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

 

P R I H O D K I  
 

1.  DAVČNI PRIHODKI 
1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE 
1.2.4. Davek na premičnine 
1.2.2.1. Davek od premoženja - plovni objekti 
Dinamika prilivov davka od premoženja – plovni objekti kaže, da bo plan močno presežen in je zato 
potrebno postavko povečati. 
 
 

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
1.3.1. Davki na posebne stroritve 
1.3.1.2. Davek na dobitke od iger na srečo 
Prihodek je ob polletju precej višji od planiranega in zato pričakujemo višjo realizacijo tudi ob koncu 
leta. 
 
 

2.  NEDAVČNI PRIHODKI 
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.1.1. Udeležba na dobičku 
2.1.1.1. Udeležba na dobičku GB 
Občina je lastnica delnic GB in glede na dober poslovni uspeh GB smo prejeli višje dividende od 
sprejete višine. 
 
2.1.1.3. Druge dividende 
Prejeli smo dividendo Radia Sora, ki je nismo planirali. 
 
2.1.2.2. Obresti tolarskih depozitov 
Likvidnost proračuna je bila v prvem polletju dobra in zato pričakujemo višji prihodek od obresti danih 
depozitov. 
 
 
2.1.3. Prihodki od premoženja 
2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja 
Pričakovani prihodek iz naslova ravnanja in odlaganja je nižji zaradi kasnitve pri uveljavitvi nove cene 
smetarine. Novo ceno je občinski svet sprejel 05. aprila 2007 na svoji 5. redni seji. Ministrstvo za 
gospodarstvo je po določbah Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 
38/2007) dne 14.06.2007 izdalo Predhodno soglasje. Izvajalec gospodarske javne službe, Loška 
komunala d.d., je soglasje Ministrstva prejela dne 26.06.2007. Po določbah Uredbe izvajalec 
gospodarske javne službe nove cene lahko prične uporabljati po preteku enega meseca po pridobitvi 
soglasja. Tako so nove cene začele veljati s 01.08.2007, učinek na prihodek proračuna pa imajo šele 
meseca septembra. Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali 458.938 EUR prihodka, kar je tudi 
nova višina postavke. 
 
2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo 
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Odlaganje na deponiji Draga je bilo zaključeno z dnem 30.10.2006. Občine Gorenja vas – Poljane, 
Železniki in Žiri so del svojih obveznosti odlaganja na deponijo nakazale proračunu občine Škofja 
Loka šele leta 2007. Zakasneli znesek predstavlja povečanje postavke. 
 
 
2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat 
Skupna uprava – Medobčinski inšpektorat še ni zaživel in zato ne bo nobenega povračila stroškov. 
 
 

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja 
Glede na realizirano dinamiko plačila stroškov komunalnega opremljanja in glede na načrtovane 
investicije, za katere predvidevamo izdajo odločb in plačila komunalnega prispevka v letošnjem letu, 
predvidevamo do konca leta nekoliko nižjo realizacijo prihodkov na tej postavki. 
 
 
2.5.3. Delež k primarnemu vodovodu 
Zaradi večjega števila priklopov novogradenj na javni loški vodovod od planiranega, je potrebno z 
rebalansom znesek postavke prilagoditi novi ocenjeni vrednosti postavke. 
 
 

3.  KAPITALSKI PRIHODKI 
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja 
V proračunu načrtovane delne kupnine od prodaje plinovodnega omrežja v letu 2007 še ne bo, saj se 
postopek prodaje še ni pričel. 
 
 

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽENJA 
3.2.2. Prodaja zemljišč 
Pri prodaji zemljišč v Industrijski coni Trata je v skladu s kupoprodajnimi pogodbami predviden del 
sredstev za povračilo komunalnega opremljanja zemljišč, del sredstev pa kupnina za zemljišče. Glede 
na dejansko realizacijo kupoprodajnih pogodb bo prihodek iz naslova kupnin od prodaje zemljišč višji, 
od komunalnega opremljanja pa nižji. 
 
 

5.  TRANSFERNI PRIHODKI 
5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socalne zadeve 
Z MDDSZ je sklenjen dogovor o sofinanciranju izgradnje regijske kostnice na Lipici pri Škofji Loki. 
Kostnica se na podlagi zakona o javnih grobiščih obravnava kot vojno grobišče, ki ga ureja pristojno 
ministrstvo. Ocenjena vrednost dvoletne pogodbe je 62.931.- evrov, od tega bomo v letu 2007 prejeli 
24.980 evrov. Postavka je povečana za ta znesek. 
 
 
5.2.18. Sklad kmetijskih zemljišč 
V skladu s sprejetim sklepom iz 8. seje občinskega sveta Občina Škofja Loka od Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS zahteva vračilo kupnine za zemljišči parc. št. 188/1 in 183/1 k.o. Godešič v 
območju Industrijske cone Trata. Glede na to, da sta bila od Sklada odkupljeni nepremičnini, ki sta bili 
nato predmet denacionalizacije je Sklad Občini dolžan vrniti kupnino za predmetni parceli v višini 
388.007,09 EUR. Prvi del povračila pričakujemo že v letošnjem letu. 
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O D H O D K I  
 

1.  JAVNA UPRAVA 
 

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
Do oblikovanja skupne občinske uprave še ni prišlo in zato sredstva na postavki ne bodo potrebna. 
 
 

1.3. OBČINSKI SVET 
1.3.1. Nagrade in potni stroški občinskega sveta 
1.3.1.2. Nagrade podžupanov 
Postavko je potrebno povečati, ker je bila postavka ob sprejemanju proračuna prenizko planirana. 
 
1.3.1.4. Nagrade in potni stroški komisij 
Postavka je v polletju realizirana že 110%. Zaradi velikega števila sej je potrebno povečanje. 

 
 

1.3.2. Stroški tiskanja in fotokopiranja 
Stroški tiskanja in fotokopiranja so v polletju dosegli 85% planirane višine, zato je potrebno povečanje. 
 
 

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI 
1.4.1. Prireditve in praznovanja 
1.4.1.1. Občinsko praznovanje 
Postavka za občinsko praznovanje je bila prenizko planirana, zato je potrebno povečanje. V prvi 
polovici leta je prišlo do prekoračitve predvidene višine zaradi organizacije spremljajočih koncertov in 
razstav ob občinskem prazniku, ki so bile letos kvalitetnejše in medijsko bolj pokrite. Poleg slavnostne 
akademije je bil na Mestnem trgu organiziran tudi koncert Jana Plestenjaka, ki je še dodatno popestril 
program letošnjega praznovanja. 
 
 

1.5. OBRESTI IN REZERVE 
1.5.2. Obresti na kredite 
1.5.2.7. Obresti dolgoročnega kredita za komunalno infrastrukturo 
V tej višini so ocenjene obresti dolgoročnega kredita, ki ga bo občina najela za financiranje svojega 
deleža ob gradnji Loške obvoznice in izgradnje kanalizacije in vodovoda po programu EU. Zaradi nižje 
višine in kasnejšega najema je postavka znižana. 
 
 
1.5.3. Rezerve 
1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva 
S sredstvi razpolaga župan in z njimi rešuje ali omili nepredvidene težave na področjih in v zadevah, 
ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Oblikovana so v višini 
0,3% prihodkov proračuna. Ker so nižji prihodki proračuna, se zmanjša tudi rezerva. 
 
 

3.  POŽARNO VARSTVO 
 

3.1. Tekoči odhodki 
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3.1.1. Dejavnost gasilskih društev 
Iz proračunske postavke »3.1.4. Dežurstvo JZGRS Kranj« se prenesejo sredstva v višini 10.540 € na 
proračunsko postavko »3.1.1. Dejavnost gasilskih društev«. Obe proračunski postavki sta znotraj 
postavke »3. Požarno varstvo«. 
V letu 2007 je Občinsko gasilstvo poveljstvo Škofja Loka v okviru postavke »3.1.1. Dejavnost gasilskih 
društev« planiralo 8.500,00 EUR za potrebe vzdrževanja gasilsko – reševalne opreme. Žal je v letu 
2007 prišlo do več nepričakovanih strojelomov opreme, kar je povečalo potrebe po finančnih sredstvih 
za več kot polovico planiranih. Zato predlagamo, da se prej omenjena postavka poveča za tista 
sredstva, ki so bila planirana na postavki »3.1.4. Dežurstvo JZGRS Kranj«, saj pogodba z JZGRS 
Kranj še ni podpisana in se dežurstvo izvaja še na podlagi starega dogovora. 
 
 
3.1.4. Dežurstvo JZGRS Kranj 
Iz proračunske postavke »3.1.4. Dežurstvo JZGRS Kranj« se prenesejo sredstva v višini 10.540 € na 
proračunsko postavko »3.1.1. Dejavnost gasilskih društev«. Obe proračunski postavki sta znotraj 
istega proračunskega področja Požarno varstvo. 
 
 
 

4.  GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

4.2. KMETIJSTVO 
4.2.1. Tekoči odhodki 
4.2.1.2. Gozdne vlake 
Zaradi zamika plačil obveznosti za vzdrževalna dela na gozdnih vlakah iz preteklega leta predlagamo 
povečanje finančne postavke, ker bo s tem zagotovljena realna višina sredstev za dela v letošnjem 
letu. 
 
 

4.3. PLINOVOD 
4.3.2. Investicijski odhodki 
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka 
Investicije na področju plinifikacije mesta Škofja Loka, kot smo jih planirali za leto 2007, ne bodo v 
celoti realizirane. V fazi priprave proračuna za leto 2007 smo med drugimi predvideli plinifikacijo 
naselja Vincarje in Puštal ter industrijske cone Trata. Plinifikacija je povezana z gradnjo oziroma 
obnovo ostale komunalne infrastrukture, ki se ureja s podrobnim občinskim lokacijskim načrtom. 
Izvedbe le-teh v letu 2007 še ne bo, zato se za predlagan znesek lahko zmanjša višina te postavke. 
 
 

4.5.  PROMET 
4.5.1. Tekoči odhodki 
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest 
Z. 
št. 

Krajevna skupnost / CP LZ - 
asfalt 

LC – 
asfalt 

LC –
makad.

JP -
asfalt 

JP _ 
makad.

KJ- 
kol.p. 

Letni plan 
2007 EUR 

Rebalans 
2007 EUR

  KM KM KM KM KM KM Vrednost Vrednost
1. BUKOVICA-BUKOVŠČICA  9.289 2.912 10.413 10.857 26.854 31.854
2. GODEŠIČ  2.886 1.519 467 880 4.184 4.184
3. LOG  9.533 4.954 12.221 17.612 35.797 35.797
4. LENART-LUŠA  13.101 2.687 10.974 10.204 30.030 30.030
5. RETEČE  2.100 5.402 3.818 385 8.113 8.113
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6. SV.DUH  6.089 8.229 12.755 395 20.083 20.083
7. ZMINEC  13.770 10.221 8.270 33.226 55.749 55.749
8. ŠKOFJA LOKA-MESTO  12.545 7.330 9.738 41.691 57.763 57.763
9. PODLUBNIK-STARA 

LOKA 
471 13.811 3.855 10.552 7.270 1.966 30.800 30.800

10. TRATA 2.156 10.215 1.574 9.924 3.384 4.673 25.771 25.771
11. KAMNITNIK 2.449 2.581 45 5.154 2.857 530 10.478 10.478
12. CP KRANJ (samo letno 

vzdrževanje ) 
1.993 17.449 24.680 34.680

13. Neplačani računi 2006  32.743 32.743
 SKUPAJ 7.069 95.920 34.680 92.366 144.141 8.829 363.045 378.045

V preteklem letu so zaradi obilnih snežnih padavin in mraza nastali ogromni stroški za zimsko službo. 
Zaradi prekoračitev za poplačilo stroškov zimske službe v preteklem letu so kljub minimalnemu 
letnemu vzdrževanju prekoračena sredstva za vzdrževanje občinskih cest v KS Bukovica – 
Bukovščica in na občinskih cestah, ki jih vzdržuje CP Kranj d.d..V KS Bukovica-Bukovščica so 
prekoračitve nastale zaradi poravnave stroškov izgradnje dveh nadstreškov za deponijo posipnih 
materialov (5.000 EUR Sv. Tomaž in Stirpnik), CP Kranj pa izvaja krpanje udarnih jam s hladno 
asfaltno maso na celem področju občine, za kar strošek v proračunu nj bil upoštevan (10.000 EUR). 
 
 
4.5.1.2 Vzdrževanje javne razsvetljave 
Cena za dobavo električne energije se je v tekočem letu napram lani povečala za 58,22 %. V 
sprejetem proračunu je načrtovano povečanje za 20%. Poleg tega pa na osnovi sprejetega proračuna 
beležimo znatno povečanje števila svetilk in s tem kljub varčnim svetilkam povečano porabo električne 
energije. 
Načrtovani stroški za javno razsvetljavo so v rebalansu proračuna za leto 2007 povečani za 30.500 
EUR in znašajo: 

 PRORAČUN 2007 REBALANS 20007 
 EUR EUR 

stroški električne energije 129.361 159.861
stroški vzdrževanja 67.873 67.873
stroški urejanja katastra in električnih meritev 
(ozem., upor.) 

4.172 4.172

SKUPAJ 201.406 231.906 
 
 
4.5.1.4. Študije na cestah 
4.5.1.4.1. Študije na lokalnih cestah 
V letu 2007 bodo glede na aktivnosti nastali večji stroški od načrtovanih za izdelavo projektne 
dokumentacije in investicijskih programov obnov občinskih cest. Pri vzdrževanju in upravljanju 
377,854 km občinskih cest nastanejo med letom tudi izdatki, ki jih v naprej ne moremo predvideti 
(storitve geometra, notarja, advokata, soglasja, razpisi itd). V letošnjem letu bodo nastali stroški 
študije presoje obstoječih in planiranih križišč ter priprave predloga optimalne tehnične rešitve le teh 
kot semaforizirana ali krožna križišča. Zagotoviti moramo tudi sredstva za izdelavo idejne zasnove za 
rekonstrukcijo križišča Stari Dvor v krožno križišče. Vse to nam narekuje, da povečamo postavko za 
25.000 EUR. 
 
 

4.5.2. Investicijski odhodki 
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic 
V letu 2007 se bo nadaljevalo z deli na ureditvi ceste Podlubnik – Klančar – III. faza, ki zajema 
ureditev odvodnjavanja in prizadetih komunalnih vodov. Sredstva so namenjena tudi poplačilo 
odškodnine za manjkajoča zemljišča, za stroške v zvezi s pridobivanjem zemljišč, za geodetske 
odmere (cenitve, overitve, pogodbe…) in za plačilo stroškov nadzora nad izvajanjem del. 
Na predlog Direkcije RS za ceste se realizacija te ureditve prenaša v prihodnje leto. 
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4.5.2.2. Program obnov občinskih cest 
Rebalans programa obnov občinskih cest je predlagan glede na razpoložljiva sredstva in operativne 
potrebe zaradi dodatnih del in je razviden iz naslednje tabele: 
Z. 
št. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

Naziv objekta – vrsta dela Proračun 
2007 

SPREJET 

Proračun 
2007 

REBALANS 

OPOMBA 

1. BUKOVICA-
BUKOVŠČICA 

JP 901070, odsek Praprotno 12.519 12.519 samoprispevek 

    JP 901130 Sp. Luša – Nornovc – Stirpnik, odsek 
Mijatovič – Šinkar in odcek Buh 

16.692 16.692 samoprispevek 
pog.2006,2007 

    JP 901090 Stirpnik – Brna 4.173 4.173 Samoprispevek, 
pog.2006,2007 

2. LUŠA-
LENART 

LC 401020Na Luši – Lenart - Zapreval 75.113 105.113 pog. 
2006,2007,2008 

    JP 901260 Potočnik – Petrač 8.346 8.346 pog.2006,2007 
samoprispevek 

    JP 901270 Žludrovc 10.432 10.432 pog.2006,2007 
samoprispevek 

    JP 901280 Gričar – Zg. Zakrašnik 10.432 10.432 pog.2006, 2007 
samoprispevek 

3. STARA 
LOKA - 
PODLUBNIK 

JP 903250 Vešter - Mlin 20.865 20.865 priključek RII/403 
Podl.-Klančar 

    LC 401040 Binkelj – Križna gora - Praprotno 6.259 6.259 pog.2006, 2007 
4. ŠK. LOKA -

MESTO 
LC 401100 Bodovlje – Frane – Kopač, odsek SV. 
Ožbolt 

54.248 54.248 pog.2006, 2007 
samoprispevek 

    LC 401090 Hrastnica – Selo, odsek Puštal 27.124 27.124 gradnja ostale 
infrastrukture 

    JP 901790 odsek LC – Polanc 6.677 6.677 samoprispevek, 
pog.2006,2007 

    JP 901760 Rampa – Vodnik,in odcep Kmečki stroj 45.902 45.902 samoprispevek, 
pog.2006,2007 

    JP 901800 Puštalski grad – Puštal z odcepi 62.594 62.594 gradnja ostale 
infrastrukture 

    LK 401310 Kapucinski trg – Novi svet ( krožna pot ) 29.211 59.211 pog.2007,2008 

    JP 901810 Puštal 2 – Puštal 8 12.519 0  
  JP 901851 obnova Transturist brvi 8.346 8.346 pog.2007,2008 
  JP 901621 GD – Sorška cesta 0 68.000 pog.2006-sanacija 

zimskih poškodb 
5. TRATA LC 251070 Medvode – Sora – Puštal 20.865 70.865 pog.2006,2007 
    LC 401150 Lipica - Gosteče 57.169 57.169 pog.2006,2007 

6. SV. DUH preplastitve 12.519 12.519  
7. GODEŠIČ preplastitve 25.038 25.038  
8. RETEČE preplastitve 8.346 8.346  
9. KAMNITNIK LK 401290 Partiz. c.–Tehnik (Tavčarjeva c. 11-17 ) 20.865 20.865  
    LK 401280 Sorška cesta 187.782 192.714 pog.2006 in 2007 
    LK 401270 Ljubljanska cesta, sanacija mostu 31.297 31.297 pog.2006 in 2007 
    JP 902280 Podplevna 12.519 26.000  

10
. 

ZMINEC JP 901600 Gabrk – Okršljan 50.910 50.910 pog.2006 in 2007, 
samoprispevek 

    JP 901624 Zminec – Sv. Petra hrib, odcep Porobkar 4.173 4.173 samoprispevek 
pog.2006 in 2007 

    LC 401100 Bodovlje – Frane – Kopač, odsek Bodovlje - 29.210 29.210 pog.2007,2008 
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Frane 
    LC 401010 Blegoška cesta, odsek Breznica – križišče 

Zalubnikar 
25.872 25.872 pog.2006 in 2007 

11 LOG LC 401120 Log – Gabrška gora  83.459 83.459 samoprispevek 
12 RAZNI nadzor, popisi 16.692 16.726  

  S K U P A J   998.164 1.182.096  

 
Za postavko obnova občinskih cest predlagamo rebalans po spodaj navedenih investicijah z 
naslednjo obrazložitvijo: 

1. LC 401020 Na Luši – Lenart – Zapreval se poveča za 30.000 EUR zaradi dodatnih del na 
izvedbi drenaž in odvodnjavanja na odseku ureditve ceste skozi naselje Lenart. 

2. LK 401310 Kapucinski trg – Novi svet (krožna pot) se poveča za 40.000 EUR zaradi dodatnih 
del na obnovi opornega zidu in višjega standarda kvalitete izvedbe del zaradi neposredne 
bližine starega mestnega centra. 

3. JP 901810 Puštal 2 – Puštal 8 – izvedba del se odloži v naslednja leta ko se bo na tem delu 
gradila vsa ostala infrastruktura. 

4. LC 251070, obnova kritičnega odseka med naseljem Hosta – Pungert in skozi naselje Pungert 
v smeri proti Gostečam beležimo dodatna dela na ureditvi odvodnjavanja, zaščiti potoka, 
obnovi javne razsvetljave in ureditvi priključkov, ki so jih pogojevali lastniki sosednjih zemljišč. 
V rebalansu se zato predlaga povečanje za 50.000 EUR. 

5. Dodatna in nepredvidena dela so nastala tudi pri obnovi ceste JP 901621 GD – Sorška cesta. 
Na tej cesti so bila v preteklem letu načrtovana izključno samo dela na sanaciji zimskih 
poškodb. V času izvajanja smo ugotovili da je ekonomsko upravičena samo temeljita obnova 
ceste in vse infrastrukture. Dodatna dela beležimo pri obnovi ceste, ureditvi odvodnjavanja 
(izgradnja meteornega kanala), zamenjavi vodovoda, obnovi javne razsvetljave in ureditvi 
priključkov, ki so jih pogojevali lastniki sosednjih zemljišč ter prestavitev ekološkega otoka. V 
rebalansu se zato predlaga povečanje za 68.000 EUR. 

6. LK 401280 Sorška cesta, postavka se poveča za ca 5.000 EUR zaradi plačila odškodnin za 
služnostno pravico vkopa meteornega kanala in večjega obsega obnove javne razsvetljave. 

7. JP 902280 Podplevna, postavka se poveča za 13.481 EUR, kar predstavlja realne stroške 
obnove na osnovi izbrane ponudbe. 

 
 
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih - program EU 
Višina postavke se zmanjša. Dela se izvajajo v skladu s sprejetim proračunom, vendar še niso v celoti 
končana in bo zato poraba sredstev nižja od predvidene. 
 
 
4.5.2.7. Železniški prehodi 
V letu 2007 smo načrtovali posodobitev dveh prehodov čez železniško progo z avtomatskimi 
zapornicami in ustrezno svetlobno signalizacijo v Godešiču. Po sporazumu izvede občina Škofja Loka 
razširitev cestišča pred in za omenjenim prehodom in poravna stroške montažnih gumijastih 
elementov. Kot vzdrževalec občinskih cest je občina dolžna obvozne ceste ustrezno vzdrževati in 
zagotoviti normalen promet. Za pripravo vse ustrezne dokumentacije je bilo dogovorjeno, da poskrbijo 
Slovenske železnice. Na njihov predlog se realizacija tega projekta prenaša v prihodnje leto 
 
 
4.5.2.8. Javna razsvetljava 
Elektro Gorenjska bo v tekočem letu izvedla zemeljsko kabliranje električne napeljave v naseljih 
Praprotno in Bukovščica. Sočasno z zamenjavo zračnega dovoda električne energije moramo tudi 
obnoviti in po novem sistemu urediti dotrajano javno razsvetljavo. 
Dodatno predlagamo podaljšanje in dograditev javne razsvetljave v naselju Podpulferca . S slednjim 
bomo osvetlili tisti del regionalne ceste med Podpulferco in naseljem Zminec, kjer zaenkrat ne bo 
pločnika za pešce. 
Sočasno z obnovo ceste skozi naselje Pungert je potrebno obnoviti in dograditi dotrajano javno 
razsvetljavo. 
Glede na zgoraj navedeno predlagamo v rebalansu naslednje dopolnitve izgradnje in obnove JR: 

 11



Z. 
št.. 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

objekt Rebalans 
2007 

OPOMBA 

     
1. Bukovica - 

Bukovščica 
LC 183010, naselje Bukovščica 

7.000 
 

2. Bukovica - 
Bukovščica 

JP 901070, naselje Praprotno 
18.000 

 

3. Trata LC 215070, naselje Pungert 15.000  
  S K U P A.J  40.000  

 
 
4.5.2.9. Loška obvoznica 
V letu 2007 so bila planirana sredstva namenjena za sofinanciranje izvedbe pripravljalnih del in 
gradnjo križišča 1 na Ljubljanski cesti, ki bo glavna dovozna komunikacija na trasi obvoznice. V okviru 
pripravljalnih del je izvedena cesta, urejen podhod, meteorna kanalizacija, električne instalacije, 
semaforizacija in protihrupna ograja. Ob odkupu in predaji objektov, ki so namenjeni za spremembo 
namembnosti, se je pojavila tudi potreba po varovanju teh objektov, zato so sredstva namenjena 
plačilu stroškov varovanja objektov. 
Prav tako so sredstva namenjena za morebitne odkupe posameznih manjkajočih zemljišč in stroške v 
zvezi s pridobivanjem le teh. Sredstva so namenjena tudi morebitnemu plačilu dodatnih in več del pri 
projektiranju obvoznice zaradi zahtev upravljavcev komunalnih naprav oz. občine in plačilu projektne 
dokumentacije v primeru potrebe po spremembi posameznih projektnih rešitev. S te postavke bodo 
sredstva namenjena tudi plačilu študije prometne preveritve variante brez priključka Suha na 
Poljansko obvoznico. 
Sredstva so zmanjšana zaradi zamika poravnave zapadlih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in 
sporazuma o nadomestilu zaradi spremembe namembnosti objektov. Prav tako pa so sredstva 
zmanjšana tudi zaradi spremembe deleža financiranja po letih s strani občine oz. RS, ki je po novem 
predvideno le v višini 15% od predvidene vrednosti gradnje. 
 
 
4.5.2.10. Gradnja JR v naseljih - program EU 
Višina postavke se zmanjša. Dela se izvajajo v skladu s sprejetim proračunom, vendar še niso v celoti 
končana in bo zato poraba sredstev nižja od predvidene. 
 
 
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona - ceste 
Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za gradnjo ceste še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
izvajanje cestne in komunalne ureditve v Industrijski coni Trata. Do konca meseca septembra so bila 
pridobljena zemljišča za glavnino planiranih cest znotraj cone, za izgradnjo mostu čez Žabnico, za 
izgradnjo podvoza pod železnico ter za izgradnjo zahodne dovozne ceste. Trenutno poteka postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pričakujemo, da bo z deli možno pričeti deli v mesecu oktobru, 
zato bo poraba postavke nižja od planirane. 
Izgradnja komunalne infrastrukture v Obrtni coni na Trati je zaključena – do konca leta bo izveden 
dokončni poračun izvedenih del. 
 
 

4.8.  DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
4.8.G. Pokopališka dejavnost 
4.8.G.2. Investicijski odhodki 
4.8.G.2.1. Pokopališča 
Za leto 2007 je bil za pokopališče Lipica predviden začetek postopka pridobivanja projektne 
dokumentacije za širitev pokopališča na južno stran potoka. Za del zemljišča, kjer je predvidena širitev 
in ureditev je potekal postopek denacionalizacije. Postopek je bil končan septembra. Upravičenci so v 
postopku uspeli in del zemljišča jim je bilo vrnjeno v last in posest. Postopek denacionalizacije je zavrl 
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predvideni postopek širitve, ki se zagotovo ne bo pričel letos. Ker ne bo realizacije, se postavka lahko 
zniža na predlagano višino. 
 
 

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 
4.8.H.2. Investicijski odhodki 
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč - stavbišč 
Za potrebe gradnje cest v Industrijski coni Trata je bila do konca meseca septembra sklenjena večina 
pogodb za nakup zemljišč, ki so bila planirana v občinskem proračunu. Povečanje postavke je 
potrebno zaradi dveh dodatnih nakupov zemljišč: 

- plačila odškodnine v obnovljenem postopku denacionalizacije za zemljišči 188/1 in 183/1 k.o. 
Godešič v območju Industrijske cone Trata 

- plačila kupnine za zemljišče parc. št. 652/2 k.o. Škofja Loka, ki ga Občina Škofja Loka 
potrebuje za izgradnjo parkirišča za potrebe mestnega jedra. 

 
 

4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA 
4.8.J.1. Tekoči odhodki 
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča 
Postavka se poveča za znesek 34.800 EUR, in sicer zaradi spodaj naštetih že opravljenih 
nepredvidenih del in del, ki jih bo potrebno še dodatno opraviti v drugi polovici leta. 

• za monitoring varnostno problematičnega območja občine  9.050 EUR
• in dodatno varovanje 10.000 EUR
• za ureditev javnih površin ob sanaciji kanalizacije v Podlubniku  3.510 EUR
• za ureditev javne površine po odstranitvi kipa pred Namo  1.750 EUR
• za nabavo več novih slovenskih in loških zastav, palic in nosilcev 

za zastave 
 2.290 EUR

• za dodatno dežurno čiščenje in čiščenje po prireditvah  4.200 EUR
• čiščenje in saniranje jaškov meteorne vode na javnih površinah  4.000 EUR

 
 
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin - ocvetličenje 
Postavka se poveča za 7.000 EUR, ker je bila v pomladanskem času poleg cvetličnega sejma in 
standardne zasaditve manjših cvetličnih otokov opravljena tudi večja zasaditev v križišču pred TIC-
om, kar je stroške močno povečalo in ker sledijo še stroški ponovnega zasajanja zaradi toče, pletja, 
gnojenja, zalivanja ter jesenske zasaditve. 
 
 
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči 
Zaradi uvedbe novega režima pobiranja parkirnine - parkirni avtomati je potreben rebalans v višini 
13.000 EUR. 
Postavka se poveča še za dodatnih 2.500 EUR in dopolni obrazložitev: 
… . Sredstva so namenjena tudi za plačilo odškodnin pri prometnih nezgodah v primeru nepravilnega 
delovanja zapore mestnega jedra 
Pojasnilo: 
Zavarovalnica Triglav je po pregledu v aprilu 2007 ugotovila pomanjkljivosti v delovanju zapornice, 
zato za nezgode po aprilu (6 kom) ne priznavajo več odškodnine. Odločili smo se za celovito prenovo 
sistema in ne za popravilo obstoječega stanja – s 1.7.2007 je bila zapornica spuščena. 
 
 

4.8.J.2. Investicijski odhodki 
4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrž. kom. objektov in parkirišč 
Zaključna situacija za opravljeno delo - ureditev peš poti v Papirnici - je večja, kot je bilo planirano (ker 
smo končno zaradi dogovora z mejaši uspeli vzpostaviti povezavo poti z obeh strani). Druga nujno 
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potrebna zadeva je obnova asfalta na pločniku v naselju Log pri AP, kjer se trenutno napeljuje javna 
razsvetljava. 
 
 
4.8.J.2.4. Parkirišča 
Za dokončanje parkirišča Frankovo 155 je potrebno povečati postavko za ta znesek. 
 
 

4.8.M. MALO GOSPODARSTVO 
4.8.M.2. Investicijski odhodki 
4.8.M.2.1. Tehnološki park 
Stroški izvedbene dokumantacije za gradnjo Tehnološkega parka bodo v letošnjem letu realizirani v 
manjšem obsegu kot je bilo predvideno. Skladno s terminskim načrtom Tehnološkega parka so stroški 
v letu 2008 predvideni po planu. 
 
 

5.  VARSTVO OKOLJA 

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV 
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI 
5.1.D.1. Tekoči odhodki 
5.1.D.1.1. Odvoz kontejnerjev 
Vzrok potrebnega povečanja postavke je zamik predvidene uveljavitve nove cene ravnanja z odpadki 
- smetarine. V novi ceni, ki jo je občinski svet sprejel 05. aprila 2007, Ministrstvo za gospodarstvo pa 
je dne 14.06.2007 izdalo Predhodno soglasje, na podlagi katerega je Loška komunala d.d. novo ceno 
začela uporabljati z 01.08.2007, je vključen tudi strošek odvažanja zbranih ločenih frakcij z ekoloških 
otokov – zbiralnic (papir, steklo, plastična in kovinska embalaža). Ta strošek do sedaj ni bil vključen v 
ceno smetarine in ga je pokrival proračun. Ob sprejemanju proračuna smo predvideli uveljavitev novih 
cen že prej. Zaradi kasnitve uveljavitve novih cen je treba še za vključno mesec avgust zagotoviti 
pokrivanje storitve, kar predstavlja tudi nova višina postavke. 
 
 
5.1.D.1.3. Subvencija za odvoz komunalnih odpadkov 
Subvencije za odvoz komunalnih odpadkov ni bilo potrebno prikazovati, ker je Ministrstvo za 
gospodarstvo odobrilo novo ceno odlaganja in ravnanja z odpadki. Zamik uveljavitve nove cene 
pomeni močno znižanje predvidenih prihodkov, tudi na račun neobračunane subvencije. 
 
 

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
5.2.B. KANALIZACIJA 
5.2.B.2. Investicijski odhodki 
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije 
Višina postavke se zmanjša. V tem letu ne bo prišlo do izvajanja obnove kanalizacije skozi Karlovec. 
Cevovod naj bi potekal ob predvideni trasi vodovoda, ki pa se v tem letu ni gradil. 
Ostala predvidena dela s te postavke so se izvajala, vendar so bili stroški manjši od predvidenih. 
Razlog je bodisi v manjšem obsegu v tem obdobju izvedenih del ali zaradi doseganja nižjih cen od 
predvidenih. 
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5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU 
Višina postavke se zmanjša. V postavko je bil pogojno ( v primeru pridobitve nepovratnih sredstev 
preko MOP-a ) vključen pričetek izgradnje kanalizacije v Vincarjih in v Puštalu. Javnih razpisov s 
strani MOP-a v tem letu še ni bilo. 
Občina Škofja Loka se bo javila na javni razpis za prednostno usmeritev „Regionalni razvojni 
programi“ v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 
- 2013, razvojne prioritete „razvoj regij“. Razpis je bil objavljen v mesecu septembru. Namen prijave je 
pridobiti sofinanciranje za Izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. 
Duh. Stroški za vse pripadajoče aktivnosti oz. dela bodo pokriti s te postavke. 
 
 

5.2.C. ČIŠČENJE VODA 
5.2.C.2. Investicijski odhodki 
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU 
Višina postavke se zmanjša. Dela se izvajajo v skladu s sprejetim proračunom, vendar še niso v celoti 
končana in bo zato poraba sredstev nižja od predvidene. 
 
 
5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CČN 
Višina postavke se zmanjša. Dela večinoma niso bila realizirana. 
Za izgradnjo nadomestne transformatorske postaje je zaradi zahtev pooblaščenega upravljavca 
elektro omrežja glede lokacije objekta potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zaradi česar je prišlo do 
časovnega zamika del. Tako vsi predvideni stroški še niso nastali. 
Ostala dela so vključena v skupni projekt, ki bo finančno pokrit iz postavke 5.2.C.2.1 – čistilna naprava 
– program EU. 
 
 

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI 
5.3.2. Investicijski odhodki 
5.3.2.1. Sanacija usadov 
Občina mora za pridobitev državnih sredstev oblikovati 1,5% stalno proračunsko rezervo in jo porabiti 
za sanacijo usadov oziroma odpravljanje elementarnih škod. Da si bomo zagotovili državna sredstva 
za sanacijo večjega usada, je postavka zmanjšana, močno pa je povečana postavka 10.3.1. Stalna 
proračunska rezerva. Skupna občinska sredstva za sanacijo usadov so na ta način povečana, 
pridobili pa smo tudi pravico do koriščenja državnih sredstev. 
 
 

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

6.1.  STANOVANJSKA DEJAVNOST 
6.1.1.Tekoči odhodki 
6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja 
Postavka ostane nespremenjena, obrazložitev pa se dopolni: 
Iz te postavke se poravnajo tudi obveznosti do SPO d.o.o. za obratovalne stroške tistim najemnikom 
občinskih stanovanj, katerim je bila najemnina odpisana s sklepom občinskega sveta leta 2004. 
 
 
6.1.1.10. Odškodnina za denacionalizirano stanovanje 
V letu 2007 je bilo realizirano plačilo v višini 7.129 EUR iz naslova odškodnine za denacionalizacijo 
stanovanj. Ker ne pričakujemo večjih obveznosti, se postavka lahko zmanjša za 30.000 EUR 
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6.3. OSKRBA Z VODO 
6.3.A.2. Investicijski odhodki 
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod 
Sredstva bodo namenjena za izgradnjo vodovodnega omrežja v industrijski in obrtni coni na Trati, za 
izgradnjo vodovoda za potrebe stanovanjske cone Kamnitnik I (nad Plevno), za obnovo vodovoda v 
naselju Sv. Duh, ki bo potekala hkrati z izgradnjo kanalizacije, za obnovo vodovoda ob izgradnji 
pločnika v naselju Za brajdo ter obnovo vodovoda po Tavčarjevi cesti. Izgradnja primarnega 
vodovoda, ki poteka od Virška po Kopališki ulici do grajskega vodohrana, z navezavo na že obnovljeni 
vodovod pri mlekarni je prestavljena v naslednje leto, ker še poteka pridobivanje soglasij in izdelava 
projektne dokumentacije. Izvedena je bila tudi zamenjava vodovodnega omrežja na območju 
rekonstrukcije regionalne ceste Podlubnik – Klančar, vendar je realizirani znesek nižji od planiranega. 
Manjši del sredstev bo namenjen za poplačilo izgradnje primarnega vodovoda Viršk – Puštal ter 
črpališča Visoko, za dela izvedena še v letu 2006. 
S te postavke bo plačana tudi projektna dokumentacija in stroški v zvezi s pridobivanjem gradbenega 
dovoljenja za gradnjo novih vodovodnih odcepov, ki se bodo navezali na že zgrajeni vodovod Rovte -
Lenart - Luša. Izgradnja je prestavljena v naslednje leto. 
Del sredstev je predviden za pričetek izgradnje vodovoda s prečrpališčem za območje novega 
stanovanjskega naselja v Zmincu. 
Po odločbi zdravstvene inšpekcije je potrebno do konca avgusta prihodnjega leta sanirati vodohrane 
Grajski, Kamnitnik-stari ter Gabrovo, do konca junija prihodnjega leta pa ob vodohranu Trnje zgraditi 
novo vstopno celico. V letošnjem letu bodo pripravljeni popisi del in izbrani izvajalci, izvajanje del je 
prestavljeno v prihodnje leto. 
Iz te postavke bomo krili tudi stroške sanacije večjih okvar ter zamenjave vodovoda na območjih, kjer 
se bo obnavljala ostala komunalna infrastruktura ali občinske ceste. Po pogodbi o načinu izvajanja 
investicijskega vzdrževanja objektov in naprav vodovodne infrastrukture javnega loškega vodovoda bo 
izvedena zamenjava azbestno-cementnih cevi na sedmih lokacijah (Kidričeva cesta, Sv. Duh, 
Hafnerjevo naselje, Stara Loka, Dorfarje, Studenec, Novi svet) v skupni dolžini 450 metrov ter 
zamenjava vrat na zajetju Hotovlja. 
Iz te postavke bo plačan tudi strošek nadzora nad gradnjo. 
 
 

8.  REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

8.2.  KULTURA 
8.2.1. Tekoči odhodki 
8.2.1.12. Spomeniško varstvene akcije 
Povečanje postavke je potrebno zaradi kritja stroškov obnove prehoda Pekel iz Mestnega trga na 
Spodnji trg, kjer so zaradi zagotovitve celovite obnove prehoda z okolico nastali višji stroški od 
predvidenih. 
 
 

8.2.2. Investicijski odhodki 
8.2.2.2. Loški grad 
Pogodba za izvedbo prenovitvenih del na Loškem Gradu je bila z izvajalcem sklenjena šele v mesecu 
septembru, zato predvidevamo, da bo v letu 2007 realizacija odhodkov za ta projekt nekoliko nižja od 
planirane. 
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9.  IZOBRAŽEVANJE 

9.2.  OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
9.2.1. Tekoči odhodki 
9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča – najemnina telovadnice 
Aneks k Pogodbi o financiranju OŠ Jela Janežiča za leto 2007 je bil iz strani Občine Medvode 
sklenjen šele meseca junija letos, ko je imela šola že velike probleme z likvidnostjo sredstev. Aneks je 
bil sklenjen v manjšem obsegu, kot je planirala OŠ Jela Janežiča in kot določa 82. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj je občina Medvode podpis v večjem obsegu 
pogojevala z natančno obrazložitvijo 82. člena omenjenega zakona iz strani Ministrstva za šolstvo in 
šport. Ministrovo je dopis poslalo julija, ko je bil aneks zaradi nujnosti razmer že podpisan. Šola je 
namreč šele po podpisu Aneksa dobila nakazana nujno potrebna sredstva. Dogovori glede 
financiranja skladno z zakonodajo z občino Medvode še vedno potekajo. 
 
 

9.2.2. Investicijski odhodki 
9.2.2.1. Računalniške učilnice 
9.2.2.1. Oprema računalniških učilnic 
Osnovne šole in Vrtec Škofja Loka se prijavljajo na razpise Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo 
računalniške opreme. Delitev sredstev je približno v razmerju 50% država, 50% lokalna skupnost. 
Naši zavodi so bili na razpisih MŠŠ zelo uspešni in tako pridobili precej nove opreme. Skladno z 
razpisom pa lokalna skupnost mora zagotoviti svoj delež k odobrenim sredstvom sofinanciranja MŠŠ. 

 
 

9.2.2.4. Prizidek OŠ Jela Janežiča - telovadnica 
Postavka je nekoliko zmanjšana, saj so bila doslej izvedena le pripravljalna dela pri navedeni 
investiciji (priprava dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, prestavitev plinovoda). Bistveni 
del investicije se tako pričenja izvajati šele v drugi polovici leta in bo tako realizacija del v letu 2007 
manjša od prvotno načrtovane. Zamuda je nastala zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju 
soglasja k investiciji s strani Ministrstva za finance in sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport. 
 
 

10.  SOCIALNO VARSTVO 
10.1. Tekoči odhodki 
10.1.10. Varstvo telesno in duševno prizadetih oseb 
Sredstva na postavki Varstvo telesno in duševno prizadetih oseb so z rebalansom povečana zaradi 
naknadnega podpisa Aneksa s prevoznikom Sožitje, ki je bil nujen zaradi spremembe števila učencev 
vozačev v OŠ Jela Janežiča. 
 
 

10.3. Rezerve 
10.3.1. Stalna proračunska rezerva 
Sredstva so namenjena za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč in se lahko 
uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so v višini 1,3% prihodkov proračuna. Ker kandidiramo za 
državna sredstva, je potrebno oblikovati rezervo v tej višini. 
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C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  
VIII. Zadolževanje 
VIII.1. Zadolževanje pri banki 
Občina se bo dolgoročno za dobo 20 let zadolžila za pokrivanje svojega deleža pri gradnji Poljanske 
obvoznice in komunalne infrastrukture – vodovoda in kanalizacije. Z rebalansom je predlagano 
manjše zadolževanje. 
 
 

IX.Odplačila dolga 
IX.10. Odplačila kredita za obvoznico in komunalno infrastrukturo 
V letu 2007 ne bo potrebno odplačati nobenega obroka posojila. 
 
 
IX.11. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo EU 
V letu 2007 ne bo potrebno odplačati nobenega obroka posojila. 
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