£etek izgradnje Tehnolo§kega parka Skofja Loka v letu 2010.
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4.8.N. Poslovni prostori

4.8.N.1.Tekoci odhodki

4.8.N.1.1. Stroski upravljanja poslovnih prostorov

V skladu s pogodbo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov ter stanovanjsko poslovnih his, ki je
sklenjena med Obcino Skofja Loka in izbranim upravnikom SPO, Podjetje za upravljanje nepremicnin
Skofja Loka d.o.o., predstavljajo stroski upravljanja za poslovne prostore 4 % od mese6no zbranih
najemnin. Iz pregledne tabele je razvidno, da smo v letu 2008 placali 12.677 EUR za upravljanje in
zavarovanje objektov kjer se nahajajo poslovni prostori.

4.8.1.2. Najemnine MORS

Obcina Skofja Loka je v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Ministrstvom za obrambo za del
objektov v bivsi vojasnici zavezanec za placilo minimalne najemnine. V letu 2008 je ta strosek znasal
41.758 EUR

4.8.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore

Drugi izdatki pri poslovnih prostorih zajemajo stroske razpisov za oddajo v najem, sodni stroski, stroski
praznih poslovnih prostorov in drugi nepredvidljivi stroski. Izte postavke se pokrivajo nastali stroski za
placilo tokovine in vodarine, kateri najemniki imajo skupni stevec.Poslednji stroski se posebej
zaracunavajo najemnikom.ki koristijo komunalne storitve.V letu 2008 je~ ta strosek znasal skuoai
17.385 €.

4.8.1.4. Stroski tekocega vzdrzevanja poslovnih prostorov

Stroski tekocega vzdrzevanja poslovnih prostorov predstavljajo v skladu s Pravilnikom o minimalnih
tehnicnih in drugih normativih ter standardih za vzdrzevanje stanovanj in stanovanjskih his ter
poslovnih prostorov v stanovanjskih hisah v druzbeni lastnini in po vecletnih izkusnjah znasajo stroski
10 % od iztrzene najemnine. Obcina na objektih kjer je vecinski lastnik ne formira rezervnega sklada
pac pa pokriva nastale stro§ke. V letu 2008 so stroski tekocega vzdrzevanja poslovnih prostorov
znasali 12.959 EUR.

4.8.N.2. Investicijski odhodki

4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrzevanje in modernizacija poslovnih prostorov

V letu 2008 smo poplacali preureditev stropne konstrukcije in izolacije v lokalu.Podlubnik 139 (dvorana
v KS Stara Loka - Podlubnik ).V Frankovem naselju 61 (vrtec ) je bila zgrajenanadstresnica za smeti.
Na Mestnem trgu smo izvedli hidroizolacijo in obnovili instalacije ( sedanja pasijonska pisarna ).

5. VARSTVO OKOLJA

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV

5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI

5.1.D.1.Tekoci odhodki
5.1.D.1.2. Javne sanitarije

Sredstva te postavke so namenjena pokrivanju stroSkov obratovanja javnega straniSca v Homanovi
hi§i in najemu mobilnih sanitarij. Odstopanj ni.
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5.1.D.2. Investicijski odhodki

5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki -zbirni center

S te postavke so bili poplacani stro§ki gradnje in stroSki v zvezi s razSiritvijo zbirnega centra v Dragi s

sortimico odpadkov. Zgrajen objekt predstavija nadgradnjo in razvoj sistema locenega zbiranja

odpadkov na lokalni ravni. Postopek za izgradnjo sortirnice odpadkov v Dragi smo priceli ze leta 2006.

Za tovrstne objekte je kot investicijski dokument predviden Dokument identifikacije investicijskega

projekta (DIIP), ki je bil izdelan in poplacan s te postavke. Kot vir financiranja gradnje je bila predvidena

poraba zbranih sredstev okoljske dajatve. Zbrana sredstva okoljske dajatve je po Uredbi o okoljski

dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi odiaganja odpadkov mogoce porabiti le za investicije v

varovanje okolja in kot so opredeljene v drzavnem operativnem programu. Projekt smo vodili kot

dograditev zbirnega centra Draga s sortimico odpadkov. Postopek izdelave projektne dokumentacije

se je zacel s sklepom oktobra 2006. Izvajalec je skladno s oddanim narocilom in pooblastilom pridobil

gradbeno dovoljenje junija 2007 (pravnomocnost: 15.06.2007). Postopek javnega narocila za izbiro

izvajalca se je zacel konec junija 2007 in 10.07.2007 je bil na portalu javnih narocil objavljen javni

razpis. Odpiranje ponudb je bilo 25.07.2007. Gradbena pogodba z uspelim ponudnikom je bila

podpisana 13.09.2007. Izvajalec je pricel s pripravami na delo takoj po podpisu pogodbe. Prvo situacijo

je izstavil v oktobru 2007. Obcina Skofja Loka je tako situacije za oktober, november in december 2007

uveljavila kot dokazila za porabo okoljske dajatve, zbrane leta 2006 in 2007. S situacijami, ki jih je

izvajalec izdal v letu 2008, vkljucno s koncno situacijo, smo dokazovali porabo okoljske dajatve za leto

2008. Objekt je bil dokoncan spomladi 2008 in v letu 2008 tudi dokoncno.poplacan. S te postavke je

bila, poleg same gradnje, placana storitev gradbenega nadzora in predpisana storitev koordinatorja

varstva pri delu (varnostni nacrt in kontrola na terenu).

5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.E.1. Tekoci odhodki

5.1.E.1.1.Odskodnine

Prikazan znesek je bil v celoti porabljen za izplacilo odskodnin lastnikom zemljisc, ki leze znotraj radija

vplivnosti deponije nenevamih odpadkov Draga, ki znasa (skupaj 1. in 2.pas) 150 metrov in

prebivalcem v dosegu vpliva deponije za zmanjsanje kakovosti zivljenjskega okolja, ki zajema vasi

Draga in Dol. Do odskodnine so upraviceni prebivalci, ki imajo v Dragi in Dolu stalno prebivali§ce in

tarn tudi dejansko stalno prebivajo najmanj stiri leta. Z vsakim gospodinjstvom je bila leta 1998

sklenjena pogodba. Pogoj je stalno prebivalisce in tarn tudi dejansko prebivati. Ob podpisu pogodb je

bilo dogovorjeno, da je za novo priseljene potrebna stiriletna doba prebivanja.

Odskodnino s te postavke upravicencem izplafcuje Obcina Skofja Loka. Znesek izplafcil se nato

mesecno razdeli na vse stiri obcine solastnice deponije po kljucu odlozenih odpadkov v preteklem letu.

5.1.E.1.2. Obratovanje deponije

Deponija nenevamih odpadkov Draga je leta 2008 obratovala v obdobju od.01.04. do 31.12.. Znesek

postavke predstavija pladilo racunov koncesionarju za stroske odiaganja odpadkov in placilo storitev

monitoringa in analiz izcednih in odpadnih vod z deponije. Realizacija je presegla nacrtovan znesek,

ker ob oblikovanju proracuna §e nismo vedeli, kako bo ARSO odlocila o vlogi glede vlozenega nadrta

neizvedenih del. Ob nafcrtovanju postavke smo predvidevali le polletno odlaganje zaradi sanacije in

znesek postavke ocenili zgolj v taki visini.

5.1.E.1.3. Odlaganje odpadkov - Logatec

Vprvem trimesecju leta 2008 smo zobmocja obcine Skofja Loka ostanek komunalnih odpadkov

dnevno vozil na deponijo Ostri vrh v Logatcu. S pogodbo si je obcina zagotovila fiksno ceno 85 EUR

za tono odlozenih odpadkov na deponijo. S te postavke so bili poplacali racuni, ki so jih mesecno za

svojo storitev izstavili v Komunalnem podjetju Logatec. Na racunih je Komunalno podjetje obracunalo

stroSek odiaganja in okoljsko dajatev in davek. Ob oblikovanju proracuna nismo imeli natancnih

podatkov o kolicinah smeti, ne o vi§ini okoljske dajatve. Znesek postavke je bil zato ocena. Vzrok za

prekoracitev postavke so raduni za odlozene industrijske odpadke. Te odpadke je izvajalec celo leto

2008 vozili v Logatec, saj teh odpadkov, kljub odlaganju ostanka komunalnih odpadkov v Dragi, tarn ni

smel odlagati.
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5.1.E.2. Investicijski odhodki

5.1.E.2.1. Sanacija deponije

Obeine solastnice deponije so se od ze leta 2001 pripravljale na dan, ko bo deponija v Drag!
zapolnjena. Izhodisee za zacetek postopka je bila teza, da je odlagaliseu mozno podaljsati dobo
odlaganja za deset do petnajst let, ce se na zahodnem delu obstojeeega odlagaliSCa zgradi novo
odlagalno polje. S tern bi se obstojece odlagalisee razSirilo. Za postopek razsiritve smo pripravljali
dokumentacijo in vlogo na ARSO ter zaceli pridobivati potrebna zemljisca. S te postavke smo leta 2008
placali kupnino za zadnjih 1.500 m2 potrebnih zemljise za predvideno siritev. Obeina je imela od leta
2004 do septembra 2007 vlogo za siritev na ministrstvu in agenciji. Ministrstvo za okolje in prostor je iz
leta v leto spreminjalo svojo doktrino. V tern casu so bile sprejete nove Uredbe in Pravilniki, stari
predpisi niso vee veljali. Dokoncno je Ministrstvo pripravilo in izdalo Operativni program ravnanja z
odpadki, po katerem je bila deponija nenevarnih odpadkov Draga uvrScena med deponije, ki ne smejo
vec obratovati in do 31.12.2008 oziroma 15.07.2009 opraviti sanacijo. Obeina je zato vlogo za
pridobitev okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja umaknila in takoj pripravila
dokument, kot ga Uredba predvideva za tovrstne objekte: Nacrt neizvedenih del. Izvajalec javne sluzbe
je vlogo (nacrt) vlozil na ARSO decembra 2007. Ker smo cakali na odlocitev organa - potrditev Nacrta
neizvedenih del - investicij v sanacijo in razsiritev deponije Dragav letu 2008 ni bilo: S te postavke smo
placali storitev izvajalcu, ki je strokovno pripravil elaborat Nacrta neizvedenih del.

5.1.E.2.2. CERO - regijski center

Obcina Skofja Loka se je vseskozi, ze vec kot petnajst let, zavedala, da je s prostorom za odlaganja
odpadkov omejena, za novo odiagalisce pa na obmocju obeine ni ustrezne lokacije. Ze od ustanovitve
konzorcija CERO obcina aktivno sodeluje pri postopkih iskanja dokoncne oblike in lokacije za regijsko
odiagalisce za Gorenjsko. Po nasem mnenju je odnos drzave ter ministrstva do problematike regijskih
odlagalisc neprimeren. Strategija do odlagalisc ni enotna in prepuseena stihih ter iznajdljivosti obcin
posameznih regij in zakljucenih prostorskih enot. Na Gorenjskem so obeine sicer ustanovile konzorcij,
z namenom, da bi uredil podrocje. Posamezna vodstva obein so postopke s svojimi potezami in

predlogi obcasno bolj ovirale in zavirale kot pripomogle k oblikovanju reSitev. Lokacije odlagali§e in
zelje po obsegu dejavnosti so se prakticno spreminjale iz seje v sejo sveta konzorcija. Predsedujoci
obcini v zadnjem obdobju (Radovljica in Mestna obcina Kranj) sta netvorno prispevali k resitvi
vprasanja in oblikovanju enotnega pristopa v Gorenjskem prostoru. Leta 2006 se v postopke vkljuci (in

postane clanica CERO) tudi obcina Trzie s svojim odlagaliscem. MOP je s sprejetjem novega

Operativnega programa dolocil za Gorenjsko novo strategijo: regijsko odlagaliSce in postavitev
mehansko bioloskega obrata (MBO). Lokacija Se sedaj ni dokoncno znana in ne dolocena. Mocan
dejavnik v procesu so prebivalci ob potencialnih lokacijah, ki se po popravilu zdruzujejo v civilne
iniciative, ki nasprotujejo postavitvi objektov. Sedaj je Gorenjska kot regija razdeljena v dve
»smetarski« podregiji. Na obeini §kofja Loka smo sredstva v proraCunu rezervirali z namenom, da se
investicija lahko za6ne (priprava projektne in investicijske dokumentacije za regijski center in postavitev
MBO). Gorenjske obeine imamo namero investicijo financirati s sredstvi iz EU skladov (kohezija). Za
vlogo je treba ze imeti oblikovano postavko in razpolagati z rezerviranimi sredstvi v proracunu. V Letu
2008 se ni bilo priglasenih stroskov za vlozena sredstva za projekt. Priprava dokumentacije je sedaj
naloga MO Kranj. To je vzrok, da s proracunom nacrtovana sredstva konec proracunskega leta
ostanejo nerealizirana.

Obcini Skofja Loka (in ostalim trem obcinam UE ^kofja Loka) je doloceno, da odpadke po 15.07.2009
odlaga na regijsko odiagalisce II. reda Mala Mezakla. Mesto postavitve MBO (§e) ni dolo6eno.
Najboljso perspektivo je pripisati obeini Jesenice. Obeine solastnice odlagali§ea Mala Mezakla
(Jesenice, Kranjska Gora in 2irovnica) so z upravljavcem odlagali§ea Jeko-in pokazale najvecjo
zavzetost, zrelost in tudi poslovnost ter podjetnost pri vodenju postopka. Ker je odlagalisee

odmaknjeno od poselitve, tudi nima nasprotovanj med okoliSkimi prebivalci. Obeina Skofja Loka ima
po juliju 2009 zagotovljen prostor na tern odlagaliSCu, mesto mehansko bioloSke obdelave odpadkov
pa §e ni znano. Za leto 2008 smo sicer predvidevali odhodek za poplaeilo storitev izvajalcev v fazi
izdelave in pridobivanja investicijske in okoljske (PVO) dokumentacije, a smo z rebalansom znesek
ertali, tako, da s te postavke ni bilo odhodka.
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5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO

5.2.B. KANALIZACIJA

5.2.B.2. Investicijski odhodki

5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije

S te postavke je bil placan del stroskov v zvezi z izgradnjo prve faze kanalizacije Dorfarje-Forme-Sv.

Duh: notarske overitve sluznostnih pogodb, projekt elektroinstalacij za 6rpali§ce na kanalizaciji ter

izvedba elektroinstalacij, postavitev mejnikov po koncani gradnji, gradbeni nadzor, odSkodnina za

poskodovano ograjo, pregled kanalizacije s kamero ter sanacija odkritih napak. Za visino stroskov

sanacije je bila izvajalcu znizana obracunska situacija. Placana je bila tudi izgradnja dovozne ceste do

crpaliSca na kanalizaciji, za potrebe vzdrzevanja cYpalisca.

S sredstvi te postavke je bila placana izgradnja crpalisca komunalne odpadne vode Hosta. Poravnani

so bili stroski gradnje, dobave elektricne energije, strokovnega pregleda izvedenih del in overitve
sluznostne pogodbe.

Skladno z nacrtom usklajenega projektiranja in poseganja v prostor, se je socasno z obnovo cest

gradila javna infrastruktura. Ob obnovi ceste LK 401310 Kapucinski trg - Novi svet se je v cestno telo

vgradila potrebna meteorna kanalizacija. Ob delih na obnovi Sorske ceste se je zgradila javna

infrasturktura - meteorna kanalizacija v telesu obcinske javne ceste.

Del sredstev je bil namenjen investicijskemu vzdrzevanju kanalizacije. Dela so se izvajala na Kopaliski

cesti. Sanirala se je javna meteorna kanalizacija preko dvorisca Sustar na Kapucinskem trgu. Sredstva

so bila namenjena izgradnji kanalizacije v Stari Loki za cerkvijo. Gradnja je bila placana s postavke

5.2.B.2.3. (kanalizacija - poraba okoljske dajatve za odpadne vode), gradbeni nadzor pa iz te

postavke. Sredstva so bila namenjena tudi izgradnji kanalizacijskega prikljucka Stara Loka pri Jerebu.

Poravnani so bili stroski gradnje in gradbenega nadzora.

Placana je bila izvedba gradbenih del za namestitev, stroski prikljucitve in stroski obratovanja male
cistilne naprave Hrastnica.

S te postavke so bili poravnani stroski elektrike za crpalisce kanalizacije na Cesti talcev.

Ob obnovi prehoda Pekel v Skofji Loki se je obnovila kanalizacija.

Realizacija je bila nizka. Ob rekonstrukciji regionalne ceste R2-403/1076 Klancar-Podlubnik lll.etapa se

je v cestno telo vgradil potrebni tlacni vod fekalne kanalizacije, situacija za izvedeno delo pa je zapadla

v placilo v naslednjem proracunskem letu. Ob obnovi ceste LC 251070 odsek Hosta - Pungert -

Gostece je bila zgrajena meteorna kanalizacija, izvajalec pa se ni izstavil obraeunske situacije. Zaradi

usklajevanja z izvajalci bo znesek za izgradnjo kanalizacijskega omrezja v obrtni coni Trata porabljen v

naslednjem proracunskem letu. Realizacija dolocenih projektov, ki se navezujejo na izgradnjo objektov

drugih investitorjev (trgovski center Stari dvor) smo nacrtovali ze v letu 2008. Investitorji k izgradnji

svojih objektov niso pristopili. V ta sklop spada izgradnja kanalizacije za potrebe poslovne cone na
Grencu.

Nizka realizacija je tudi posledica poracunavanja DDV po stopnji 20% v letu 2008.

5.2.B.2.2.Dokumentacija

Sredstva so bila namenjena overitvam pogodb o ustanovitvi sluznosti in izdelavi pregledne karte za
kanal Pustal.

Placana je bila izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Vester-zahod (PZI za krak 1
in IDP za krak 2).

S te postavke so bili poravnani stroski izdelave idejnega projekta poteka fekalnega kanala ob Susici v
Skofji Loki.

Placana je bila tudi izdelava PGD in del PZI projekta za izgradnjo fekalnega kanala po ljubljanski cesti,

meteornega kanala po ljubljanski cesti in zadrzevalnega bazena pred iztokom v potok Suha.

5.2.B.2.3.Kanalizacija - poraba okoljske dajatve za odpadne vode

S postavke se je financirala izgradnja kanalizacije. Del prihodka iz naslova okoljske dajatve za

odpadne vode je obcina vlozila v izgradnjo kanalizacije Dorfarje, Forme in Sv. Duh ter v izgradnjo

kanalizacije v Stari Loki za cerkvijo. Preostali del prihodka se je prenesel v prihodnja leta, o cemer je
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za
odlocala ARSO. Realizacija postavke je nizka, ker vse investicije niso ustrezale kriterijem ca
financiranje iz okoljske dajatve (nadomestna transformatorska postaja s prikljucnim 20 kV kablovodom
na CCN Skofja Loka). Nizka realizacija je prav tako posledica poracunanja DDV po stopnji 20 % v letu
2008.

5.2.B.2.4 Kanalizacija - program EU

Sredstva so bila namenjena za placilo pripravi dokumentacije za investicije, ki so v okviru Obeine
Skofja Loka vkljucene v regijski projekt »Ureditev porecja Sore«. Projekt izvaja Obcina Skofja Loka
skupaj z Obeinami Zelezniki, Gorenja vas - Poljane in Ziri. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje
stroskov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta »Ureditev poreeja Sore«. Pogodbeno
razmerje je z aneksom st. 3 z dne 22.10.2007 k pogodbi st. 1-047/2006 o izvajanju skupnega projekta
Ureditev poreeja Sore vzpostavljeno z Razvojno agencijo Sora d.o.o.. Predmet aneksa je izdelava
predinvesticijske zasnove, analize stroskov in koristi, studije izvedljivosti, vloge za pridobitev sredstev
Kohezijskega sklada EU, investicijskega programa ter tehnicna koordinacija in koordinacija projekta pri
pripravi dokumentacije. Sredstva so bila namenjena tudi izdelavi izvleckov iz idejnih projektov ter
preglednih kart, ki so osnova za izdelavo vloge za pridobitev vloge iz kohezijskega sklada.

Del sredstev je bil namenjen izdelavi projektne dokumentacije za investicije, ki so vkljucene v projekt
»Ureditev poreeja Sore« na razlicnih nivojih. Sredstva so bila namenjena izdelavi idejnega projekta za
izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vester, posodobitev
zbirnega mestnega kanala, spremembi in novelaciji idejnega projekta kanalizacije v naseljih Godesic,
Retece in Gorenja vas - Retece ter izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za
komunalno ureditev v naselju Pustal.

Sorazmerni del sredstev je bil namenjen za placilo izdelavi obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov in z
njimi povezanimi storitvami Qavno obvescanje, javne obravnave - ozvocenje, izdelava geodetskih
posnetkov) za investicije, ki so vkljucene v projekt »Ureditev porecja Sore«. Sredstva so bila tako
namenjena izdelavi obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov za komunalno ureditev naselja Pustal,
komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vester, komunalno ureditev naselij
Godesic, Retece in Gorenja vas - Retece, posodobitev zbirnega mestnega kanala in posodobitev
zbirnega kanala Trata.

Sredstva so bila namenjena tudi stroskom sklepanja pogodb o ustanovitvi sluznosti, ki jih sklepajo
zunanji izvajalci ter overitvam pogodb o ustanovitvi sluznosti.

S sredstvi te postavke je bila sofinancirana oddaja o komunalni infrastrukturi v Sk. Loki na MediaTV.
S te postavke je bil placan pregled idejnega projekta komunalne infrastrukture v Pustalu - kanalizacija
PuStal, obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za posodobitev zbirnega mestnega kanala in
obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za posodobitev zbirnega kanala Trata zaradi ugotovitve
skladnosti s projektno dokumentacijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo
poljanske obvoznice.

S te postavke so bili pokriti stro§ki izdelave geodetskega nacrta in dela projektne dokumentacije za
komunalno ureditev naselij Virmase in Grenc in izdelave dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za komunalno ureditev naselja Vincarje.

S te postavke so bili placani stroSki, ki so nastali v zvezi z gradnjo druge faze kanalizacije Dorfarje-
Forme-Sv. Duh, ki jo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: izvedba javnega
narocila za izbiro izvajalca, zakolieba kanala, izdelava varnostnega naerta in stroski koordinatorja za
varnost pri delu, 1. zacasna situacija in gradbeni nadzor.

Realizacija je bila nizka. V okviru projekta »Ureditev poreeja Sore« je bila na Ministrstvo za okolje in
prostor oddana vloga Odvajanje in 6i§cenje odpadnih voda v porecju Sore za pridobitev sredstev iz

Kohezijskega sklada EU, vendar zaradi dolgotrajnega postopka odlocba o sofinanciranju projektov §e
ni bila izdana, realizacija dela te prorafcunske postavke pa je povezana z izdajo te odlofibe. Nizka
realizacija je povezana tudi z izgradnjo kanalizacijskega omrezja v industrijski coni Trata. Dela so bila
izvedena, izvajalec pa §e ni izstavil obracunske situacije. Nizka realizacija je tudi posledica
poracunavanja DDV po stopnji 20% v letu 2008.
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5.2.C. CISCENJE VODA

5.2.C.1.Tekoci odhodki

5.2.C.1.1. Obratovanje CCN - monitoring

Sredstva so bila namenjena za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku in iztoku,

izvajanje monitoringa blata in izdelavo ocen odpadkov za odlaganje na Centralni cistilni napravi Skofja

Loka skladno z drzavnim predpisom. Sredstva v letu 2008 niso bila porabljena v celoti, ker izvajalec del

za vse opravljene storitve §e ni izstavil racuna oziroma je rok placila zapadel v leto 2009. Nerealizirani

del sredstev na tej postavki bo poplacan v letu 2009.

5.2.C.2. Investicijski odhodki

5.2.C.2.1. Cistilna naprava - program EU

S sredstvi iz te proracunske postavke se je financirala dokumentacija za investiciji (Centralna cistilna

naprava Skofja Loka, Cistilna naprava Retece), ki sta v okviru Obcine Skofja Loka vkljuceni v regijski
projekt »Ureditev porecja Sore«. Projekt izvaja Obcina Skofja Loka skupaj z Obcinami Zelezniki,

Gorenja vas - Poljane in Ziri.

Del sredstev je bil namenjen za nakup dveh zemljisc za cistilno napravo Retece. V letu 2008 je bila

skladno s predkupnimi pogodbami placana ara.

Zaradi prestavitve lokacije cistilne naprave v Retecah je, bilo potrebno obcinski podrobni prostorski

nacrt ponovno javno razgrniti. S te postavke so bili zato placani stroski objave sklepa o javni razgrnitvi

vjavnih glasilih.

5.2.C.2.2. Dokumentacija

Na tej postavki realizacije ni bilo. Sredstva so bila namenjena za dokumentacijo na centralni cistilni

napravi Skofja Loka. Dela so bila opravljena. Izdelan je bil idejni projekt za Centralno cistilno napravo

Skofja Loka, vendar izdelovalec idejnega projekta v letu 2008 za opravljeno storitev se ni izstavil

racuna.

5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrzevanje CCN

Realizacija na tej postavki je bila nizka. Sredstva so bila predvidena za izgradnjo nadomestne

transformatorske postaje na CCN Skofja Loka. Zaradi oddane vloge za pridobitev sredstev iz EU -

Kohezijski sklad, s katero se predvideva sofinanciranje izboljsave in rekonstrukcije obstojece cistilne

naprave na Suhi, je potrebno slediti smemicam racionalne porabe sredstev. V taksnem duhu je

potekala tudi gradnja nadomestne transformatorske postaje s prikljucnim 20 kV kablovodom na CCN

Skofja Loka, ki se je zaradi tega zgradila v zmanjsanem obsegu. Dela se bodo nadaljevala socasno z

gradnjo CCN Skofja Loka. Dela na transformatorski postaji so bila v zmanjsanem obsegu izvedena,
vendar je placilo rafcuna zapadlo v leto 2009. Sredstva s te postavke pa so bila za predmetno

investicijo porabljena za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje, prikljucitev na distribucijsko omrezje

ter izdelavo varnostnega nacrta in izvajanje koordinacije. Zaradi dotrajanosti sta bila kupljena dva nova

kontejnerja za blato na CCN Skofja Loka, zaradi okvare pa je bil zamenjan merilec pretoka odpadne

vode na iztoku iz CCN.

Realizacija na postavki je torej nizka, ker so bila predvidena dela na transformatorski postaji izvedena v

manjSem obsegu, za izvedeni obseg del pa je pla6ilo racuna zapadlo v leto 2009. Nizka realizacija je

prav tako posledica poracunanja DDV po stopnji 20 % v letu 2008.

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI

5.3.1. Tekoci odhodki

5.3.1.1. Energetska pisarna

Zagotovljena sredstva so se v lanskem letu porabila za pokrivanje dela materialnih stroSkov

energetske pisarne ki deluje v prostorih Razvojne agencije Sora, ki s svojim delovanjem vsem
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obcanom zagotavlja brezplacen strokovni nasvet strokovnjaka. Ugotavlja se, da povprasevanje z leti
narasCa.

5.3.1.2. Program varstva okolja

Sredstva te postavke so namenjena sanaciji divjih odlagalisc, za pokrivanje stroskov spomladanske in
jesenske cistilne akcije. Odstopanje je nastalo zaradi zamika pla£ila jesenske akcije.

5.3.1.3. PripravaCERO

Postavka je bila oblikovana z namenom plaeila stroskov clanstva obeine Skofja Loka v konzorciju
CERO Teh stroskov konzorcij CERO za leto 2008 ni izkazal oziroma je vse stroske delovanja v
pretekhh letih pokril iz placane clanarine obcine Trzic. Za leto 2008 smo sicer odhodek predvideli a
znesek z rebalansom kasneje crtali, tako, da s te postavke ni bilo placil.

5.3.1.4. Azil za zivali

Po zakonu proti mucenju zivali je lokalna skupnost dolzna zagotoviti skrb za zapuscene domace zivali
(predvsem pse in macke), t.i. azil. Obcina Skofja Loka ima zagotovljen ulov in prvo oskrbo najdenih
zapuscenih domacih zivali. Za to poskrbi Klinika Loka. V namen organiziranja delovanja sluzbe je bil
opravljen postopek javnega poziva za zbiranje ponudb za izvajanje storitev azila. Obcina je po zakonu
dolzna pokriti stroske oskrbe in postopka z najdeno zapusceno zivaljo, za katero lastnik ni znan in
namestitev v zavetiscu. Ker v Skofji Loki se ni primernega mesta za postavitev in organizacijo azila
ima Obcina v zavetiscu Horjul - Polona Samec s.p. zagotovljena mesta za prevzem zivali v zavetisce
(azil). Zaradi dejstva, da ima od sosednjih obcin prakticno le obcina Skofja Loka edina resno
organiziran postopek in oskrbo zapuscenih domacih zivali, se mnogo katera domaca zival »zapusti«
prav na obmocju obcine Skofja Loka. Izvajalec oskrbo najdenih domacih zivali opravi temeljito in po
pravihh vetennarske stroke. Enako zaposleni v zavetiscu Horjul delajo v skladu s predpisi in pogodbo
Potreba po storitvah veterinarske oskrbe in storitvi azila je se vedno v porastu. Zato je potreba po
ureditvi azila v regijskem ali podregijskem obsegu in oblikovanju javne sluzbe po nacelu koncesiie
vedno aktualnejsa. '

5.3.2. Investicijski odhodki

5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav

Sredstva so bila porabljena za sanacijo poskodb po naravnih nesrecah.

z.

St.

1.

2.

3.

4.

5.

KRAJEVNA

SKUPNOST

SK. LOKA - MESTO

LOG

LOG

LU$A- LENART

LUSA - LENART

LUSA - LENART

LU$A - LENART

ZMINEC

STARA. LOKA -

PODLUBNIK

BUKOVICA

BUKOVSCICA

Naziv objekta - vrsta dela

Sanacija plazu SV. ANDREJ na JP 901730

Sanacija plazu » SMOLDNO« na LC 100120

Sanacija plazu » ZADOBNIK » JP 901600

Sanacija plazu st. 1 in 2 , in ceste »LUSA-

SP. POSTAJA 2lCNICE« na LC 401021

JP 901230 Lusa - Rantovse - Blegoska cesta,

sanacija ceste in plazov »RANTOVSE«

LC 401022 krizisce Lenart - obcinska meja

p. st. 767/1, 767/2 KO Zg. Lusa, most Berzin

Andrej - PSTOTE

Izgradnja nadomestnega mostu st.6 na

LC401100 Bodovlje - Frane

LC 401040 Binkelj - Krizna g. - Praprotno

JP901120 Sp. Lusa - Udeck - Mihevc

Predracun

EUR

225.153

158.000

120.699

240.000

145.000

157.366

30.000

40.737

100.000

184.761

Rebalans

II 2008

EUR

19.210

123.138

48.001

100.000

26.687

40.737

61.000

Izvrsitev

2008

EUR

0

58.043

0

0

26.687

36.102

0

Opomba

*18.9.2007

*18.9.2007

Financira

MOP

*18.9.2007

*18.9.2007

*18.9.2007

*18.9.2007

M8.9.2007

M8.9.2007
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7.

8.

BUKOVICA

BUKOVSClCA

KAMNITNIK

RAZNI

SKUPAJ

p. st. 1009/2 KO Bukovica most pod

Hrastnikom

p. st. 1196 KO Suha, lesena brv Susca

Cenitve, projekti, nadzor

238.500

20.594

80.000

1.740.810

151.500

20.594

59.133

650.000

151.265

18.511

67.922

358.530

M8.9.2007

*18.9.2007

V letu 2008 belezimo dobro izvrsitev programa sanacij plazov in skod po poplavah 18.9.2007.

Odstopanje belezimo le pri JP 901230 Lusa - Rantovse - Blegoska cesta v visini 64.867,08 € in

sanacija plazu » SMOLDNO« na LC 100120 v visini 58.284,60 zaradi prilagoditve moznostim placil

proracuna ( placilo bo izvedeno v letu 2009 ).

V letu 2008 smo na£rtovali, da bo drzava sofinancirala sanacije skod po poplavah 18.9.2007 v visini

492.797 €. Zaradi zamika sofinanciranja smo izvedbo sanacije ceste LC 401022 krizisce Lenart -

obcinska meja in JP 901120 Sp. Lusa - Udeck - Mihevc odlozili v leto 2009. V letu 2008 smo izvedli

sanacijo plazu st. 2 na LC 401021 v Lusi katere stroske je poravnala drzava. Velike aktivnosti smo v

preteklem letu imeli na izdelavi tehnicne dokumentacije ( izdelano 28 sanacijskih elaboratov ). Torej

smo izvedli vsa nacrtovana dela glede na razpolozljiva sredstva.

5.3.2.2. Proti poplavno urejanje Sor

V letu 2008 ni bilo realizirane porabe sredstev za urejanje povodja Sor ker s Ministrstvom za okolje in

prostor se ni bil sklenjen dogovor za izvajanje del.

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

6.7. STANOVANJSKA DEJAVNOST

6.1.1.Tekoci 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, st. 131/2003 in

142/2004). V letu 2008 je subvencijo najemnine prejemalo 37 upravicencev, povpredni znesek

subvencije pa je znasal 79,30 EUR na mesec. Zaradi zvisanja cenzusa za pridobitev subvencije in

posledicno nara§canja stevila upravicencev, ki pridobijo najemnino subvencionirano manj kot 80 %, je

bila postavka realizirana le 75,9 %.

6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti

Obveznost zagotavljanja teh sredstev izhaja iz Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, st. 27/1991)

in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, st. 18/1991) in so potrebna v primerih, ko je postopek

konfcan in mora obcina zagotoviti ustrezna nadomestna stanovanja in odpravnine najemnikom, ki

stanovanja izpraznijo. V letu 2008 za obcino ni bilo obveznosti iz tega naslova, zato tudi predvidena

sredstva niso bila v celoti porabljena.

Pod to postavko so vodene tudi obveznosti obcine iz 130. clena Stanovanjskega zakona, v zvezi z

lastninjenjem druzbenih stanovanj. Na podlagi zakonske dolocbe je obcina dolzna odvajati del

posameznega obroka kupnine oziroma del preostanka kupnine v primeru predcasnega pla6ila v

enkratnem znesku na Republiski stanovanjski sklad (v visini 20%) in Slovensko odskodninsko druzbo

(v vi§ini 10%). Ta sredstva se letno znizujejo.

Iz te postavke so bile poravnane tudi obveznosti najemnikov do SPO, d.o.o., po 24. clenu

Stanovanjskega zakona, katerim je bila najemnina odpisana s sklepom o odpisu dolgov Obcinskega

sveta Skofja Loka, z dne 27. 11. 2008. Sredstva iz te postavke so bila porabljena v viSini 76,5 % od
planiranih.
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6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja

V tej postavki so zajeti stroSki sodnih izvrsb, odvetniski stroSki, stroski toekovanja stanovanj, cenitev
stanovanj za potrebe denacionalizacije in prodaje stanovanj, objava razpisa za prodajo stanovanj,
overitev podpisov pri notarju, clanarine obeine v Stanovanjski zbornici Slovenije, stroSki zavarovanja
skupnih delov in naprav pri upravnikih stavb, obratovalni stroski praznega stanovanja in drugi manjsi
manipulative izdatki. Postavka je bila porabljena 115,2 %, ker so se etazni lastniki v vecjem stevilu
stavb odloeili za zavarovanje skupnih prostorov in naprav v stavbah, kjer ima obeina solastniski delez.

6.1.1.4. Stroski upravljanja stanovanj

Stroski upravljanja obcinskih stanovanj so soodvisni od obsega upravljanja stanovanjskih his, ki so v
lasti obeine in od stevila stanovanj. Konec leta 2008 je bila Obeina Skofja Loka lastnik 179
stanovanjskih enot, ki so razprsene v 60 stanovanjskih hisah. Na podlagi sklenjene pogodbe o

upravljanju vrsi storitve upravljanja obcinskih stanovanj podjetje SPO, d.o.o., Skofja Loka, drugi
upravniki stavb so se: Domplan investa, d.d., Kranj, in Staneks, d.o.o., Skofja Loka. V stroske
upravljanja so zajeti tudi stroski vodenja rezervnega sklada. Postavka je bila realizirana 90,1 %.

6.1.1.5. Stroski tekocega vzdrzevanja stanovanj

Stroski tekocega vzdrzevanja predstavljajo manjsa in veqa vzdrzevalnadelav obcinskih stanovanjih in
na skupnih delih in napravah v stavbah in sicer v visini delezev obcinske solastnine. Ti stroSki zajemajo
servisiranje dvigal, kotlovnic, ogrevalnih naprav, obnove in popravila streh, nadstreskov, obnove

stopnic v vecstanovanjskih objektih, obnova domofonov. Podrocje tekocega vzdrzevanja stanovanj je
nataneno urejeno s Pravilnikom o standardih vzdrzevanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list
RS, st. 20/2004). Upravnik obcinskih stanovanj, SPO, d.o.o., Skofja Loka, in obcinska strokovna sluzba
skrbita za nemoten potek vzdrzevalnih del. Postavka je realizirana 118,9 %.

6.1.2. Investicijski odhodki

6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova obcinskih stanovanj

V letu 2008 je bil realiziran (4. obrok) nakup dveh stanovanjskih his v visini 134.254 EUR in nakup
enosobnega stanovanja v Frankovem naselju v visini 62.200 EUR. S te postavke bili kriti tudi stroski
investicijskega vzdrzevanja obeinskih stanovanj. Postavka je realizirana 103,9 %.
1. BLAZEVA ULICA 10 sanacija stanovanja

PARTIZANSKA CESTA 12 zamenjava vrat in podbojev

PODLUBNIK 160 montaza radiatorja z zagonom

FRANKOVO NASELJE 74A 13 zamenjava radiatorjev

FRANKOVO NASELJE 68 58 zamenjava radiatorjev

FRANKOVO NASELJE 45 10 sanacija kopalnice

PARTIZANSKA CESTA 45 53 menjava radiatorja, ventila, zapirala, Joncka odzra6nega

PODLUBNIK 162 52 zamenjava toplega poda

FRANKOVO NASELJE 74A ureditev stanovanja

JO.

11.

FRANKOVO NASELJE 42 14 dobava in montaza radiatorja

FRANKOVO NASELJE 43 interventna menjava vodovodnih pip

6.1.2.3. Gradnja stanovanj

V letu 2008 so bila planirana sredstva za izgradnjo dveh stanovanjskih stolpieev v naselju VirmaSe.
Obeinski svet je na seji 17.11.2008 sprejel sklep o naeinu izvedbe investicije in sicer z javno-zasebnim
partnerstvom. Kar pomeni, da bo obeina v izgradnjo 2 stanovanjskih blokov vlozila zempee z

gradbenim dovoljenjem. V letu 2008 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za en stolpie, medtem ko

je bilo pri drugem viozena pritozba mejasa. Prav tako je bila izvedena cenitev zemljise, ki predstavljajo
stvarni vlozek obeine v javno-zasebno partnerstvo in pripravljen dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt VirmaSe. Opravljena je bila parcelacija zemljise. Sredstva iz te postavke so bila
porabljena v visini 17,1 % od planiranih, ker je bilo odloeeno, da bo obeina vlozila v projekt VirmaSe
samo zemljisee z gradbenim dovoljenjem.
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6.1.2.4. Vzdrzevanje obcinskih stanovanj

Iz te postavke so bila v letu 2008 v celoti obnovljena naslednja obcinska stanovanja: Frankovo naselje

45, stanovanje st. 1, Frankovo naselje 46, stanovanje st. 26, Podlubnik 152, stanovanje st. 50. Poleg

stroskov izvajalca obnovitvenih del so bili iz te postavke poravnani stroski strokovnega nadzora nad

izvajanji del. Postavka je bila realizirana 78,3 %.

Prav tako so bila v letu 2008 opravljena investicijska vzdrzevalna dela v naslednji stanovanjih:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

FRANKOVO NASELJE

PARTIZANSKA CESTA

PARTIZANSKA CESTA

PARTIZANSKA CESTA

PARTIZANSKA CESTA

PODLUBNIK

MESTNI TRG

MESTNI TRG

NOVI SVET

PARTIZANSKA CESTA

SPODNJI TRG

PARTIZANSKA CESTA

PARTIZANSKA CESTA

FRANKOVO NASELJE

FRANKOVO NASELJE

FRANKOVO NASELJE

FRANKOVO NASELJE

SPODNJI TRG

NOVI SVET

FRANKOVO NASELJE

PARTIZANSKA CESTA

PARTIZANSKA CESTA

FRANKOVO NASELJE

MESTNI TRG

43

12

41

41

44

160

4

30

17

41

9a

43

12

74a

74a

74a

67

5

17

160

43

42

45

34

26

7

25

37

22

34

7

17

22

10

31

1

8

1

1

17

14

31

20

10

2

obnova stanovanja zaradi lesnih 6rvov

elektronska plos"ca, servisna ura

menjava vhodna vrata

sanacija kopalnice, menjava vhodnih vrat

dobava in montaza umivalnika

ureditev stanovanjske enote

ureditev kleti

menjava vrat

montaza lezecega bojlerja

menjava vhodnih vrat

sanacija kopalnice

menjava radiatorjev in ventilov

menjava notranjih vrat

zamenjava oken

zamenjava zeleznih nadstreskov

zamenjava zeleznih nadstreskov

popravilo razdelilne omare

menjava notranjih vrat

menjava bojlerja in WC kotlicka

sanacija kopalnice

obnova stanovanja

demontaza in montaza WC skoljke

menjava bojlerja

sanacija stanovanja

6.1.2.5. Nakup bivalnih enot

Iz te postavke je bil realiziran (4. obrok) nakup dveh stanovanjskih his v visini 104.323 EUR. Poravnan

je bil tudi strosek ureditve platoja za postavitev bivalnega kontejnerja v vojasnici. Postavka je

realizirana 101,5 %.

6.2. PROSTORSKIRAZVOJ

6.2.1.Tekoci odhodki

6.2.1.1. Preimenovanja in oznacitve

Namestili smo usmerjevalne oznake na celotnem obmocju Sv.Andreja, Sv.Barbare, Bodoveljske grape

in Sv. Ozbolta ter manjs" i del na Visokem. Nabavljene so bile oznacitve za naselja, zaradi neugodnih

vremenskih razmer je bila prestavitev prelozena iz jeseni 2008 na leto 2009.

6.2.1.2. Program geodetskih del

Sredstva postavke niso bila v celoti porabljena. Na tej postavki smo rezervirali sredstva tudi za

poplacilo racuna parcelacije in geodetskih postopkov po OPPN za lokaino infrastrukturo, kar pa leta

2008 ni bilo v celoti realizirano. Realizirane so bila le manj§a narocila, kot je izdelava geodetskega

posnetka za naselje Pod Plevno, za ureditev meje v k.o. Stara loka ter ureditve parcelnih meja v k.o.
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Retece za bodoco cistilno napravo Retece. Za te parcele je potem sledil postopek odkupa in prenosa

lastnistva.

6.2.1.3. Urbanisticna dokumentacija

a) urbanisticni dokumenti in lokacijski nacrti

V letu 2008 so bile zadete vse naloge in projekti, ki so bili predvideni v letu 2008.

Najvecji in financno najzahtevnej§i projekt je bila priprava Obcinskega prostorskega nacYta.

Ker pa je bil pravilnik za izdelavo le tega sprejet sele pomladi 2008 smo postopek izdelave OPN lahko

pripeljali le do osnutka dokumenta. S tern pa je povezana tudi manjsa poraba sredstev na postavki

urbanisticna dokumentacija.

Zaceli smo tudi postopek priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za severno obvoznico.

Pripravljene so bile potrebne strokovne podlage za vrednotenje variant, ker pa so bile izdelane konec

leta, bo placilo zapadlo v letu 2009.

Zaradi spremenjenih lastniskih razmerij lastniki niso zacel postopka OPPN za obmocje Unitecha, s tern

sta je povezan OPPN za cesto v Vincarje in OPPN za vodne zadrzevalnike na Selski Sori, za katera

postopek je bil zacet, vendar se ni nadaljeval.

6.2.1.4. Regionalna strategija

Sredstva so bila porabljena za tehnicno pomoc pri izvajanju projektov vokviru Regionalnega razvojne-

ga programa za Gorenjsko. Plan izvedbe projektov doloci za vsako leto regijski strateski svet.

Tehnicno pomoc izvaja Razvojna agencija Sora in Razvojni center Kranj. Zaradi zamika izvajanja dveh

projektov, ki se sofinancirajo iz EU skladov se je realizacija za leto 2008 znizala.

6.3. OSKRBAZVODO

6.3.A.1. Tekoci odhodki

6.3.A.1.1. Vzorcevanje vode

Sredstva s te postavke so bila skladno s proracunom namenjena placilu stroskov rednega nadzora nad

zdravstveno ustreznostjo pitne vode iz javnega loskega vodovoda, javnega vodovoda Rovte-Lenart-

Lusa ter dvajsetih vecjih zasebnih vodovodov. V casu kopalne sezone je bilo enkrat izvedeno

vzorcenje kopalnih vod na treh razlicnih lokacijah. Nizja realizacija je posledica dejstva, da na vaskih

vodovodih isti izvajalec opravlja tudi drzavni monitoring. V kolikor je bil odvzem vzorcev vode za drzavni

monitoring opravljen v istem terminu, kot je bil predviden z letnim planom obcine, izvajalec ni podvajal

vzorcev.

6.3.A.1.2. Studije in drugi izdatki

S te postavke so bili placani stroski, ki jih je obcina imela s pripravo podatkov za nov odlok o varstvu

vodnih virov. Placana je bila tudi izdelava idejne zasnove za izvedbo naprave za dezinfekcijo pitne vode

v vodohranu Trnje ter idejna zasnova projekta rekonstrukcije vodovoda na Spodnjem trgu.

6.3.A.1.3. Zavarovanje

S te postavke je bila placana premija za pozarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda.

6.3.A.2. Investicijski odhodki

6.3.A.2.2. Javni loski vodovod

S te postavke je bila placana obnova vodovoda v naselju Sv. Dun, ki je potekala hkrati z gradnjo

kanalizacije, zgrajen je bil del vodovoda za novo stanovanjsko naselje v Zmincu ter vodovodni odcep v

Zgornji Lu§i, s katerim je bila petim hi§am omogocena prikljuCitev na javn i vodovod Rovte-Lenert-LuSa.
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Placana je bila tudi zadnja situacija za obnovo primarnega vodovoda mimo mlekarne. Na crpaltecu

Visoko so bili dodatno vgrajeni merilci motnosti vode. V Zmincu je bil podaljsan javni vodovod do

poslovnega objekta Secnik.

Za gradnjo treh vodovodnih odcepov, ki bodo omogocili navezavo oddaljenih delov naselij Rovte, Sv.

Lenart ter Sp. Lusa na javni vodovod Rovte-Lenart-Lusa, so bili placani stroSki izvedbe javnega

narocila za izbiro izvajalca gradnje.

V okviru investicijskega vzdrzevanja je bil zamenjan odsek vodovoda v naselju Podlubnik, izvedena je

bila zamenjava dveh odsekov vodovoda v Stari Loki, ob gradnji plodnika v Pungertu je bil polozen nov

duktilni cevovod, prav tako je bil salonitni cevovod zamenjan z novim duktilnim ob urejanju ceste na

Trati, obmocje tovarne Sibo.

Zaradi prestavitve in obnove tranzitnega vodovoda 0 250 mm Trebija-Gorenja vas, na odseku GC

Dobje, ki je v solastnistvu obeh obcin (50:50), je bil Obcini Gorenja vas-Poljane, na podlagi sklenjene

pogodbe in transfemega zahtevka, nakazan znesek v vi§ini 50% 1. zacasne situacije.

Del sredstev s te postavke, ki je bil namenjen za gradnjo vodovoda v obrtni coni Trata, v tern letu ni bil

porabljen, zaradi usklajevanja z izvajalci bodo raduni plafiani v letu 2009. Prav tako niso bila porabljena

sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prikljucitev naselja Papirnica na javni vodovod.

Projekti so v izdelavi in bodo placani v letu 2009. Sredstva, namenjena izgradnji vodovoda ob

rekonstrukciji regionalnih cest v tern letu niso bila porabljena, zaradi zamika pricetka del na

rekonstrukciji regionalne ceste Podlubnik-Klancar.

Del sredstev s te postavke je bil namenjen tudi za stroske sanacije vecjih okvar na vodovodnem
omrezju.

S te postavke so bili poravnani tudi stroski gradbenega nadzora ter stroski notarskih overitev

sluznostnih pogodb za gradnjo vodovoda.

6.3.A.2.3. Vaski vodovodi

Sredstva s te postavke so bila namenjena za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v zasebni

lasti na obmocjih, kjer ni moznosti priklopa na javni loski vodovod oz. javni vodovod Rovte-Lenart-Lusa.

Na javni razpis so prispele stiri vloge, ki so vse ustrezale merilom razpisa. Sredstva so bila razdeljena

med prosilce v skladu z merili razpisa. S postavke so bili placani tudi stroski objave razpisa v Loskem
utripu.

6.3.A.2.4. Dokumentacija

S te postavke je bil placan projekt zaizvedbo za obnovo vodovoda v naselju Dorfarje, ki se izvaja hkrati

z gradnjo kanalizacije. Izdelana in placana je bila PZI projektna dokumentacija rekonstrukcije

vodovoda na obmoqu deviacije poljske poti ob kriziScu z Ljubljansko cesto, tako da bo ta potekal ob
obvoznici.

Placani so bili tudi stroski odkupa zemljisca za crpalisce Lipica, davek na promet nepremicnin ter

notarske overitve. Placana je bila tudi ara za nakup zemljisSa za novi vodohran.v Zmincu.

6.3.A.2.5. Loski vodovod - program EU

Sredstva so bila namenjena in porabljena za pripravo dokumentacije za investicije, ki so v okviru

Obcine Skoija Loka vkljucene v regijski projekt »Ureditev pore£ja Sore«. Projekt izvaja Obcina Skofja
Loka skupaj z Obcinami 2elezniki, Gorenja vas - Poljane in Ziri. Sredstva so bila porabljena za

pokrivanje stroskov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta »Ureditev porecja Sore«.

Pogodbeno razmerje je z Aneksom st. 3 z dne 22.10.2007 k pogodbi st. 1-047/2006 o izvajanju

skupnega projekta Ureditev porecja Sore vzpostavljeno z Razvojno agencijo Sora d.0.0.. Predmet

aneksa je izdelava predinvesticijske zasnove, analize stroskov in koristi, studije izvedljivosti, vloge za

pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU, investicijskega programa ter tehniCna koordinacija in

koordinacija projekta pri pripravi dokumentacije. S proradunske postavke je bila placana tudi izdelava

izvleckov iz idejnih projektov ter preglednih kart, ki so osnova za izdelavo vloge za pridobitev vloge iz
Kohezijskega sklada.

Del sredstev je bil namenjen izdelavi projektne dokumentacije za investicije, ki so vkljucene v projekt

»Ureditev porecja Sore« na razlicnih nivojih. Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih projektov

za posodobitev primarnega vodovoda v Skofji Loki in odseku Visoko - Trebija, Hotovlja, izgradnjo

komunalne infrastrukture v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Tmje in Vester, primarni vodovod Pustal
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(za potrebe kohezije), primarni vodovod Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vester (za potrebe
kohezije), vrtine Trebija, izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev
v naselju Pustal ter izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo
pnmarnega vodovoda Trata - Retece. V okviru vrtin Trebija so bila v letu 2008 izvedena in placana tudi

naslednja dela oziroma storitve: izgradnja dovozne poti do vrtin, priklop na elektricno omrezje in placilo
tokovine v casu poskusnega crpanja, odvzem vzorcev in laboratorijsko preskuSanje vzorcev pitne vode
ter izdelava porocila za predvidene vrtine in obstojece zajetje v Trebiji.

Sorazmemi del sredstev je bil porabljen za izdelavo obcinskih podrobnih prostorskih naCrtov in z njimi
povezanimi storitvami (javno obvescanje, javne obravnave - ozvocenje, izdelava geodetskih
posnetkov) za investicije, ki so vkljucene v projekt »Ureditev porecja Sore«. S proracunske postavke je
bila placana izelava obcinskih podrobnih prostorskih nacrtov za posodobitev primamega vodovoda
Skofja Loka, komunalno ureditev naselja Pustal, komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj,
Trnje in Vester, komunalno ureditev naselij Godesic, Retece in Gorenja vas - Retece.

S te postavke so bili pokriti tudi stroski izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo transportnega
vodovoda Skofja Loka - vrtine Sorsko polje, idejnega projekta in obcinskega podrobnega prostorskega
nacrta za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Virmase, Grenc ter idejnega projekta za

vodohran Pustal. V okviru izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno izdelati in placati geodetski
posnetek ter geotehnicne raziskave na lokaciji nacrtovanega vodohrana Pustal.,Ste postavke je bila

delno placana tudi izdelava dokumenta.identifikacije investicijskega projekta za iizgradnjo.komunalne
infrastrukture v naselju Vincarje.

V sklopu gradnje kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh, ki je sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, poteka tudi obnova vodovodnega omrezja. S te postavke so bili placani
stroski v zvezi z izvedbo javnega narocila za izbiro izvajalca ter 1. zacasna situacija za gradnjo in
nadzor.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za storitve, ki so nastale v zvezi s sklepanjem pogodb o
ustanovitvi sluznosti, ki jih opravljajo zunanji izvajalci ter overitve pogodb o ustanovitvi sluznosti. Del

sredstev je bil namenjen za nakup dveh zemljisc za vodohran Trnje. V letu 2008 je bila skladno s
predkupno pogodbo placana ara.

S sredstvi te postavke je bil poplacan sorazmemi del projekta Izdelava zbirnega katastra gospodarske
javne sluzbe Gorenjske - 1. faza, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, delno pa
obcine.

Realizacija na tej postavki je nizka. Vloga za pridobitev evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za
projekt Oskrba s pitno vodo v porecju Sore je bila v letu 2008 oddana na Ministrstvo za okolje in
prostor. Zaradi dolgotrajnega postopka pri pregledovanju vloge s strani strokovnih sluzb odlocba ni bila

izdana. Realizacija investicij, ki so vkljucene v projekt Ureditev porecja Sore, pa je povezana z izdajo te
odlocbe. Nizka realizacija je povezana tudi z izgradnjo vodovoda v okviru industrijske cone Trata. Dela
so bila izvedena, izvajalec pa §e ni izstavil obracunske situacije. Nizka realizacija je prav tako posledica
poracunanja DDV po stopnji 20 % v letu 2008.

7. ZDRAVSTVO

7.1. Tekoci odhodki

7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih

S sredstvi so bili financirani prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih obcanov, ki
so drzavljani Republike Slovenije s stalnim prebivaliscem v Obcini Skofja Loka. Povprecno mesecno
stevilo zavarovancev v letu 2008 je bilo 288. Podlaga za financiranje je 21. tocka 15. eiena Zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ - Ur. I. RS, st. 72/2006-UPB3, 91/2007,
71/2008, 76/2008, 118/2008). Postavka ni bila v celoti realizirana, saj je bil obseg povprasevanja po tej
storitvi manjSi kot je bilo pricakovano.

7.1.2. Pogrebni stroski nepremoznih

Po odloku o pokopaliSkem redu obdina pladuje stroSke pogrebov oseb, ki niso imeli
lastnih virov prezivljanja. Takih primerov je bilo v letu 2008 manj od pricakovanih (2).
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7.1.3. Mrlisko-ogledna sluzba

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroSkov mrliSko ogledne sluzbe, ki jo za obcino Skofja Loka

izvaja Zdravstveni dom Skofja Loka v skladu s pogodbo z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in
zdravniki s koncesijo. Vkljuceni so tudi stroSki obdukcij in prevozov na obdukcije. StroSki so viSji od
planiranih.

8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE

8.1. SPORT IN REKREACIJA

8.1.1. Tekoci odhodki

8.1.1.1. Dejavnost sportnih klubov in drustev

Sredstva so bila namenjena izvajalcem sportnih programov, ki so se javili na javni razpis Obcine Skofja

Loka za leto 2008. Svet Zavoda za sport Skofja Loka je 19.5.2008 sprejel sklep o delitvi sredstev. Od

sprejetega proracunskega zneska je namenil 7.453 EUR za nenadrtovane vecje stroske drustev in

klubov, ter jih med letom na sejah razdelil na podlagi prosenj, preostalo visino pa razdelil in sicer za :

- Sport otrok in mladine 188.012 EUR (70 %). Od tega so Sli 4 % za predSolske otroke (Zlati soncek,

Ciciban planinec, Naucimo se plavati, skupinam do 20 otrok). Za Soloobvezne otroke do 15. leta

starosti je slo v programih Zlati soncek, Krpan, Naucimo se plavati, 80 urni programi, solska

sportna tekmovanja 13 % sredstev, za panozne sportne sole, ki opravijo pri cicibanih 240 ur vadbe

in tekmovanj, pri mlajsih deckih/deklicah 240-400 ur in pri starejsih 300-800 ur je bilo namenjenih

najvec sredstev - 65 %, programi redne vadbe otrok s posebnimi potrebami pa so prejeli 1.880
EUR.

- Mladini od 15. do 20. leta je bilo namenjenih 5.640 EUR za redno vadbo, 22.561 EUR za

kakovostni in vrhunski sport ter 1.880 EUR za programe mladine s posebnimi potrebami,

sportna dejavnost studentov je prejela 1.880 EUR,

sportni rekreaciji in clanskim kategorijam, ki ne tekmujejo na najvisjem nivoju drzave je bilo

namenjenih 12 % proracunskih sredstev (32.231 EUR),

kakovostni sport in clanske kategorije, ki tekmujejo na najvisjem nivoju drzave 16.115 EUR (6%),

vrhunski sport in clanske kategorije, ki tekmujejo na mednarodno organiziranih tekmovanjih 2 %,
5.372 EUR,

- sport invalidov 1 %, 2.686 EUR,

izobrazevanje strokovnih kadrov 13.429 EUR (5 %),

prireditve in priznanja sportnikom je bilo namenjenih 10.744 EUR oz. 4 %.

Razdeljena sredstva so sluzila druStvom in klubom za pokritje 19 % vseh potreb. Manjkajoca sredstva

druStva pridobijo od sponzorjev, donatorjev, clanarin, prireditev, prispevkov starsev, panoznih zvez in

kandidatur na drugih javnih razpisih.

8.1.1.2. Zavod za sport - strokovna sluzba

Strokovna sluzba spremlja porabo proracunskih sredstev namenjenih podrocju Sporta ter delo

izvajalcev sportnih programov, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje s predstavniki sporta tako v

svetu Zavoda kakor tudi v Izvrsnem odboru Sportne zveze. Prav tako v imenu Obcine pripravlja

gradiva za javnost in gradiva, potrebna za drzavo.

V letu 2008 se je v Obcini Skofja Loka temeljito obnovil bazen v Stari Loki in uredil njegov prenos iz

MDDSZ na Obcino. Nadaljevalo se je z delom pri obnovi §D Poden, izgradnjo telovadnice pri OS Jela

Janezica in dvorane pri O§ Cvetka Golarja. Zavod upravlja bazen v Stari Loki, Sportno dvorano Poden
z njenimi zunanjimi igri§6i ter pripravlja potrebno za vodenje SD Trata.

V imenu Sportnega vodstva podeljuje najviSja Sportna priznanja ob6ine, loceno za mlade v poletnih

mesecih in v zadetku leta za vrhunske dosezke ter Sportna delovanja posameznikov.

Njeni produkti so Zimsko veselje, Mladi v poletju 2008, Jesenske poCitnice (vsi pofiitniSki programi za

mlade). Poletne pocitnice so organizirane kot Sportno varstvo predvsem najmlajSih otrok prvih in drugih

razredov devetletke. Poleg teh aktivnosti, ko sluzba poskrbi za koordinirano pocitniSko dejavnost

mladih, le ta nudi za obdane celoletno vadbo v fitnesu ter organizira dva do tri tecaje plavanja za

odrasle. Uvedli smo tudi zabavne igre otrok v bazenu vsak dan v tednu v casu podaljSanega bivanja.
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Zaposleni na zavodu opravljajo dela tudi pri Sportni zvezi, ki skrbi za mnozicen sportni utrip Obcine od

najmlajsih do najstarejsih. Tu so programi za predsolske otroke, programi plavalnega opismenjevanja

otrok, izvajanje programa Zlati sonCek in Krpan. Pri rekreacijskih tekmovanjih so v ospredju

Medobcinske sportne igre s preko 1.000 udelezenci in preko 30 obeinskih in medobcinskih tekmovanj,
priprave terenov za zimsko rekreacijo in tekmovanja.

Za lastne programe zavod skupaj s sportno zvezo uspesno kandidirana na razpisih.

Nastete aktivnosti izvajata organizator rekreacije, direktor zavoda, profesor telovadbe, ki upravlja tudi

bazen in izvaja te6aje, ter zunanji solani kadri. Za vodenje plavalnih tedajev in upravljanje bazena je

sluzba pridobila sredstva iz razpisa MSS za plado, obeinski proraeun pa poleg pla£e organizatorju
rekreacije in direktorju pokriva se enega delavca, ki je zaposlen kot hisnik na podrocju vzdrzevanja

notranjega dela SD Poden in zunanjega dela obeinskih sportnih povrsin ob Sportni dvorani Poden. 0,33
place obcina namenja vodji dvorane, ki poleg osnovnega dela pomaga pri organizaciji pocitnic,

enkratnih aktivnostih sluzbe (priznanja, sprejemi, kurenti...) ter administrativno vodi postopke javnih
narocil male vrednosti.

Zavod ima skupno zaposlenih 9 delavcev. Obcinski proracun je vecino leta pokrival 3,33 place, z

zaposlitvijo vodje dvorane na Trati (ki je delal jeseni na sportnih programih in obnovi bazena) v

septembru ter vodje Bazena Stara Loka v decembru (v 80%) pa pokriva 5,13 place. Pomoc pri

obseznem delu nudijo dijaki, studentje, sodniki, upokojenci in zunanja racunovodkinja.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za delno pokrivanje plac, prispevkov, odpravnino,

materialnih stroskov, vzdrzevanju informacijskega sistema itd. Sluzba vsa preostala sredstva,

pridobljena s poslovanjem in organizacijo tekmovanj, vraca nazaj v sport in to na celotno podrocje
Obcine.

8.1.1.4. Pokal Loka

Skofja Loka je vsako leto gostiteljica tradicionalnega mednarodnega smucarskega tekmovanja otrok v
veleslalomu in slalomu v starosti 10. in 14. leta. Sredstva so bila porabljena za kritje stroskov

namestitev udelezencev 33. Pokala Loka februarja 2008, vse ostale stroske pa pokrije organizacijski

odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji.

8.1.2. Investicijski odhodki

8.1.2.2. Sportna dvorana pri OS Cvetka Golarja

Glede na sprejeti program izgradnje sportnih objektov se je tako v letu 2006 pricela izgradnja sportne

dvorane ,,Trata" ob O§ Cvetka Golarja. Tu je potrebno zagotoviti povecanje pokritih sportnih povrsin za
potrebe sportne vzgoje OS, rekreativnega in deloma profesionalnega sporta ter za vecnamenski
prostor za prireditve v kraju, ki takega prostora se nima.

Po obdelanih vec idejnih resitvah, predvsem z vidika potreb sporta in rekreacije, je gradbeni odbor

izbral varianto za izgradnjo tripolne sportne dvorane s potrebnimi spremljajocimi prostori. Spremljajoci

prostori se urejajo ob rekonstrukciji stare telovadnice v OS Cvetka Golarja.

Razdelitev investicije po fazah je naslednja:

1. faza: pripravljalna dela, temelji, osnovna plo§ca, izgradnja fiksnih tribun, zunanji betonski kalup

dvorane.

2. faza: zaprtje objekta nove dvorane: jeklena stresna konstrukcija, streha, okna, vrata, fasada, tlak,

notranje obloge, oprema dvorane.

3. faza: preureditev stare telovadnice za spremljajoce prostore dvorane (sanitarije, garderobe) in

ureditev ostalih prostorov v stari telovadnici, obnova strehe, izvedba kompletnih instalacij (tudi priklop

na koriScenje geotermalne energije). V nadstropju obnovljene telovadnice bo pridobljena tudi ena

dodatna manjsa dvorana.

Glede na potek investicije in nekatere dopolnitve projektnih resitev - dodatne udilnice za OS Cvetka

Golarja, se je tako investicija delno zavlekla in je bila v letu 2008 nekoliko manj§a realizacija porabe

sredstev od nacrtovanih.

8.1.2.3. Projekti novih sportnih objektov

Na investicijskem podrocju v sportu so velike potrebe za razlifine sportne panoge in tako je bila

uvedena postavka za pokrivanje stroSkov priprave osnovne dokumentacije. V letu 2008 je bila
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realizacija nekoliko manjsa od predvidene; sredstva pa so bila porabljena za geodetske odmere,

izdelava PZI projekta pri bazenu in izvedene izmere - meritve za sanacijo telovadnice OS Ivana

Groharja.

8.1.2.6. Investicijsko vzdrzevanje sportnih objektov

Sredstva so bila namenjena vzdrzevalcem javnih sportnih objektov oziroma lastnikom sportnih

objektov. Pretezni del sredstev je bil razdeljen glede na potrebe in prijave na obcinskem javnem

razpisu, predlog je pripravil Zavod za sport v sodelovanju z obcinsko upravo. Sem spadajo: igri§ce

v PuStalu, atletski stadion OS Mesto, plezalni objekti, balinisce Krevsov otok, igriSce v Gabrku, na

Lu§i, pri Svetem Duhu, na GodeSicu, strelisce v voja§nici in v OS Cvetka Golarja, tenis igriSca in

odbojkarska igri§ca pri SD Poden, planinska domova na Lubniku in Blegosu ter drugi manjsi

objekti. Poleg obcinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo sportne sredine same, ki

upravljajo ali vodijo objekte.

Del sredstev na tej postavki pa je bil porabljen pokritju stroskov pri ureditvi sanacije balini§6a

»Krevsove Benetke«. Navedeno zemljisce in objekti so bili mocno prizadeti ob poplavah v letu

2007, kjer je bilo prizadeto zunanje balinisce, garderobni objekt, pomozni objekt in skladiscni

objekt. Balinarski klub »Loka 1000« je tudi z velikim delezem prostovoljnih ur svojih clanov pristopil

k ponovni ureditvi balinisca.

8.1.2.12. Nakup zemljisc za igrisca

V letu 2007 je bila odprta nova postavka za financiranje nakupov zemljisc za igri§ca. Tako so bila

sredstva v letu 2008 porabljena za obracun pri nakupu zemljisca za igrisce na Bukovici in delno za

nakup zemljisca 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 moznost brezplacnega

prenosa stvamega premozenja drzave na lokalno skupnost). Republika Slovenija je najprej z Obcino

Skofja Loka podpisala pogodbo o zacasni predaji bazena v brezplacno uporabo, v letu 2008 pa izvedia

tudi brezplacen prenos navedenega premozenja drzave 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 Obcine Skofja Loka izpeljal Zavod za sport Skofja Loka. Stroski investicije bodo pokriti v

letu 2008 in 2009.

8.2. KULTURA

8.2.1. Tekoci odhodki

8.2.1.1. Kuiturna dejavnost - razpisi

V obcini Skofja Loka zagotavljamo sredstva za delovanje kultumih izvajalcev na podlagi javnega poziva

za izbor javnih kulturnih programov in kultumih projektov. Predlagateljem, ki so se prijavili na javni

poziv in so izpolnjevali pogoje poziva, se je zagotovilo sofinanciranje izvajanja naslednjih dejavnosti:

glasbene, plesno - folklome, literarne, fotografsko - likovne in gledaliske dejavnosti, ki se vrednotijo po

Merilih za kategorizacijo in financiranje kultumih drustev ter skupin. Obcina Skofja Loka je poleg

kultumih programov sofinancirala tudi razlifcne zvrsti projektov na podrocju kulturne dejavnosti:

organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, medijsko predstavitev ali izdajo zgoscenke.

Na javni poziv lahko kandidirajo zasebne pravne osebe, ki so registrirane v skladu z Zakonom o

druStvih ali v skladu z Zakonom o gospodarskih druzbah in imajo v svoji dejavnosti registrirano

izvajanje kultumih dejavnosti in posamezniki (fizicne osebe ter samostojni kulturni ustvarjalci), ki

prijavljajo ustrezen kulturni program oz. projekt. Svoj sedez morajo imeti v Obcini Skofja Loka.
Delitev proracunskih sredstev za izvajanje kultumih programov poteka preko sprejetih Meril za

kategorizacijo in financiranje kultumih druStev in skupin v ObCini Skofja Loka. Skupno §tevilo vseh
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tock, ki so dodeljena izvajalcem za njihovo dejavnost in razpolozljiva prorafiunska sredstva, dolocajo
vrednost tocke in visino sofinanciranja programa in projekta posameznega kultumega izvajalca.
V letu 2008 se je na javni poziv za izbor javnih kultumih programov in kulturnih projektov prijavilo 22
razlicnih izvajalcev.

Postavka je prekoracena zaradi razporeditve splosne proracunske postavke.

8.2.1.2. Knjiznica Ivana Tavcarja

Knjiznica Ivana Tavearja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjiznica tretje stopnje z enotami
knjiznice in opravlja dejavnost za stiri obcine soustanoviteljice na obmoqu UE Skofja Loka. Matiena
knjiznica je v Skofji Loki, v ostalih obcinah pa ima knjiznica organizacijske enote in izposojevalna
mesta, v katerih opravljajo delo redno zaposleni knjiznicarji ali honorarni sodelavci.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiznica Ivana Tavcarja Skofja Loka Obcina Skofja
Loka, v kateri je sedez maticne knjiznice, zagotavlja sredstva za place, prispevke, sredstva za dodatno
pokojninsko zavarovanje in druge stroske iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v maticni
knjiznici in v izposojevaliscu v Frankovem naselju in v Retecah. Obcina Skofja Loka je zagotavljala
sredstva za place v celoti sedmim zaposlenim, petim zaposlenim po delezu (54,35%) in stirim
zaposlenim glede na dejansko stevilo opravljenih ur v Obcini Skofja Loka.

Pri sredstvih skupne porabe je bil planiran regres za zaposlenev maticni knjiznici in v izposojevaliscu v
Frankovem naselju.

Sredstva za knjige so bila zagotovljena v visini 55.902 EUR, v skladu z dolocili Pravilnika o pogojih za
izvajanje knjiznicne dejavnosti kot javne sluzbe.

Obcina Skofja Loka je zagotovila tudi sredstva za placilo najemnine za prostore maticne knjiznice v
Solski ulici in za placilo najemnine za prostore izposojevalisca v Frankovem naselju.

8.2.1.3. Loski Oder

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje tekocih in stalnih materialnih stroskov gledalisca in za
sofinanciranje stroskov zaposlenih pri Loskem odru.

8.2.1.4. Zavod za kulturo

Na 17. redni seji Obcinskega sveta Obcine Skofja Loka je bil sprejet Odlok o ustanovitvi zavoda za
kulturo Skofja Loka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 74/08. Na 19. seji Obcinskega sveta, dne

27. 11. 08, je bila imenovana v. d. direktorica zavoda s pooblastili za izvedbo.vsega potrebnega za
zacetek dela zavoda do imenovanja novega direktorja.

Sredstva na postavki niso bila realizirana, saj zavod v letu 2008 ni zaposlil direktorja, za katerega so

bila proracunska sredstva namenjena. Tudi sredstva za materialne stroske so bila realizirana samo v
manjsem delu, krila se je objava Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Skofja Loka v Uradnem listu.

8.2.1.5. Loski muzej

V sestavi LoSkega muzeja delujejo galerija Ivana Groharja na Mestnem trgu, galerija Franceta Mihelica
v KaSci in galerija v Loskem muzeju. Za delovanje galerijske dejavnosti galerije Ivana Groharja je
Obcina Skofja Loka zagotovila sredstva za vabila, kataloge, postavitve ter sprejeme razstav. Poleg
tega je Obcina zagotovila tudi sredstva za vzdrzevanje grajskega vrta, Skoparjeve hiSe, kozolca.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Loski muzej Skofja Loka zavod upravlja tudi z
galerijsko zbirko v prostorih galerije Franceta Mihelica v Ka§£i. Prostore za nemoteno delovanje

galerije Franceta Mihelica in galerije Ivana Groharja zagotavlja Obcina Skofja Loka, prav tako krije
tekoce materialne in investicijsko - vzdrzevalne stroske v galerijah.

8.2.1.6. Javni sklad RS za kultume dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je izvajalec nacionalnega kultumega programa. V Skofji Loki je
sedez obmocne izpostave, ki izvaja nacionalni program na obmocju UE Skofja Loka.

Obmocna izpostava Skofja Loka, poleg nacionalnega programa, izvaja §e druge operativne naloge s
ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti v prostoru. Zato se v skladu z dogovorom
zagotavljajo sredstva za materialne stroSke delovanja obmocne izpostave Javnega sklada RS,
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sredstva za ogrevanje, Siscenje, elektricno energijo, vodo, odvoz smeti, zavarovanje objekta in za

druge obratovalne stroske.

Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za place zaposlenih je zagotovil republi§ki proracun.

8.2.1.7. Muzejsko drustvo Skofja Loka

Sredstva so bila porabljena za financiranje izdaje 54 stevilke Loskih razgledov (2007)v nakladi 800

izvodov; za placilo avtorskih honorarjev avtorjem prispevkov, prevajalcem besedil, stroSkov graficne

priprave in tiskanja.

8.2.1.8. Zdruzenje umetnikov

Proracunska sredstva so nakazana z dotacijami Zdruzenju umetnikov Skofja Loka, in sicer proracun

zagotavlja sredstva za podelitev Groharjeve nagrade ustvarjalcu, ki je s svojo dejavnostjo kakorkoli

povezan s Skofjo Loko, in za podelitev Groharjeve stipendije perspektivnemu mlademu ustvarjalcu.
Zagotavljajo se tudi sredstva za slikarsko kolonijo Iveta Subica, ki je vsako leto v zacetku junija,

sredstva za redno delovanje ZU, izdajo casopisa v juliju postavitev razstave clanov ZU na Venerini

poti,... Obcina Skofja Loka je ZU zagotovila tudi sredstva za posamezne izbrane razstave.

Izvedbo programa ZU financira z lastnimi sredstvi in sponzorskimi prispevki.

8.2.1.9. Mestni pihalni orkester

Obcina Skofja Loka z Mestnim pihalnim orkestrom Skofja Loka sodeluje na osnovi sklenjene pogodbe v
kateri so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti za tekoce pogodbeno leto. Proracunska

sredstva so bila porabljena za dejavnost pihalnega orkestra v letu 2008 in za pokrivanje stroskov

vodenja Mestnega pihalnega orkestra.

8.2.1.11. Kapucinski samostan - knjiznica

Knjiznica v kapucinskem samostanu hrani 5.000 enot knjiznicnega gradiva, izdanega pred letom 1800,

in 25.000 knjiznicnih enot novega knjiznicnega gradiva. Med knjiznicnim gradivom je 19 inkunabul

(prve tiskane knjige, natisnjene pred letom 1500). Knjiznica je slovenska kulturna zakladnica.

Ministrstvo za kulturo je knjiznico leta 1951 razglasilo za kulturni spomenik. Kapucinsko knjiznico

poldrugo desetletje vodijo v seznamu pomembnih evropskih knjiznic, ki izide vsako leto na novo (World

guide to Libraries, Munchen, Saurverlag 2001). Izredno narodno knjizno bogastvo je neurejeno, kar

velja za arhivski in knjiznicni material. Povezaniso in sodelujejo s kapucinsko knjiznica v Benetkah in

Bassanu v Italiji. Kapucinska knjiznica s svojim bogatim knjiznim fondom daje kulturi v Sloveniji

dolocen poudarek. Stevilni domaci in tuji obiskovalci, med njimi tudi akademiki, skozi ohranjeno

knjiznicno gradivo spoznavajo enakovrednost mesta, obcine in drzave z drugimi evropskimi narodi in

kulturami.

Sredstva so bila namenjena za placo, prispevke in druge osebne prejemke ene zaposlene delavke in

za sofinanciranje stroskov elektrike.

8.2.1.12. Spomenisko - varstvene akcije

Sredstva na postavki namenjamo za sofinanciranje studij in idejnih projektov za prenovo spomenikov

in objektov kultume dediScine. Z rebalansom so bila sredstva namenjena se za pripravo materialov in

gradiv namenjenih za promocijo kulturne dediScine ter izvedbo s tern povezanih manj§ih aktivnosti.

Visina sredstev na tej postavki je relativno nizka, zato so bila sredstva v celoti porabljena.

8.2.1.13. Loski pasijon

Sredstva so bila porabljena za kreiranje in nakup kostum ter dodatkov in za njihovo vzdrzevanje in

ci§6enje, za pripravljalna, organizacijska in izvedena zidarska in vzdrzevalna dela pri ureditvi prostorov

pasijonskega tabora v nekdanji vojaSnici, placilo stroSkov malice prostovoljcem in pogostitve

novinarjev, zavarovanje pred pozarom in vlomom, pokritje organizacijskih stroskov razstave v Freisingu

in za sodelovanje s Pasijonsko baStino v Zagrebu, otvoritev pasijonske hiSe, nakup tehnicnih

pripomockov (notesnik, fotoaparat), namestitev rafcunalniSkih programov, registracijo domacega
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naslova http://pasijon.skofialoka.si/. izdelavo kopij DVD Skofjeloski pasijon 2000, placilo stro§kov

telefona in prostora SPO, najem fotokopirnega stroja, faksa in printerja, izdelavo poslovnega nacrta in

njegovo dopolnitev, izdelavo nacrta promocije in trzenja, izdelavo projekta European destination of

ExceleNce 2008 (Evropska destinacija odlicnosti), ki ga je razpisala Evropska komisija v skladu z

usmeritvami evropske turisticne politike, avtorske honorarje za odkup fotografij, izvedbo pasijonskih

napevov, prevod promocijskega materiala v druge jezike, pla£ilo opravljenih del preko studentskega

servisa in poslovnih storitev, plafcilo dnevnic in potnih stroSkov, placilo stroSkov promocije blagovne

znamke pasijona na sejmih in v medijih obve§canja, graficno oblikovanje, digitalni izpis in tiskanje

letakov, kuvert in papirja z logotipom pasijona, placilo prevoznih stroskov, objavo odloka o

skofjeloskem pasijonu v Uradnem listu RS, placilo objave razpisa za izbiro reziserja, objavo javnega

natecaja za izbor kvalitetnih pasijonskih spominkov in kozmeticnih potrebscin za masko.

8.2.1.14. Javna dela na podrocju kulture

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju place javnih delavcev v Loskem muzeju in javnih delavcev v

Knjiznici Ivana Tavcarja. Javni delavci v Loskem muzeju so vzdrzevali grajski vrt, nudili pomoc

oskrbniku, varovali muzejske zbirke ter pomagali vodicem animatorjem pri vodenju vecjih skupin

obiskovalcev in skrbeli za azurnost vnosov podatkov v racunalnisko informacijsko bazo. Delavca na

javnih delih v knjiznici sta pomagali pri animaciji otrok, racunalniskem opismenjevanju uporabnikov

knjiznice, pripravi nove spletne strani in racunalniskih datotek ter pri shranjevanju gradiv v elektronski

obliki.

Brezposeini so med javnimi deli vkljuceni v programe usposabljanja in izobrazevanja, prejemajo placo

v visini izhodiscne place tarifnega razreda splosne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, ki jo

sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Obcina v 60 % delezu oziroma v 30% delezu, ce gre za

javne delavce ciljne skupine, ki so tezje zaposljivi (starost nad 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen

upad delovnih sposobnosti, invalidi,...). Zavod povrne tudi stroske za prehrano, prevoz na delo in

stroske zdravniskega pregleda.

V skladu s Programom lokalno zaposlitvenih programov - javna dela v letu 2008 so bili udelezenci

programa iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb:

brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih ter brezposeini

Romi,

brezposelne osebe, starejse od 50 let,

brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe,

brezposeini invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odlocbo pristojnega organa in

brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti,

socialne razmere,...)

Brezposelne osebe, ki so bile v letu 2008 vkljucene v program, so prejemale placo v visini izhodiscne

place tarifnega razreda splosne kolektivne pogodbe za negospodarstvo.

Proracunska sredstva na postavki niso bila realizirana v planirani visini, saj Tehniski muzej Slovenija,

enota Skofja Loka, na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje ni kandidiral.

8.2.1.15. Mala Groharjeva slikarska kolonija

Tudi v letu 2008 je organizator JSKD, obmocna izpostava Skofja Loka, in Zveza kulturnih drustev

Skofja Loka izvedel Malo Groharjevo slikarsko kolonijo. Na ustvarjalnem enodnevnem srecanju otrok

je sodelovalo 74 ucencev predmetne stopnje z gorenjskih osnovnih §ol. Mladi umetniki so prejeli

slikarski material, majice z znakom prireditve in prehrano. Vsa nastala dela so bila razstavljena v

Galeriji Loskega gradu, v mali razstavni galeriji Obcine Skofja Loka in na panojih na Mestnem trgu.

Najbolj§a dela so bila zbrana v barvnem katalogu in vkljucena v potujoco razstavo po gorenjskih §olah,

ter po §olah obcine Ptuj in Piran. Proracunska postavka je bila realizirana v visini izstavljenega

zahtevka, ki je bil manj§i od planiranega zaradi izvedbe potujoce razstave v letu 2009.

8.2.1.17. Miheliceva galerija

Za Galerijo Franceta Mihelifca v Ka§£i Obfcina Skofja Loka zagotavlja sredstva, ki so potrebna za

nemoteno delovanje galerije. Pokriva se stroSke varovanja in 6i§cenja galerijskih prostorov.

Proradunska postavka je bila realizirana v visini izstavljenih zahtevkov.
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8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja

Za Galerijo Ivana Groharja se zagotavljajo sredstva za placilo najemnine ter sredstva za pogodbeno

delo cuvaja razstav. Sredstva v celoti zagotavlja Obcina Skofja Loka. Proracunska postavka je bila

realizirana v visini izstavljenih zahtevkov.

8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediscine

Dnevi evropske kulturne dediScine (DEKD) je v Evropi najbolj mnozicna manifestacija namenjena

promociji kulturne dediscine in traja vsako leto 1 teden zadnji teden v septembru. V tern casu drzave

odprejo vrata spomenikov, pripravijo strokovna predavanja, prireditve, vse z namenom osvestiti javnost

in vzbuditi zavedanje o pomenu kulturne dediscine in spomenikov, grajenih ostankov preteklosti za

naso sedanjost, pa tudi naso pot v prihodnost.

V Skofji Loki smo se aktivneje vkljucili v to dogajanje leta 2006, ko je bila pri nas slavnostna otvoritev
DEKD v Sloveniji.

Leto 2008 so bili Dnevi evropske kulturne dediscine namenjeni 500 letnici rojstva Primoza Trubarja in

casu protestantizma.

8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbomikov

S sredstvi se je sofinanciralo: Narodna in univerzitetna knjiznica Ljubljana: kopiranje ohranjenega

originala Kazimerz Wierzynski: Olimpijski venec v prevodu dr. Tineta Debeljaka (84,80 EUR); KS

Gorenja vas-Retece: glasilo Vigred (1.900,00 EUR); Muzejsko drustvo Skofja Loka: donesek st. 16,

Skofjeloski pasijon 2008 (1.503,47 EUR) in donesek st. 18, Bibliografija Loskih razgledov 1/1954 -

50/2003 (2.000,00 EUR); Loski muzej Skofja Loka: placilo stroskov tiskanja in prevajanja zlozenke ter

kataloga Loska krajina, k razstavi »Loska Krajina« (6.433,28 EUR), tiskanje kataloga akad. slik. Franca

Novinca (2.000,00 EUR) in odkup umetniskega dela Ajda, 1975 (1.500,00 EUR), odkup umetniskega

dela akad. slik. Maje Subic, Tretji dan, 2008 (1.000,00 EUR); Rokometno drustvo Merkur Skofja Loka:

zbornik 50 let rokometa v Skofji Loki (15.000,00 EUR); Drustvo za pomoc osebam z motnjami v

dusevnem razvoju SOZITJE: publikacija «Glasilo, 40 let (1.303,20 EUR); Vrtec Skofja Loka: publikacija

»Vrtec Skofja Loka 60 let« (2.475,10 EUR); Zgodovinski arhiv Ljubljana: evidentiranje arhivskega

gradiva freisinskega gospostva na Slovenskem v Bavarskem drzavnem arhivu (Bayerisches

Hauptstaatsarchiv) in izdelavo mikrofilmskih posnetkov (2.500,00 EUR).

8.2.1.30. Loka Musica;

Avgusta 2008 je potekala ze cetrta mednarodna poletna glasbena sola Loca Musica 2008, kjer so se

obiskovalci lahko v cudovitem okolju 1000-letne Skofje Loke, njenih gradov in cerkva, prepustili

uzivanju v glasbi. Glasbeni utrip na Loca Musici je bil zopet zivahen, najobetavnejsemu pa so za

najboljsi nastop podelili tudi nagrado Loca Musica Award 2008. Obcina Skofja Loka je prispevala del

sredstev v visini 2.086 EUR za kritje stroskov honorarja mentorjem - profesorjem, za pokritje stroskov

izdelave plakatov, knjizic, za kritje stroskov bivanja in prehrane udelezencev glasbene sole.

8.2.1.31 ZavodO

Sredstva s postavke so bila namenjena Zavodu O, zavod skofjeloske mladine za organiziranje in

izvajanje mladinskih interesnih dejavnosti s podrocja kulture, umetnosti, prostega casa, izobrazevanja,

mednarodnega sodelovanja, zaloznistva in javnega obvescanja. Delo zavoda, ki ima tudi status

mladinskega centra, je v javnem interesu obcine. Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z

izkazanimi potrebami drustva.

8.2.2. Investicijski odhodki

8.2.2.1. Mestni pihalni orkester - instrumenti

Sredstva so bila skladno s sprejetim proracunom porabljena za prvo fazo nakupa oz. izdelave novih

oblek za Mestni pihalni orkester Skofja Loka.

67



8.2.2.2. Loski grad

V letu 2008 smo nadaljevali in tudi zakljucili triletno obdobje obnovitvenih del na Loskem gradu,

skladno s predlozenim programom in odobrenimi sredstvi - sofinanciranjem spomenisko - varstvenih

projektov s strani Ministrstva za kulturo.

Zaradi zahtevnega sondiranja in s tern povezanih novih odkritij v pritlicju SV stolpa in na fasadi stolpa

dela niso potekala skladno s terminskim planom, zato je bila celovita obnova pritlicja SV stolpa in

fasade zakljucena v letu v letu 2008. Ob sondiranju fasade SV stolpa so se pokazale tudi velike

razpoke, ki jih je bilo potrebno sanirati, jih pa ni bilo moc predvideti, ker so bile skrite pod ometom

fasade.

Skladno s programom pa so bila v letu 2008 zakljucena dela obnove vzhodnega trakta, v celoti je bila

obnovljena fasada vzhodnega trakta, zamenjana vsa okna vzhodnega trakta, obnovljena napusc in

obnovljena poslikava na fasadi.

Ob zakljucku obnovitveno gradbenih del je bil v celoti obnovljen grajski vrt, s katerim smo po dolgih

desetletjih namesto zanemarjenega in nedostopnega zemljisca pridobili novo losko in grajsko atrakcijo.

Zaradi proracunske dinamike vsa opravljena dela v letu 2008 niso bila takrat tudi placana, pac bodo v

letu 2009.

8.2.2.3. Gradnja knjiznice Ivana Tavcarja

Po vecletnih prizadevanjih je bil v letu 2006 zahodni del nekdanjega vojaskega objekta le prenesen s

strani Ministrstva za kulturo na Knjiznico Ivana Tavcarja Skofja Loka. Postopki so tekli vec let od

prenosa s strani Ministrstva za obrambo na ostala ministrstva - pod katerim okriljem se deli ta nekdanji

bivalni vojaski objekt. Tu ze deluje Okrajno sodisce, Center za socialno delo in Zgodovinski arhiv.

Pri pripravi investicije je bil v letu 2008 na novo izdelan le osnovni nalozbeni dokument DIIP (dokument

identifikacije investicijskega projekta), za kar so bila tudi porabljena sredstva.

Glede na visino investicije je financiranje vnaprej predvideno v obliki javno - zasebnega partnerstva.

8.2.2.4. Aleja znamenitih Locanov

V letu 2008 ni prislo do postavitve novega spominskega obelezja v Aleji znamenitih Locanov; tako tudi

ni bilo proracunskih odhodkov.

8.2.2.5. Sejem bil je ziv - Sokolski dom

8.2.2.5.1. Seiem bilie ziv

Enotno postavko Sejem bil je ziv smo zaradi pridobljenih sredstev na razpisu Sluzbe vlade lokalno

samoupravo in regionalni razvoj in dolocil tega razpisa razdelili na dve postavki in prejsnji postavki

Sejem bil je ziv dodali postavko Sokolski dom.

Sredstva na postavki Sejem bil je ziv so namenjena obnovi Sokolskega doma, ki poteka skladno z

dolocili razpisa norveskega financnega mehanizma in vkljucuje obnovitvena dela v glavni dvorani

(obnova fasade, ometov, nova okna, vrata, parket) in obnovo ze obstojecih instalacij (ne pa napeljavo

novih).

8.2.2.5.2. Sokolski dom

Z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja so bili pripravljeni

projektantski popisi gradbenih del, ki so natancno definirali obseg in stroske investicije. Upostevati je

potrebno, da so se vsi posegi izvajali na omejenem dostopu in na gradbeni parceli, ki je z vseh strani

obdana z (starimi in slabo vzdrzevanimi) obstojecimi objekti, zato so bile nepricakovane situacije v

zacetku obnovitvenih del pogoste.

Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec gradbenih del SGP Tehnik d.d. iz Skofje Loke, s katerim je

bila podpisana gradbena pogodba v vrednosti 969.028,92 € +DDV, v pogodbi ni zajeto prezracevanje

in hlajenje ter kljucavnifcarska dela. Zaradi zmanjSanja stroSkov gradnje ni bila v celoti zakljucena

obnova vrtnega paviljona.

Na celotnem obmocju starega mestnega jedra je najvecji problem dotrajana infrastruktura (vodovod,

kanalizacija, elektrika), zato je bilo potrebno ob obnovi Sokolskega doma urediti oz. na novo napeljati

tudi vso potrebno infrastrukturo. Najvecji (dodatni) strosek je predstavljal nov elektro prikljucek

(zahteva distributerja) in nova napeljava toplovodnega ogrevanja iz kurilnice (Mestni trg 20) do nove
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toplotne postaje v Sokolskem domu. Nove napeljave elektrike in toplovoda so neposredni strosek

obnove Sokolskega doma, a namenjene izboljsanju oskrbe z elektriko in toplovodnim ogrevanjem za

sosednje objekte Sokolskega doma. (12 enot).

8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov

v zacetku leta sta bila objavljena dva javna razpisa in sicer: Sofinanciranje obnove fasad v starem

mestnem jedru in Financno pomoc samostojnim investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediscine

na obmocju obcine Skofja Loka. Glavnino sredstev na proracunski postavki je bilo porabljenih za
dodelitev sredstev upravicencem javnega razpisa ter sofinanciranje restavratorskih del v cerkvi na

GodeSicu.

Zaradi proracunske dinamike vsa opravljena dela v letu 2008, niso bila v tern letu tudi placana, (bila so

zacetku v leta 2009) zato je tudi prikazana nizka realizacija na postavk.

8.2.2.8. Investicijsko vzdrzevanje - kultura

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ureditve in vzdrzevanja posameznih kulturnih objektov

(Loski oder, Galerija Ivana Groharja, Knjiznica Ivana Tavcarja; kultumi domovi: Retece, Godesic, Sveti

Dun, Stara Loka, Bukovica, Gabrk). V letu 2008 so bila vecja dela izvedena v kulturnem domu Sveti

Duh in na Godesicu ter obnovitvena dela na strehi Loskega odra.

8.3. OSTALE DEJAVNOSTI

8.3.1. Tekoci odhodki

Lokalni mediji

8.3.1.1. Radio Sora podjetje za informiranje d.o.o.

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

namenjen za obvescanje obcanov o pomembnejsih javnih zadevah, obvescanju o aktivnostih sportnih

in kulturnih drustev, kulturno-predstavitvenih vecerov, za obvescanje o sportnih srecanjih in dogajanjih

v obdini in informativno-izobrazevalnemu programu.

8.3.1.2. Dezelna televizija Loka TV (indeks 103,3)

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje informativnega programa lokalne televizijske postaje

Loka TV za obveScanje obcanov o sejah obcinskega sveta, informativne oddaje o obcinskih dogodkih,

objavo obvestil drustev in zavodov registriranih v obcini Skofja Loka.

8.3.1.3. Lokalni casopis Utrip (indeks 119,7)

Sredstva so bila porabljena za stroSke objav obvestil in informacij v casopisu Utrip. Financirale so se

objave obvestil in informacij, ki jih posreduje Ob6ina Skofja Loka in prispevki, ki so jih priobcili

podzupani in svetniki OS Obcine Skofja Loka.

Prav tako so bili namenjeni stro§ki za objavo informacij o dogodkih, ki jih sporocajo drustva, Sole in

zavodi in so vkljuceni v obcinski ali republiiki proracun.
Del pogodbenih obveznosti izhajajocih iz leta 2007 je bil poravnan v zacetku leta 2008.

8.3.1.4. Locanka (indeks 98,7)

Najvefcji del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje obcinskih strani v Locanki, manj§i del pa dvema

stevilkama LoSkega glasa in predstavitvi obcine Skofja Loka v letni kroniki oz. letopisu Gorenjskega

glasa (Gorenjska 2007).

Locanka je meseCna priloga Gorenjskega Glasa, ki ga gospodinjstva na§e Upravne enote dobijo

brezplacno, LoSki glas, kot obcasna priloga Gorenjskega glasa izide Stirikrat letno, Gorenjska pa je

letna kronika oz. letopis. Vse tri omenjene tiskane edicije izdaja casopisna hi§a Gorenjski glas.
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Druga drustva in neprofitne organizacije

8.3.1.5. Drustvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve

Sredstva so namenjena drustvom za izvedbo manjSih projektov in aktivnosti, ki so obcinskega

pomena.

8.3.1.6 Pomoc drugim drustvom

Proracunska sredstva so bila namenjena za dejavnosti drustev, tudi tistih, ki ne prejemajo

proracunskih sredstev, so pa dejavni pri organizaciji in izvedbi prireditev obcinskega pomena. Prav

tako tvorno delujejo pri promociji obcine Skofja Loka.

8.3.1.7. Drustva za tehnicno kulturo

S sredstvi so je sofinanciralo: Radioklub Skofja Loka - S59KDR - nakup nove tehnicne opreme za

izvajanje dejavnosti in redno delo kluba, izobrazevanje, sirjenje znanja o tehnicni kulturi med obcane,

vzdrzevanje klubskih prostorov in tekmovalne postojanke na Poreznu (4.000,00 EUR); Modelarsko

drustvo 6uk - za osnovno dejavnost kluba, izobrazevanje, sodelovanje na tekmovanjih, urejanje

modelarske steze v Cmgrobu, organizacijo modelarskih tekem, organizacijo tecaja za zacetnike, nakup

tehnicnih pripomockov in urejanje klubskih prostorov; Drustvo za raziskovanje podzemlja Skofja Loka

- aktivno raziskovanje naravnih in umetnih objektov pod zemeljskim povrsjem, katastrsko registriranje

vseh na novo najdenih podzemnih kraskih jam, rudnikov in bunkerjev, opremljanje podzemlja,

izobrazevanje in prakticno usposabljanje, izvajanje predavanj in predstavitev.

8.3.1.8. Taborniki

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju tabomiske - skavtske dejavnosti Roda svobodnega

Kamnitnika, med katerimi so bili tudi vseslovenski in mednarodni projekti. Izvedena so bila

izobrazevanja in pridobivanje znanj in vescin na podrocjih: zascite narave in ekologije, medkultumega

ucenja, vodenja, postavljanja zasilnih prebivalisc in zivljenja v naravi, socialnih vescin inp., taborjenja,

izleti, enodnevne in vecdnevne ekskurzije. Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z izkazanimi

potrebami drustva.

8.3.1.9. Slovenski katoliski skavti

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju skavtske dejavnosti Zdruzenja slovenskih katoliskih skavtinj

in skavtov, za delovanje Skavtske skupine Skofja Loka I in Skavtske skupine Skofja Loka II. Sredstva

so namenili aktivnostim humanitamega dela, enodnevnim in vecdnevnim pohodom, zimovanju in

poletnim taborom, cistilnim akcijam, projektom Miklavzevanje, Luc miru iz Betlehema, Dan Zemlje,

kresovanje, Jurjevanje in drugim vseslovenskim projektom ter izobrazevanju voditeljev in vodnikov.

Postavka je bila realizirana v celoti, v skladu z izkazanimi potrebami drustva.

8.3.1.12. Druga drustva in neprofitne organizacije v KS

Vsi stroski so prikazani pod zaporedno tocko 11. KRAJEVNE SKUPNOSTI - brez prenosov.

8.3.2. Investicijski odhodki

8.3.2.3. Izgradnja cebelarskega doma

Cebelarsko dru§tvo Skofja Loka je za izgradnjo samostojnega cebelarskega doma odkupilo zemljisfce v
Brodeh. Glavna gradbena dela pri izgradnji samega objekta so bila izvedena ze v preteklih letih. V letu

2008 je bilo tako potrebno zakljuciti z deli, dom ustrezno opremiti ter urediti primeren dostop.

Porabljena sredstva so bila tako namenjena za sofinanciranje navedenih del.
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9. IZOBRAZEVANJE

9.1. PREDSOLSKA VZGOJA

9.1.1. Tekoci odhodki

9.1.1.1. Subvencije oskrbnin

Po Zakonu o vrtcih je osnova za placilo star§ev cena programa, v katerega je vkljucen otrok. Cena

programa vkljucuje stroske dela, stro§ke materiala in storitev in stro§ke zivil za otroka. Placilo starsev

doloCi obcina na podlagi lestvice, ki star§e razvrsca v razrede, upoStevaje mesecni dohodek na

druzinskega clana v primerjavi s povprecno pla6o na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upo§tevaje

premozenje druzine.

Starsi placajo najvec 80 % in najmanj 10 % cene programa oziroma so opro§ceni placila, ce pridobijo

odlocbo Centra za socialno delo, razliko do polne cene krije obcina stalnega bivalisca. Od 1. 9. 2008

dalje se iz drzavnega proracuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje placil star§ev, ki imajo v

vrtec hkrati vkljucenega vec kot enega otroka, in sicer v visMni, ki je star§em dolocena kot placilo za

program vrtca za drugega in nadaljnje otroke. Zaradi spremenjene zakonodaje se je mocno povecalo

stevilo vkljucenih otrok v Vrtec Skofja Loka (4 novih oddelki septembra, 1 novembra). Obcina Skofja

Loka je tako v letu 2008 prispevala 70 % ekonomske cene programov za otroke iz Obcine Skofja Loka.

Cena programov se je za prvo in drugo starostno obdobje v Vrtcu Skofja Loka s 1. 5. 2008 povisala za

5,6 % (visino inflacije). Predlagana cena za programe, izracunana v skladu z metodologijo, bi pomenila

dejansko 8,1 % povisanje za prvo starostno obdobje in 9,6 % povisanje za drugo starostno obdobje,

vendar je Obcinski svet Obcine Skofja Loka sprejel 5,6 % pove6anje cen programov. Tako sta se

oblikovali za program prvega in drugega starostnega obdobja dve ceni, in sicer eno za starse in eno za

Obcino. Razliko med polno ekonomsko ceno in znizano ekonomsko ceno za starse je morala kriti

Obcina Skofja Loka v celoti.

Z novim solskim letom so v Vrtcu Skofja Loka oblikovali 40 oddelkov, od tega je en oddelek v enoti

namenjen otrokom s posebnimi potrebami, z novembrom pa se je odprl se en oddelek za otroke

prvega starostnega obdobja. V Vrtec Skofja Loka je bilo septembra 2008 v oddelke prve starostne

skupine vkljucenih 185 otrok iz Obcine Skofja Loka, v oddelke druge starostne skupine 525 otrok in v

razvojni oddelek vrtca 2 otroka iz obcine. 30 otrok je v Vrtec Skofja Loka prihajalo iz drugih obcin.

Sredstva na postavki so bila namenjena za otroke v Vrtcu Skofja Loka, v Vrtcu Soncni zarek in otroke,

ki so v vrtcih zunaj Obcine Skofja Loka.

9.1.2. Investicijski odhodki

9.1.2.1. Investicijsko vzdrzevanje - predsolska vzgoja

Realizirana so bila naslednja investicijsko-vzdrzevalna dela:

Vrtec Skofja Loka

SKUPAJ

Najdihojca: oprema novega oddelka in zbornice, dodatni bojler, ograje na

terasah, zamenjava mivke v peskovnikih, racunalniska oprema

Rozle: ureditev vrat, popravilo parketa, mizarska dela, zaluzije

Cebelica: ureditev peskovnika, ograja okrog dodatnega igrisca

Ciciban: oplesk sten, ureditev novega igrisca z igrali

Pedenjped: sanacija parketa, nov pomivalni stroj in kosilnica, delna

zamenjava oken in ureditev fasade

Dijaski dom: razsiritev enote Cebelica s sestimi novimi oddelki, izgradnja

osebnega dvigala - vkljucno z dokumentacijo, nadstresek, oprema novih

oddelkov in zbornice

150.058,93 EUR

Pri realizaciji navedene postavke je potrebno posebej omeniti, da je glede na potrebe po pridobitvi

novih prostorov za delovanje sestih novih oddelkov prvega starostnega obdobja v Vrtcu Skofja Loka, v
objektu DijaSkega doma Skofja Loka, obcinski svet na svoji 17. redni seji, dne 3.7.2008, sprejel sklep o

prerazporeditvi sredstev Proracuna za leto 2008 iz postavke 9.1.2.3. "PredSolska vzgoja: Vrtec

Najdihojca - izgradnja" na postavko 9.1.2.1. "Predsolska vzgoja, otrosko varstvo: investicijsko

vzdrzevanje" za namen ureditve igralnic in izgradnje osebnega dvigala.
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9.1.2.3. Vrtec Najdihojca - izgradnja

Skladno s pojasnilom na postavki 9.1.2.1. je tudi na tej postavki dana naslednja obrazlozitev: Glede na

potrebe po pridobitvi novih prostorov za delovanje sestih novih oddelkov prvega starostnega obdobja v

Vrtcu Skofja Loka, v objektu DijaSkega doma Skofja Loka, je obcinski svet na svoji 17. redni seji, dne
3.7.2008, sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev Proracuna za leto 2008 iz postavke 9.1.2.3.

"Predsolska vzgoja: Vrtec Najdihojca - izgradnja" na postavko 9.1.2.1. "Predsolska vzgoja, otrosko

varstvo: investicijsko vzdrzevanje".

9.2. OSNOVNOSOLSKOIZOBRAZEVANJE

9.2.1. Tekoci odhodki

V Obcini Skofja Loka so stiri maticne sole s stirimi podruznicami.

9.2.1.1. OS Cvetka Golarja

leta 2008 je maticno solo obiskovalo 621 ucencev v 28 oddelkih, podruznico v Retecah pa 70 ucencev

v 5 oddelkih. Ucenci so bili vkljuceni tudi v podaljsano bivanje; 5 oddelkov je bilo organiziranih na

maticni soli, 2 oddelka pa na podruznici. Program osemletke se namaticni soli in na POS Ratece ni

vec izvajal.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja je Obcina Skofja Loka iz

proracuna za leto 2008 krila:

sredstva za place, prispevke in osebne prejemke uciteljev, ki so v okviru dodatnega programa

izvajali pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur na teden, jutranje varstvo vozacev v

obsegu 20 ur na teden in delo specialne pedagoginje, ki je po 15 ur na teden delala na OS Cvetka

Golarja in osem ur na teden v Vrtcu Skofja Loka.

sredstva za kritje materialnih stroskov sole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroskov

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

materialne stroske so namenjena sredstva tudi za placilo prispevka za stavbno zemljisce, za

zavarovanje objekta in dejavnosti, za tekoca vzdrzevalna dela in za varovanje objekta. V okviru

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

plesne skupine Cvetke.

9.2.1.2. OS Ivana Groharja

Leta 2008 je bilo na maticni soli v 22 oddelkih vkljucenih 475 ucencev. Sola je imela tudi 5 oddelkov

podaljsanega bivanja.

V POS Bukovscica sta bila dva kombinirana oddelka s 17 ucenci, prav tako v POS Lenart, ki je
vkljucevala 11 ucencev. Vprvem oddelku se je izvajala vzgojno - izobrazevalna dejavnostza prvi, drugi

in tretji razred devetletke, v drugem za 6etrti in peti razred devetletke. Imeli so tudi oddelek

podaljsanega bivanja.

V PO$ Bukovica je bilo 39 ucencev vkljucenih v dva kombinirana oddelka: drugi in tretji razred

devetletke ter cetrti in peti razred devetletke in en cisti oddelek prvega razreda devetletke.

Skupaj je bilo na podruznicnih solah sedem oddelkov od prvega do petega razreda, v katere je bilo

vkljucenih 75 otrok. Imeli so tudi oddelek podaljSanega bivanja.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja je Obcina Skofja Loka iz

proracuna za leto 2008 krila:

sredstva za place, prispevke in prevozne stroSke uciteljev, ki so v okviru dodatnega programa po

42 ur na teden izvajali program varstva vozacev in zdravstveno telesno vzgojo za gibalno ovirane

ucence (5 ur na teden v sol I. 2008/2009)

materialne stroske sole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroskov elektrike, ogrevanja,

vode, za placilo prispevka za stavbno zemljiSce, za zavarovanje premozenja, za tekoca

vzdrzevalna dela in za varovanje objekta.

9.2.1.3. OS Skofja Loka - Mesto

Na OS Skofja Loka-Mesto je osnovnoSolsko izobrazevanje potekalo v 35 oddelkih rednega pouka z
803 ucenci. Sola je imela 7,9 oddelkov podaljsanega bivanja.
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V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja je Obcina Skofja Loka iz

proracuna za leto 2008 krila:

sredstva za place in prispevke u£iteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 5 ur na teden

izvajali program zdravstvene telesne vzgoje in po 34 ur na teden program varstva vozacev ter del

place kuharice za pripravo malice v 1. razredu.

materialne stroske sole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroskov elektrike, ogrevanja,

vode, placilo prispevka za stavbno zemljisce, za zavarovanje premozenja, za tekoca vzdrzevalna

dela in za varovanje objekta.

S proracunske postavke se je sofinanciral tudi projekt Kulturno povezovanje, ki ga izvaja studentsko

izobrazevalno drustvo AIESEC Kranj.

9.2.1.4. OS Jela Janezica

Soustanoviteljice OS Jela Janezica so vse stiri obcine iz obmoqa Upravne enote Skofja Loka. Obcina
Skofja Loka je sofinancirala dogovorjene stroske v 57,09 odstotnem delezu, od katerega pa se odsteje

delez prihodkov OS Jela Janezica, ki jih dobijo od Obcine Medvode, Obcine Vodice in Obcine Kranj, ki

sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po delezu otrok iz njihove obcine.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja je Obcina Skofja Loka v letu
2008 krila sredstva za 37 u£encev v 7 oddelkih prilagojenega programa z nizjim izobrazbenim

standardom po obveznem predmetniku in za 36 ucencev, ki so bili vkljuceni v sest oddelkov

posebnega programa vzgoje in izobrazevanja, in sicer:

sredstva za place, prispevke in druge materialne stroske ucitelja, ki je v okviru dodatnega

programa nudil individualno pomoc ucencem pri ucenju v obsegu 16,5 ur na teden, ucitelja, ki nudi

jutranje varstvo otrok 5 ur na teden, za varuhinjo v delezu 0,25 in racunovodjo v delezu 0,1.

materialne stroske sole. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroskov elektrike, ogrevanja,

vode, za kritje prispevka za stavbno zemljisce in za zavarovanje premozenja.

za placilo najemnine telovadnice.

Sola je imela tudi 4 oddelka podaljsanega bivanja.

9.2.1.5. Glasbena sola Skofja Loka

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje glasbene dejavnosti v Obdini Skofja Loka. Vzgojno -
izobrazevalno delo Glasbene sole Skofja Loka se je izvajalo tudi v Obcini Gorenja vas - Poljane,

Zelezniki in Ziri. Dejavnost sole se je po Pogodbi o izvrsevanju ustanoviteljskih pravic do javnega

zavoda Glasbena sola Skofja Loka financirala po delitvenem klju6u, s podpisom Aneksa k pogodbi se

je najemnina za uporabo prostorov placevala v mesecYiih zneskih po merilu §tevila u£encev, ki iz

posamezne obcine ustanoviteljice obiskujejo pouk v Glasbeni Soli.

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroskov elektrike, ogrevanja, vode, prehrane, prevoza in

izobrazevanja delavcev ter za pokrivanje sploSnih materialnih stro§kov. Obdina je glede na Stevilo

u6encev udelezenih pri pouku, sofinancirala tudi najemnino, ki jo je potrebno mesecno placevati za

najem objekta Pustalski grad denacionalizacijskemu upravifcencu. Osebni dohodek zaposlenih in

stroske skupne porabe je pokrilo Ministrstvo za solstvo, znanost in sport.

Obcina je obcanom sofinancirala tudi nadstandardni program poucevanja ljudskih instrumentov: pouk

diatonicne harmonike, tamburic in poletno glasbeno §olo. Sredstva na postavki nadstandardni program

niso bila popolnoma izkoriScena, ker se pouk tamburic v letu 2008 ni izvajal.

Postavka materialni stro§ki je prekoradena zaradi razporeditve splosne prorafiunske postavke.

9.2.1.6. Ljudska univerza Skofja Loka

V skladu z Zakonom o izobrazevanju odraslih ustanovitelji javnega zavoda Ljudska univerza Skofja
Loka zagotavljajo sredstva za neprogramske stalne stroske in tretjino sredstev za izvedbo programov

na podlagi javnih razpisov. ObCina Skofja Loka po kriteriju stevila prebivalcev prispeva 54,65% delez

potrebnih sredstev. S septembrom 2006 se osnovna sola za odrasle ni vec izvajala, saj ni bilo zadosti

interesa, tako je obcina prenehala nakazovati sredstva za materialne stroske izvedbe osnovne sole za

odrasle.
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9.2.1.7. Prevoziotrok

V redno dejavnost obcinskega programa osnovnega Solstva se uvrSca tudi sredstva za prevoze

uCencev v osnovno Solo, katerih prebivaliS£e je oddaljeno od osnovne Sole vec kot 4 km. Ucenec ima

pravico do brezplacnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivalisca od osnovne sole v

prvem razredu, v ostalih razredih pa, ce pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je

ogrozena varnost ucenca na poti v solo. Solske prevoze opravlja Alpetour, potovalna agencija Kranj, v

hribovitih predelih obcine pa na podlagi pogodbe zasebni prevozniki. Za relacije, za katere organiziran

prevoz ne bi bil racionalen ter ekonomicen, smo krili stroske prevozov ucencev na podlagi odlocb po

dejanskih stroskih.

9.2.1.8. Stroski tekmovanj OS

Sredstva so se namenila za pokrivanje stroskov (malice, potnih stroskov, prijavnin in priznanja

najboljSim) tekmovanj ucencev na obcinski, medobcinski, regijski in drzavni ravni. Osnova za dodelitev

sredstev soli so bili dejanski stroski tekmovanj. Ucenci so tekmovali iz najrazlicnejsih predmetov: iz

vesele sole, matematike, tehnicne vzgoje do znanja o sladkorni bolezni. Sredstva so bila namenjena

tudi podelitvi priznanj ucencem ob koncu solskega leta.

9.2.1.9. OS HelenePuhar

Sredstva so bila namenjena za financiranje programa v OS Helene Puhar v Kranju glede na stevilo

ucencev iz Obcine Skofja Loka. Zato je bila v mesecu oktobru 2006 podpisana tripartitna pogodba o
financiranju 0$ Helene Puhar med OS, Mestno Obcino Kranj in Obcino Skofja Loka. Pogodba se
uporablja od 1.1.2007 dalje.

Stevilo ucencev iz Obcine Skofja Loka, ki obiskuje Osnovno Solo Helene Puhar, se je v letu 2007/2008
povecalo z enega na dva ucenca, posledicno je bila realizacija postavke vecja od planirane.

9.2.1.10. Programi za mlade

Sredstva so bila razdeljena javnim razpisom Programi za mlade, ki je bil objavljen aprila 2008 v

Loskem utripu. Namen razpisa je sofinanciranje programov za mlade za organizirano prezivljanje

prostega casa osnovnoSolcev in srednjeSolcev. Na javni razpis se je prijavilo 21 prijaviteljev z 31

programi. En program se je preusmeril na javni razpis za kulturo, eden pa se pri delitvi sredstev ni

uposteval, ker je z letosnjim letom postal del drugega programa. Sredstva, namenjena prijavitelju KUD

Ivan Tavcar Poljane za izvedbo Oratorija 2008 niso bila izplacana, saj omenjeno druStvo ni podpisalo

pogodbe, niti ni oddalo koncnega porocila. Sredstva so bila razdeljena sledede:

Center za socialno delo Radovljica 400 EUR; Center za socialno delo Skofja Loka 900 EUR; Drustvo

elektronske glasbe BPM 900 EUR; Gasilska zveza Skofja Loka 800 EUR; Kosarkarski klub Skofja

Loka 500 EUR; KUD Janko Krmelj Retece 1.700 EUR; KUD Krancelj 700 EUR; O$ Cvetka Golarja 400

EUR; OS Skofja Loka-mesto 180 EUR; Planinsko drustvo Skofja Loka 1.200 EUR; SD Matrica M&S
900 EUR; SKD Ritem 2.000 EUR; Sportna zveza Skofja Loka 1.600 EUR; .Sportno drustvo mladi rod

200 EUR; Sportno drustvo Podlubnik 400 EUR; Ursulinski samostan 800 EUR; Zavod O 500 EUR;

Zupnija Retece 550 EUR; Zupnija Sveti Duh 500 EUR;

9.2.1.11. Jobstovsklad

Sredstva so bila razdeljena z javnim razpisom za sofinanciranje izobrazevanja nadarjenih ucencev,

dijakov in studentov glasbe - aktivnih clanov glasbenih ali plesnih skupin, drustev, orkestrov in klubov

s sedezem na obmocju obcine Skofja Loka in mentorjev nadarjenih u6encev Glasbene Sole Skofja

Loka v letu 2008 - Jobstov sklad. Na javni razpis se je prijavilo 9 prijaviteljev, njihove vloge pa je

pregledala triclanska strokovna komisija ter jih ocenila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju

izobrazevanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih ufcencev glasbene Sole. Sredstva

so namenili sofinanciranju Solnine glasbenih Sol, nakupu inStrumentov ter sofinanciranju Solnin poletnih

glasbenih Sol in sicer sledece: Bernik Jernej 128,34 EUR; BiScevi6 Aco 189,61 EUR; DmovSek Barja

250 EUR; Jamnik Ema 89,50 EUR; Jamnik Rok 107,60 EUR; PoljanSek Ana 188,09 EUR; Poljansek

Eva 189,19 EUR; Sekirnik UrSka 307,87 EUR; Trilar Jaka 49,80 EUR.
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9.2.1.14. Svet za preventive) in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so bila porabljena za preventivne akcije z namenom vzpostavitve vecje varnosti v prometu.

Najveqi delez porabe predstavlja izvedba dejavnosti ucne ure v prometu ter financiranje redarske

sluzbe v zacetku solskega leta. Povmili so se stroski interaktivnih vsebin prometne preventive za

otroke vrtca, prve triade osnovnih sol ter mlade. Nabavljenega je bil preventivni material. Starejsim

smo posredovali kresnicke in odsevne trakove. Opremljanje skupin vrtca z odsevnimi jopici ni bilo

realizirano, ker na trgu ni majhnih Stevilk in je potrebna izdelava po narocilu.

9.2.1.15. Drustvo prijateljev mladine

Sredstva so bila namenjena delovanju Drustva prijateljev mladine Skofja Loka, ki je v letu 2008 skupaj

s sodelavci organiziral aktivnosti za otroke v vrtcih, ucence osnovnih sol, pedagoske delavce in starse.

Preko celega leta so organizirali prireditve, predavanja in druge dejavnosti, kot so Veselo pustovanje,

Otroski parlament, Dobimo se ob pol desetih, Veseli december, AIDS in mladi za 7. in 8. razred

osnovne sole, Pomezik soncu, Vesela sola, Bralna znacka, prireditve v Tednu otroka ter obcinsko

sahovsko tekmovanje za posameznike in tekmovanje osnovnih sol. Postavka je bila realizirana v

skladu z izkazanimi potrebami drustva.

9.2.1.16. Projektno ucenje - PUM LU

PUM deluje v okviru Ljudske univerze Skofja Loka. Program Projektno ucenje mladih (PUM) je

namenjen mladim iz lokalnega okolja, ki se ne solajo in niso zaposleni, saj jim ponudi moznost za

socialno vkljucitev in jih pripravlja na nadaljnje izobrazevanje, delo in zivljenje. PUM je verificirani javno

veljavni program. PUM se je izvajal od februarja 2005 do maja 2007 v prostorih CSS, Stara Loka 31,

Skofja Loka. Ljudska univerza Skofja Loka je morala njegovo delovanje maja 2007 prekiniti, ker se ji je

pogodba z Ministrstvom za solstvo in sport iztekla februarja 2007, pristojno Ministrstvo za solstvo in

sport pa pogodbe ni podaljsalo. Od februarja do maja 2007 je dejavnost PUM-a financirala Ljudska

univerza Skofja Loka iz svojih sredstev. Obcina Skofja Loka je tudi v casu ukinitve izvajanja programa

financirala za delovanje PUM-a stroske najemnine prostorov (135m2) in materialne stroske, da je

zadrzala prostore in tako omogocila Ljudski univerzi Skofja Loka ponovno kandidaturo na javnem

razpisu za izvajanje programa PUM pri Ministrstvu za solstvo in sport, kjer je bila s sklepom st. 54450-

19/2008G, Ministrstva za solstvo in sport, z dne 20. 10. 2008, izbrana za izvajalko programa PUM za

podrocje celotne spodnje Gorenjske, za podrocje zgornje Gorenjske je bil ustanovljen PUM Radovljica.

Pogodba st. 3311-08-424001/21 o financiranju izvedbe programa Projektno ucenje mladih za cas

izvajanja aktivnosti, od 01. 01. 2009 do 31. 08. 2010, zagotavlja Ljudski univerzi Skofja Loka

sofinanciranje v znesku 210.833 EUR. Ta znesek omogoca financiranje treh novih delovnih mest za

mentorje PUM in izvedbo razlicnih projektov v nasi obcini.

9.2.1.17. Stipendijska shema za Gorenjsko

Sredstva so bila namenjena za vodenje Stipendijske sheme Gorenjske, ki jo vodi Regionalna razvojna

agencija Gorenjske, BSC Kranj, Poslovno podporni center d.o.o., v skladu s Pravilnikom Stipendijske
sheme za Gorenjsko (Uradni list RS, st. 47/2005) omogoca dijakom in Studentom obcine Skofja Loka,
da kandidirajo za pridobitev stipendije ali solnine za poklice, po katerih delodajalci povprasujejo,

prioritetno pa za deficitame in perspektivne poklice, ki so navedeni v vsakoletnem razpisu

stipendij/Solnin Stipendijske sheme za Gorenjsko. Sredstva za izpla6ilo Stipendij in §olnin za celotno

dobo solanja stipendista od 1.1 2008 prispeva 50 % delodajalec in 50 % drzava iz EU skladov.

9.2.2. Investicijski odhodki

9.2.2.1. Racunalniske ucilnice

Za novo raCunalniSko opremo in za posodabljanje stare opreme se vsako leto osnovne Sole in vrtec

prijavljajo na razpise Ministrstva za solstvo in §port.

V letu 2008 je bila realizacija odobrene opreme sorazmerno visoka, saj so zavodi v letu 2007 pridobili

odobritev opreme, financni stroSek pa je bil pretezno v letu 2008.
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9.2.2.2 Glasbeni instrument!

Sredstva so bila porabljena za nakup in obnovo opreme in instrumentov v Glasbeni soli Skofja

Loka.

9.2.2.4 OS Jela Janezica - telovadnica

Izgradnja nove telovadnice in spremljajocih prostorov pri OS Jela Janezica v Skofji Loki se je

dejansko pricela v letu 2007 in se zakljucila v letu 2008, z delnim financnim pokritjem §e v letu

2009. Potrebno je omeniti, da je pred tern ze aktivno deloval Iniciativni odbor za izgradnjo

telovadnice pri O$ Jela Janezica. V letu 2005 je pri6el z delom gradbeni odbor, ki ga sestavljajo

predstavniki vseh stirih obcin UE Sk.Loka, ki so ustanoviteljice OS Jela Janezica. Potreba po

izgradnji sportnega pokritega prostora za ucence z motnjami v dusevnem razvoju pa je bila stara ze

vec 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 izvedena pripravljalna dela, gradbena dela na samem

objektu pa so se pricela v drugi polovici leta 2007, ko so gradbeno pogodbo z izvajalcem podpisali

zupani vseh stirih obcin (sedanje Upravne enote) ustanoviteljic O$ Jela Janezica. Poleg enopolne

telovadnice je OS Jela Janezica pridobila tudi nekaj manjsih prostorov za pedagoske potrebe ter

zunanje urejeno parkirisce.

9.2.2.5. OS Ivana Groharja s podruznicami (POS Bukovica)

Ob uvedbi devetletnega osnovnega izobrazevanja je tako na solah ena generacija otrok vec. V

glavnem so bili v preteklih letih na vseh solah izvedeni taksni posegi, da je mozno normalno izvajanje

pedagoskega procesa. Na POS Bukovica pa je ostala se potreba po preureditvi nadstropja sole za eno

normalno dodatno ucilnico, ureditev kuhinje ter obnova in razsiritev solskega igrisca. Navedena dela so

bila tako v pretezni meri izvedena v letu 2007, delno financno pokritje in zakljucna dela na igriscu pa se

v letu 2008.

9.2.2.6. Investicijsko vzdrzevanje - solstvo

Realizirana so bila naslednja investicijsko vzdrzevalna dela in izvedena nabava osnovnih sredstev:

OS Cvetka Golarja, s

podruznico Retece

OS Skofja Loka -

Mesto, z enoto Novi

svet

OS Ivana Groharja, s

POS Bukovscica,

Bukovica in Lenart

OS Jela Janezica

SKUPAJ

Nadaljevanje zamenjave dotrajanih oken v starem delu

objekta, delna obnova fasade, zamenjava starih luci,

popravilo vodovodne instalacije in kanalizacije, izvedba

pleskarskih del, obnova parketa, nabava pomivalnega stroja

Ureditev zascite radiatorjev, napeljava varnostne razsvetljave,

obnova pohistva po ucilnicah, pleskarska dela, zamenjava

starih vrat, ureditev elektro instalacij, dodatna oprema

Ureditev steze za tek in skok ter montaza zunanje ograje ob

igriscu, nabava pomivalnega stroja, ureditev prezra6evanja v

racunalniski udilnici, delna zamenjava starih oken, zacasna

sanacija stresne kritine in popravilo parketa v telovadnici,

crpalis6e za predrpavanje fekalij

Zamenjava kopirnega stroja, dodatna oprema

72.728,49 EUR

44.205,57 EUR

70.801,10 EUR

3.251,67 EUR

190.986,83 EUR

9.2.2.9. OS Cvetka Golarja - telovadnica

Glede na potrebe O$ Cvetka Golarja in tudi potrebe Sportnih sredin se je tako v letu 2006 pricela

izgradnja Sportne dvorane ..Trata" ob OS" Cvetka Golarja. Tu je potrebno zagotoviti povefcanje pokritih

sportnih povrsin za potrebe Sportne vzgoje OS\ rekreativnega in deloma profesionalnega Sporta ter za

vecnamenski prostor za prireditve v kraju, ki takega prostora §e nima.

Po obdelanih yet idejnih reSitvah, je gradbeni odbor izbral varianto za izgradnjo tropolne §portne

dvorane s potrebnimi spremljajoCimi prostori. Spremljajoci prostori se urejajo ob rekonstrukciji stare

telovadnice v OS Cvetka Golarja.

Razdelitev investicije po fazah je naslednja:
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1. faza: pripravljalna dela, temelji, osnovna plosca, izgradnja fiksnih tribun, zunanji betonski kalup

dvorane.

2. faza: zaprtje objekta nove dvorane: jeklena stresna konstrukcija, streha, okna, vrata, fasada,

tlak, notranje obloge, oprema dvorane.

3. faza: preureditev stare telovadnice za spremljajoce prostore dvorane (sanitarije, garderobe) in

ureditev ostalih prostorov v stari telovadnici, obnova strehe, izvedba kompletnih instalacij (tudi

priklop na koriscenje geotermalne energije). V nadstropju obnovljene telovadnice bo

pridobljena tudi ena dodatna manjsa dvorana.

Glede na potek investicije in nekatere dopolnitve projektnih resitev - dodatne ucilnice za OS Cvetka
Golarja, se je tako investicija delno zavlekla in je bila v letu 2008 nekoliko manjsa realizacija porabe

sredstev od nacrtovanih.

9.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

9.3.1. Tekoci odhodki

9.3.1.1. Raziskovalne naloge

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za dodelitev enkratnih denamih pomoci v letu

2008 na podrocju raziskovalne dejavnosti v obcini Skofja Loka, na katerega se je prijavilo 7

prijaviteljev. Pri odpiranju prijav je strokovna komisija ugotovila, da somed prijavami 3 diplomska dela,

1 magistrsko delo, 1 vzgojno-izobrazevalni program drustva, 12 raziskovalnih nalog Gimnazije Skofja
Loka ter 1 projekt. 30.9.2008 je bilo z amandmajem 4000 EUR preusmerjenih na postavko 8.2.1.21

Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikv. Zaradi zmanjsane postavke z II. Rebalanom 2008 za 4.000 EUR

se dodelitev sredstev z javnim razpisom niso mogla izplacati. Med prijavitelje je bilo razdeljenih 1.400

EUR, ostale obveznosti pa bodo poravnane v letu 2009. Sredstva so bila razdeljena sledece:

Prijavitelj [NASLOV raziskovalne dejavnosti I Dodeljena sredstva

DIPLOMSKO, MAGISTRSKO DELO

Joze Hartman Razlicni pristopi k izdelavi popolnega ortofota 200 EUR

Petra Mozina Park in vodilna pot za slepe in slabovidne v mestu Skofja Loka 500 EUR

Joze Stukl Srednjeveska Skofja Loka 700 EUR

SKUPAJ 1.400 EUR

10. SOCIALNO VARSTVO

10.1. Tekoci odhodki

10.1.2. Oskrbnine v splosnih in posebnih socialnih zavodih

Oskrbovancem v zavodih, ki so obcani Obcine Skofja Loka se v vecini primerov zagotavlja doplacilo, le

v nekaterih primerih Obcina Skofja Loka krije celotni znesek oskrbnine. Stevilo oskrbovancev po

domovih se med letom spreminja, ravno tako tudi kraji njihovih namestitev, v povprecju pa je bilo v letu

2008 po domovih names"ceno 50 oskrbovancev obcanov Obfiine Skofja Loka.
Tezje telesno in dusevno prizadeti so v varstvu in usposabljanju v Zavodu za dusevno in zivcno 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 osnovnosolskih otrok s

socialno in zdravstveno indikacijo namenjena sofinanciranju letovanja socialno in zdravstveno

ogrozenih otrok s stalnim prebivaliScem v obdini Skofja Loka. Na javnem razpisu sta bila izbrana dva

prijavitelja, nobena ponudba ni bila izlocena. S sredstvi sta prijavitelja sofinancirala program, bivanje in

prehrano udelezencev. Delitev sredstev je upoStevala predvidevanja oziroma dejanske prijave otrok na

letovanja. Zato sredstva s postavke, ki se delijo po kljucu sofinanciranja glede na stevilo dejansko

udelezenih otrok iz obCine Skofja loka, niso bila v celoti porabljena, saj se je nekaj otrok pred odhodom

na letovanja odjavilo. Sredstva so bila razdeljena na naslednji nacin:
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PRIJAVITELJ

PINESTA

RDECl KRIZ

Letovanje

Novigrad

Debeli rtic

Savudrija

SKUPAJ:

Dodeljeni znesek v EUR

2.971,00 EUR

1.561,20 EUR

1.405,00 EUR

5.937,20 EUR

Reaiizacija

1.924,00 EUR

1.170,72

688.60EUR

3.783,32 EUR

10.1.4. Humanitarne organizacije in drustva

Sredstva so bila razdeljena zjavnim razpisom za sofinanciranje programov humanitamih organizacij in

drustev za programe obcinskih in medobcinskih drustev in humanitamih organizacij, ki zdruzujejo

obcane in opravljajo socialno, zdravstveno in izobrazevalno dejavnost.

Na javnem razpisu je bilo razdeljenih 11.163 EUR in sicer med 27 prijaviteljev s 45 programi. Sredstva

so bila razdeljena na naslednji nacin: AURIS (600 EUR), CSD Skofja Loka (300 EUR), Drustvo

bolnikov z osteoporozo Kranj (450 EUR), Drustvo civilnih invalidov vojn Gorenjske (190 EUR), Drustvo

diabetikov Skofja Loka (975 EUR), Drustvo distrofikov Slovenije (450 EUR), Drustvo ledvicnih bolnikov

Gorenjske (225 EUR), Drustvo paraplegikov Gorenjske (525 EUR), Drustvo psoriatikov Slovenije -

podruznica Gorenjske (265 EUR), Drustvo revmatikov Slovenije (375 EUR), Drustvo upokojencev

Skofja Loka (525 EUR), Drustvo za pomoc pri demenci Skofja Loka Spomincica (375 EUR), HUMANA,

zdruzenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje (338 EUR), Invalidsko drustvo ILCO - Sekcija za

Gorenjsko (300 EUR), Klub zdravljenih alkoholikov dr. Viktorja Kocjancica Skofja Loka (300 EUR),

Medobcinsko drustvo invalidov Skofja Loka (500 EUR), Medobcinsko drustvo slepih in slabovidnih

Kranj (490 EUR), Obmocno zdruzenje Rdecega kriza Skofja Loka (600 EUR), OZARA (265 EUR),

Slovensko drustvo Transplant (225 EUR), Slovensko drustvo za celiakijo-podruznica za Gorenjsko

(265 EUR), SOZITJE (825 EUR), Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoc mladim, ozdravljenim od

raka (375 EUR), Zdruzenje bolnikov s cerebrovaskulamo boleznijo (600 EUR), Zdruzenje invalidov -

Forum Slovenije (500 EUR), Zdruzenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemsko vojsko v casu 1943-

1945 (225 EUR), Zdruzenje multiple skleroze Slovenije - gorenjska podruznica (375 EUR).

Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje dejavnosti Drustva za pomoc zenskam in otrokom

zrtvam nasilja Varna hisa Gorenjske, in sicer za stroske dela, stroske poslovanja, stroske zavarovanja

objekta, itd.

10.1.5. Obmocna organizacija Rdecega kriza

Sredstva so bila namenjena za sofinancirane stroskov plac sekretarja Obmocnega zdruzenja RK in za

funkcionalne stroske delovanja (pisarniski material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, PTT,

racunovodske storitve, stroski izobrazevanj, ...).

Rdeci kriz pomaga ljudem pri osnovni oskrbi, organizira akcije zbiranja denamih sredstev za nakup

fizioterapevtskih in drugih pripomockov, nudi pomoc druzinam ob pozarih in organizira solidarnostne

akcije ob drugih naravnih nesrecah in druzinskih tragedijah, krozke rdecega kriza, zdravstveno vzgojo

po osnovnih solah, krvodajalske akcije, taborjenje otrok iz socialno ogrozenih druzin, nudi pa tudi

pomoc starejsim, invalidnim osebam in drugo.

10.1.6. Karitas

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju stro§kov delovanja dveh skupin, ki delujeta v obcini,

za zupnijsko Karitas Sv. Jakoba Skofja Loka in zupnijsko Karitas Sveti Duh. Organizacija zbira in

pripravlja obla£ila, hrano, dobrodelne prispevke obcanov z namenom pomoci ob6anom v socialni in

ekonomski stiski. Poskusa vzpostavljati in vzdrzevati stike z ostarelimi ljudmi po oddaljenih in

hribovskih krajih, nuditi pomoe v du§evnih stiskah in pretresih, pomagati druzinam, ki nimajo urejenega

drzavljanstva, upokojencem in drugim dlanom njihovih druzin ter materam samohranilkam.

10.1.7. Drustvo upokojencev

Upokojenci so s pridobljenimi sredstvi delno pokrili stroske najemnine prostorov v nekdanji vojasnici in

stroske izvajanja rekreativnih dejavnosti. Postavka je prekoracena zaradi razporeditve sploSne

proracunske postavke.
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10.1.8. LAS - lokalna akcijska skupina

Sredstva so bila namenjena letnemu delovanju LAS s stalnimi programi, kot so sola za starse,

preventivne delavnice in druzinska rekreacija, ter podporo spletni strani LAS-a. Z delom LAS-a se je

vzpostavila mreza za kakovostno in ustvarjalno prezivljanje prostega casa, ki z vzgojo in zgledom

pomaga pri preprecevanju razlicnih vrst zasvojenosti.

Postavka ni bila v celoti realizirana, saj so v letu 2008 delovali v okrnjeni sestavi zaradi treh porodniskih

dopustov, ter odhoda v tujino. Odsotnost stirih clanic jim je onemogocila, da bi se udelezili nacrtovanih

izobrazevanj. Poleg tega so za vodenje druzinske rekreacije planirali dve osebi, dobili pa so le eno.

10.1.9. Dnevni center za mlade

Sredstva so bila namenjena delovanju Dnevnega centra za otroke in mladostnike pri Centru za

socialno delo Skofja Loka, ki je zacel z delovanjem v obliki dnevnega centra septembra 2007. Na

podlagi Pogodbe o sofinanciranju Dnevnega centra za otroke in mladostnike pri Centru za socialno

delo Skofja Loka se iz postavke financirajo stroski dela in drugi stroski za zaposleno osebo, izdatki za

blago in storitve v sorazmernem delezu za zaposleno osebo, sofinanciranje materialnih programskih

stroskov Dnevnega centra ter administrativni stroski. Sredstva za njihovo delovanje so bila porabljena v

visini izstavljenih zahtevkov.

10.1.10. Varstvo telesno in dusevno prizadetih oseb

Sredstva so bila namenjena za prevoze telesno in dusevno prizadetih oseb v oddelke vzgoje in

izobrazevanja OS Jela Janezica ter v VDC Kranj, Enota Skofja Loka. Prevoz izvaja Sozitje, drustvo za

pomoc osebam z motnjo v dusevnem razvoju Skofja Loka, v ostalih primerih pa starsi invalidnih otrok.

Sredstva so se namenila tudi za delno placilo stroskov kuponskih vozovnic deset do petnajstim clanom

Medobcinskega drustva slepih in slabovidnih Kranj, ki so obcani Obcine Skofja Loka, z izgubo vida nad
90 % in z izgubo vida nad 95 % s spremljevalcem za voznjo v primestnem linijskem cestnem prometu,

na relaciji Podlubnik - Skofja Loka - Lipica. Stroske prevoza sta nosila Obcina Skofja Loka in Alpetour,

Potovalna agencija Kranj.

Postavka je bila realizirana 87 %, ker so bile s strani izvajalcev izkazane manjse 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 placujejo vse prispevke, ki

izhajajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevke iz OD za zdravstveno zavarovanje,...

Brezposelni so med javnimi deli vkljuceni v programe usposabljanja in izobrazevanja, prejemajo.placo

v visini izhodi§cne place tarifnega razreda splosne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, ki jo

sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Obcina v 60 % delezu oziroma v 30% delezu, ce gre za

javne delavce ciljne skupine, ki so tezje zaposljivi (starost nad 50 let, osebe, pri katerih je ugotovljen

upad delovnih sposobnosti, invalidi,...). Zavod povrne tudi stroske za prehrano, prevoz na delo in

stroske zdravniskega pregleda.

V skladu s Programom lokalno zaposlitvenih programov - javna dela v letu 2008 bili udelezenci

programa iz naslednjih ciljnih skupin brezposelnih oseb:

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

Romi,

brezposelne osebe, starejse od 50 let,

brezposelne osebe s I in II stopnjo strokovne izobrazbe,

brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odlocbo 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 obcini Skofja Loka, so najStevilnejSi prav socialno-

varstveni programi, v katere je bilo vkljucenih 9 brezposelnih oseb. V obcini Skofja Loka se v okviru
javnih del izvaja preventivno vzgojna dejavnost za otroke in mladostnike, pomoc predSolskim otrokom

s posebnimi potrebami, prevozi du§evno in telesno prizadetih oseb, druzenje in pomoc osebam z

zmerno in tezjo motnjo v razvoju.
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10.1.12. Sluzba pomoci na domu

Vlada je leta 2002 sprejela Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, s

katerim doloca metodologijo, po kateri se dolocijo splosni 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 mreze javne sluzbe ali izven okvira javne mreze. Soglasje k ceni

storitve Pomoci na domu, ki se oblikuje skladno s omenjenim Pravilnikom, izda pristojni upravni organ

obcine, za katero izvajalec izvaja storitev.

Obcina Skofja Loka krije ustrezen del stroskov (0,49) za place in druge prejemke iz delovnega

razmerja za strokovno vodjo - koordinatorja, subvencijo v visini razlike med celotnimi stroski za

neposredno socialno oskrbo uporabnikov na efektivno uro in ceno storitve pomoci na domu in

subvencije uporabnikom na podlagi odlocb o oprostitvah pri placilih socialno varstvenih storitev. Na

programu Pomoci na domu je bilo v letu 2008 zaposlenih 6 oseb, od katerih je bila ena vodja pomoci

na domu in se financira v 0,49 delezu, ostale pa so negovalke. V letu 2008 je bilo zaznati porast stevila

uporabnikov, vseh skupaj je obravnavanih 83, kar je za 21 vec kot lansko leto, kljub temu postavka ni

bila realizirana v planirani visini.

10.1.13. Programi za starejse in mlade

S sredstvi se je sofinanciralo: po dogovoru, ki sta ga sklenila Center za socialno delo Skofja Loka in
Center slepih, slabovidnih in starejsih Skofja Loka (CSS) dne 21. 11. 2008, so se sredstva za izvajanje

programa petih skupin starih za samopomoc, ki so jih vodile strokovno usposobljene osebe ali

prostovoljci (485,30 EUR); Obmocno zdruzenje RK Skofja Loka, ki izvaja programa za kakovostno

starost - skupine starih ljudi za samopomoc, ki se srecujejo na rednih tedenskih srecanjih, pikniku,

izletu, skupnih praznovanjih, ki si ogledajo gledaliske predstave, ki jih vodijo strokovno usposobljeni

voditelji, ki se izobrazujejo na strokovnih srecanjih (1.460,00 EUR) in Gimnazijo Skofja Loka, za
izvedeni program skupine za pomoc starejsim in mlajsim osebam, ki ga je izvajalo 79 prostovoljk in

prostovoljcev, kot pomoc v vrtcih, OS, OS s prilagojenim programom, Centru slepih, slabovidnih in

starejsih Skofja Loka in, kot pomoc na domu (633,50 EUR).

10.1.15. Sklad za denarne pomoci

Iz Sklada za denarne pomoci so bila na podlagi sklepov Komisije za resevanje vlog za dodelitev

obcinske denarne pomoci sredstva odobrena obcanom Obcine Skofja Loka, ki so z vlogami in

ustreznimi prilogami in dokazili zaprosili za pomoc. Osnova in podlaga za dodelitev denarnih pomoci iz

sredstev proracuna je Odlok o denarnih pomoceh iz sredstev proracuna obcine Skofja Loka, ki doloca,

pogoje, razloge, obliko, namen, kriterije in postopek dodeljevanja in izplacevanja denarnih pomoci.

Prednost pri dodelitvi denarne pomoci so imeli otroci iz druzin, kjer jim starsi iz razlicnih razlogov niso

mogli zagotoviti dovolj sredstev za kritje zivljenjskih stroskov in odrasle osebe, ki so imele iz

objektivnih razlogov manjse moznosti za zaposlitev. Najvec so bili to ljudje z razlicnimi zdravstvenimi

tezavami (invalidni, kronicno bolni itd.).

Denarna pomoc je bila dodeljena tudi za letovanja socialno ogrozenih otrok, za solo v naravi in druge

stroske povezane s solanjem.

Predvidena sredstva na tej postavki niso bila v celoti izkoriscena.

10.1.18. Druzinski pomocnik

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 2/04) je uvedel

pravico do izbire druzinskega pomocnika. Druzinski pomo6nik je oseba, ki invalidni osebi nudi potrebno

pomoc. O pravici do druzinskega pomodnika in o pravici druzinskega pomodnika se dolodi z odlocbo, ki

jo izda pristojni Center za socialno delo. Druzinski pomocnik ima pravico tudi do delnega placila za

izgubljeni dohodek v vi§ini minimalne place oziroma sorazmernega dela placila za izgubljeni dohodek v

primeru dela s krajSim delovnim casom od polnega. Pravice druzinskega pomocnika se financirajo iz

naslednjih virov:

• dodatek za tujo nego in pomoc,

• druga sredstva upravicenca do druzinskega pomodnika,

• sredstva zavezancev upravifcenca do upravicenca do druzinskega pomocnika,
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• sredstva obcine.

Placilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev placila prispevka upravicenca in prispevek

zavezancev k pla£ilu pravic druzinskega pomo6nika se dolocijo v skladu z zakonom, Uredbo o merilih

za dolocanje oprostitev pri placilih socialno varstvenih storitev na nacin, ki velja za dolocitev prispevka

upravicenca in prispevka zavezanca oziroma oprostitve k placilu ali doplacilu storitve pomoci druzini na

domu.

Konec leta 2008 je v Obcini Skofja Loka do te pravice upravicenih 9 oseb od tega 4 osebe, ki so mlajse

in imajo motnjo v dusevnem ali telesnem razvoju, 5 oseb pa je starostnikov, ki zaradi

bolezni potrebujejo stalno nego in nadzor. Postavka ni bila v celoti realizirana, saj je bil obseg

povprasevanja po tej storitvi manjsi kot v preteklem letu.

10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem

Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoci starsem novorojencev, ki imajo prijavljeno stalno

prebivalisce v obcini Skofja Loka ter slovensko drzavljanstvo. Sredstva se delijo na podlagi Pravilnika o

dodelitvi enkratnega denamega prispevka starsem ob rojstvu otroka v obcini Skofja Loka. Eden od

starsev ali skrbnik novorojenca lahko za vsakega novorojenca s stalnim prebivaliscem v obcini Skofja
Loka in slovenskim drzavljanstvom, ki je rojen po 1. 1. 2008, v roku petih mesecev po rojstvu s pisno

vlogo zaprosi za enkratni denarni prispevek v visini 200 EUR ter knjizno darilo v povprecni vrednosti 20

evrov. V letu 2008 je bilo oddanih 223 vlog za denarno pomoc ob rojstvu otroka, realiziranih pa je bilo

11 mesecev, saj se je izplacilo za vloge iz meseca decembra izvrsilo v letu 2009.

10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik

V letu 2008 smo na KS Stara Loka - Podlubnik in KS Trata poslali povprasevanje po moznih primernih

prostorih za mladinsko dejavnost oz. zemljiscih, kjer bi bilo mogoce mladinsko dejavnost izvajati.

Povprasevali smo po zasedenosti prostorov, ki so v lasti krajevne skupnosti in so v skupni uporabi, po

praznih prostorih, ki so v lasti krajevne skupnosti, po razpolozljivih zemljiscih, ki so v lasti krajevne

skupnosti in na katerih bi bilo mogoce postaviti zabojnike z vso potrebno infrastrukturo (blizina sredisca

naselja, elektrika, voda, sanitarije), po potencialnih zemljiscih zasebnikov, ki bi Obcini odstopili

zemljisce v najem za daljse obdobje (5, 10, 20 let), po praznih industrijskih ali poslovnih objektih.

Porabe sredstev ni bilo, saj se kljub prizadevanju ni naslo ustreznih prostorov za delovanje obeh

mladinskih dnevnih centrov. Zato sredstva na postavki ostajajo nerealizirana.

10.2. Investicijski odhodki

10.2.2. Center za mlade

Z amandmajem so bila v rebalansu Proracuna 2008 sredstva. namenjana za vlaganja v razsvetljavo

igrisca na Trati za potrebe druzenja mladih. Investicija je bila dejansko realizirana, placilo izvedenih del

pa je bilo glede na pla6ilne roke izvedeno v zacetku leta 2009.

10.2.4. Projektvarna hisa

VHG - Varna hisa Gorenjske nudi zenskam in njihovim otrokom zascito in podporo pri zavestnem

spreminjanju lastnega zivljenja. Sredstva so bila porabljena za vzdrzevanje in obnovo prostorov.

Stroski so razdeljeni glede na potrjeni program vzdrzevalnih del, po sorazmernih delezih med

gorenjskimi obcinami, glede na Stevilo prebivalcev.

10.3. Rezerve

10.3.1. Stalna proracunska rezerva

Sredstva so bila porabljena za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesre6 in se lahko

uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so bila v viSini 1,5% prejemkov proraeuna. Pregled porabe je

prikazan v uvodni obrazlozitvi.

Iz te postavke so bili na podlagi Sklepa zupana st. 843-3/2008 z dne 3.10.2008, med drugim povrnjeni

tudi neposredni stroSki ocenjevanja §kode na stvareh in infrastrukturi na obmocju obcine Skofja Loka,
ki je nastala po neurju 13. in 14.7.2008.
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6. RACUN FINANCNIH TERJATEVIN NALOZB

V. Dana posojila in povecanje kapitalskih delezev

V.1.Povecanje kapitalskega deleza Stari vrh

Z amandmajem je bilo na postavko razporejeno 84.000 EUR in po bancnem zagotovilu, da ne bo

blokiranja racuna nakazano STC Stari vrh.

V.4. Povecanje kapitalskega deleza v Kinu Sora

Obcina je sprejela ponudbo DSU druzbe za svetovanje in upravljanje d.o.o. za odkup preostalega

deleza v Kinu Sora, da s tern prepreci vstop novih deleznikov in poveca svoj vpliv v zgradbah, ki imajo

skupen vhod (kino dvorana, Gorenjska banka, Sokolski dom).

C. RACUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolzevanje

VIII.1. Zadolzevanje pri banki

Zadolzevanja ni bilo..

VIII.7. Zadolzevanje pri Ekoloskem skladu RS

Za izgradnjo sportne dvorane »Trata« s spremljajocimi prostori pri Osnovni soli Cvetka Golarja smo na

razpisu Ekoloskega sklada Republike Slovenije pridobili odobritev ugodnega kredita v visini 2 milijona

EUR, kot vlaganje v »okoljsko nalozbo«. Odplacilna doba je 15 let, z enoletnim moratorijem odplacila

glavnice in obrestno mero trimesecni EURIBOR + 0,30%. V letu 2008 obcina ni izkoristila odobrenega

kredita v celoti.

IX. Odplacila kreditov

IX. 4. Odplacilo kredita Stanovanjskega sklada

V letu 2008 smo odplacali dva obroka posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno

stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivsi samski dom).

IX. 6. Odplacilo kredita Ekoloskega sklada - plinovod

Odplacevali smo tudi dva kredita Ekoloskega sklada za glavno plinovodno omrezje, ki ju je do leta

2000 odplacevala Loska komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bosta

odplacana v letu 2014 oziroma 2020.

IX. 8. Odplacilo dolga obcini Ziri

Obcina Ziri ima §e vedno premozenjski delez v Zigonovi hist in biv§em Samskem domu. Dogovora z

Obcino Ziri §e nismo dosegli in se realizacija zamika v leto 2009
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