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II. POSEBNI DEL
Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
20 - Župan
Vrednost: 293.772 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
2002001 - Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka
Vrednost: 21.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
V postopku Javnega naročila izbire izvajalca del CPS je zaradi pridobljene bistveno nižje ponudbe izbranega
izvajalca Omega consult d.o.o., Ljubljana prišlo do znižanja vrednosti projekta. Skladno s podpisano pogodbo se
sredstva z rebalansom znižujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0028 Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Pridobljena ponudba izbranega izvajalca Omega consult d.o.o., Ljubljana.

25 - Skupna občinska uprava
Vrednost: 68.095 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
2506002 - Skupna občinska uprava - materialni stroški
Vrednost: 26.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Glede na porabljena sredstva v odprtih postopkih v prvem polletju ter glede na to, da se ne pričakuje začetka novih
sodnih postopkov je bilo ocenjeno, da planirana sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena, zato
se z rebalansom proračunska postavka nekoliko zniža.
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30 - Oddelek za splošne zadeve
Vrednost: 2.857.329 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
3004001 - Stroški sodnih postopkov
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi na novo začetih sodnih postopkov, od katerih ima eden tudi relativno visoko vrednost spora (kar posledično
pomeni tudi višje odvetniške stroške) je potrebno sredstva na postavki, ki je bila tudi sicer planirana nekoliko
prenizko, povišati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezave na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
3006007 - Urejanje občinske stavbe
Vrednost: 171.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ministrstvo za javno upravo, kot nosilec večine stroškov zamenjave oken, je v mesecu marcu 2016 pridobilo
kulturno varstvene pogoje v zvezi s to investicijo. Na tej podlagi je Upravna enota Škofja Loka v mesecu maju 2016
pridobila novo ponudbo za zamenjavo oken, zato se zneski sofinanciranja in deleža Občine ustrezno povišajo. Po
novi ponudbi naj bi celotna investicija znašala 130.000 €, od tega je delež Občine glede na delež souporabe 15.000
€, delež RS pa 115.000 €. Na podlagi novih podatkov se poveča tudi prihodek, ki ga bomo prejeli s strani
Ministrstva.
Navezava na spremenjene projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0017 – Zamenjava oken na stavbi UE
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
3010001 - Javna dela v turizmu
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Za leto 2016 sta bila v proračunu predvidena dva delavca – en turistični informator prijavitelja Turistično društvo
Škofja Loka in eden v pisarni (Duo) prijavitelja del RAS – Turizem Škofja Loka. Na razpis za javna dela pa RAS
Turizem Škofja Loka ni prijavil enega, temveč zaradi povečanih potreb dva javna delavca. Sredstva zato
povečujemo za dodatnega javnega delavca v pisarni TIC prijavitelja del RAS – Turizem Škofja Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo in z začetkom dela dodatnega javnega delavca.

14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
3014006 - Pospeševanje razvoja turizma
Vrednost: 173.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke-Rebalans
Z Amandmajem št. 1 se postavka poveča za 22.000 €.
Sredstva se s sprejetim Amandmajem št. 1 namenijo tudi za spodbujanje razvoja turizma za implementacijo
projektov ob prenovi starih in razvoju novih turističnih produktov na območju Občine Škofja Loka. S pomočjo
dodatnih sredstev bomo tudi kandidirali na razpisih na področju kulturnega, etnološkega in športnega turizma in
športne infrastrukture (pohodniške in tematske poti, trim steze, telovadnice na prostem), kot npr. na razpisu Zeleni
turizem - Slovenia Green in regionalnih razvojih in drugih razpisih.

3014008 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Sredstva zaradi novih dogovorov vodenja mreže postajališč za avtodome po Sloveniji za letošnje leto znižujemo za
pripravo nacionalnega projekta. V okviru mreže za letošnje leto namenjamo sredstva zgolj za promocijo doma in v
tujini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0035 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Višina sredstev je predvidena izkustveno in v skladu z oceno realizacije za leto 2015.
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40 - Oddelek za družbene dejavnosti
Vrednost: 7.956.761 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
4004002 - Občinske prireditve
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
V prvi polovici leta 2016 je realizacija na tej postavki znašala 80,5 %. Obseg izvedenih aktivnosti na tem področju
se iz leta v leto povečuje, zato bomo postavko povečali za 10.000 €. Povečanje sredstev se nanaša predvsem na
zagotavljanje sredstev za izvajalce na prireditvah občinskega in državnega pomena ter za kritje stroškov najema
Kino dvorane za potrebe kulturnih dogodkov v organizaciji škofjeloških osnovnih šol.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstvo
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
4017003 - Oprema - Zdravstveni dom Škofja Loka
Vrednost: 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Občina Škofja Loka se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v Uradnem listu RS, z dne 24.6.2016
objavilo »javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016 in 2017« za nabavo terminalov za reševalne postaje. Na
prihodkovni strani je enak znesek predviden tudi kot sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje (cca. 60%
vrednosti opreme). Razlika do nabavne vrednosti (cca. 40%) pa bo nakazana - pokrita s strani Osnovnega zdravstva
Gorenjske - OZG.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122 –16-0006

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 - Premična kulturna dediščina
4018002 - Loški muzej
Vrednost: 67.746 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi nastalih odvetniških stroškov v letu 2016 in stroškov revizije.
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1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
4018005 - Publicistična dejavnost
Vrednost: 31.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
S te postavke bomo pokrili tudi strošek izdaje knjige Hiše pripovedujejo ter strošek zgoščenke ob 140-letnici
Mestnega pihalnega orkestra, ki sprva v proračunu ni bil predviden, zato postavko povečujemo za 2.000 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi
4018013 - Sokolski dom
Vrednost: 70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi slabega vremena v mesecu maju in juniju 2016 smo morali vse abonmajske prireditve, ki so bile planirane na
zunanjih površinah, preseliti v Sokolski dom, plačilo teh stroškov pa zapade v drugo polovico leta. Glede na
navedeno in v skladu s planiranim ter dogovorjenim programom Sokolskega doma postavko povečujemo za 5.000 €.
Tudi sicer se zasedenost in obisk Sokolskega doma ves čas povečuje, saj ponuja široke vsebine ter pestre programe
na področju kulture, izobraževanja, vzgoje, idr.

4018016 - Investicijsko vzdrževanje - kultura
Vrednost: 62.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavka je zmanjšana za 6.000 €. Na pobudo KS Reteče je tako navedeni znesek, namenjen vzdrževanju KUD
Reteče prenesen na postavko »90406001 Delovanje KS – zahtevki – najem poslovnih prostorov«.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB122-10-0069

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
4018020 - Zavod za šport
Vrednost: 108.195 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na postavki zaradi izkazanih prihrankov zavoda ter zaradi pridobljenih sredstev
iz naslova vračila preveč izplačanih plač v preteklosti.

4018021 - Subvencija športne dvorane
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi poplačila dolgov, ki so nastala društvom iz naslova uporabe
športne dvorane.
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4018026 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Vrednost: 78.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavka je povečana za 6.500 €. Od tega znašajo 3.500 € obveznosti leta 2015; znesek 3.000 € pa je po predlogu
KS Trata namenjen za nadaljevanje ureditve igrišča v Pungertu – dovod elektrike do igrišča, prenos sredstev iz
postavke »8013005 Program obnov občinskih cest«.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB122-10-0068

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
4019001 - Vrtec Škofja Loka
Vrednost: 2.389.988 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi sprostitve varčevalnih / interventnih ukrepov na področju plač
(napredovanje v plačne razrede in nazive, izplačilo regresa), zaposlitve dveh spremljevalcev otrok s posebnimi
potrebami, izplačila odpravnin ob koncu leta, težav v računovodski službi zavoda in posledično neustrezno
pripravljenega finančnega načrta.

4019002 - Varstvo otrok v drugih občinah
Vrednost: 275.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi večjih potreb staršev po varstvu otrok v drugih občinah, kar
zagotavljamo na podlagi Zakona o vrtcih.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
4019009 - OŠ Cvetka Golarja
Vrednost: 154.457 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi v proračunu premalo zagotovljenih sredstev za kritje
materialnih stroškov dopoldanske obvezne športne vzgoje osnovnošolcev, ki poteka v Športni dvorani Trata.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
4020012 - Družinski pomočnik
Vrednost: 125.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi vključitve novega družinskega pomočnika od konca leta 2015
dalje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
4020014 - Pomoč materialno ogroženim - odpust dolgov
Vrednost: 350 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Po sprejetju Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov in
podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov bomo vsaj delno omilili socialno stisko najbolj ranljivim občanom.
Dolgovi, ki po sprejetem zakonu pridejo v poštev za odpis, so plačila vrtcev in prehrane v osnovnih šolah, ki so na
dan 31.12.2014 zapadli za več kot 12 mesecev. Proračunska postavka je bila planirana že v letu 2015, z letom 2016
pa je bila ukinjena. Ker smo zahtevke za refundacijo odpisa dolgov prejeli šele po novem letu, in ne do konca leta
2015 kot je bilo planirano, je potrebno za plačilo teh stroškov ponovno uvesti proračunsko postavko.

50 - Oddelek za proračun in finance
Vrednost: 406.398 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
5002001 - Storitve UJP
Vrednost: 1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Del sredstev postavke smo po sprejemu proračuna prerazporedili na postavko 5002002 Bančne storitve, zato
postavko z rebalansom povečujemo na ocenjeno višino teh stroškov do konca leta 2016 .

5002002 - Bančne storitve
Vrednost: 6.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Realizacija postavke je bila že ob polletju visoka zaradi razmer na bančnem trgu (negativnih referenčnih obrestnih
mer) in posledične uvedbe ležarin s strani finančnih inštitucij. Kljub že izvedeni prerazporeditvi sredstev v prvem
polletju s postavke 5002001 Storitve UJP, z rebalansom postavko povečujemo na ocenjeno višino teh stroškov do
konca leta 2016 .
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
5022004 - Obresti kratkoročnega zadolževanja
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavko z rebalansom znižujemo, ker smo s pogajanji ob najemu kredita dosegli nižjo obrestno mero, kot je bila
predvidena v proračunu. Zmanjšanje je tudi posledica manjših potreb po likvidnostnem zadolževanju od predvidenih
zaradi manjše terminske neusklajenosti prilivov in odlivov občinskega proračuna.

5022005 - Obresti za dolgoročni kredit komunalne infrastrukture EU
Vrednost: 152.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Tudi postavko, namenjeno plačilom obresti dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela v letih 2009, 2010, 2011,
2013, 2014 in 2015, z rebalansom proračuna znižujemo. Zaradi negativne variabilne obrestne mere Euribor v
zadnjem času so stroški obresti nižji od prvotno načrtovanih.

60 - Oddelek za okolje in prostor
Vrednost: 636.000 €

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 - Prostorsko načrtovanje
6016001 - Urbanistični dokumenti
Vrednost: 172.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans
V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN pričetih v letu 2015 in
prej (severna obvoznica, Livada- Žovšče, Vešter, …). Pričakujemo tudi pobude za nove OPPN oz. za spremembe že
veljavnih prostorskih dokumentov. Aktivnosti bodo potekale skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in
kadrovskim potencialom. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale
javne površine in presojo kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja (npr.
Kapucinsko predmestje). Ker v proračunu načrtovana sredstva v celoti ne bodo porabljena, postavko z rebalansom
znižujemo iz prvotno načrtovanih 200.000 € na 194.500 €.
Z Amandmajem št. 1 se postavka zmanjša za 22.000 €.
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1603 - Komunalna dejavnost
16039004 - Praznično urejanje naselij
6016002 - Praznična okrasitev naselij
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Podprogram obsega praznično okrasitev in osvetlitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih. Zaradi izkazane
potrebe tekom proračunskega leta po celostni ureditvi praznične okrasitve, uvajamo z rebalansom novo proračunsko
postavko. Sredstva namenjamo dokumentaciji in izvedbi projekta novoletne osvetlitve in okrasitve za Občino Škofja
Loka.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94),
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Projekt novoletne osvetlitve in okrasitve za Občino Škofja Loka – OB122-16-0012.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039005 - Drugi programi v kulturi
6018002 - Obnova kulturnih spomenikov
Vrednost: 250.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans
Z uvedbo projekta Ureditev otroškega igrišča in trga pred upravno enoto v Škofji Loki v proračun so sredstva za ta
projekt zagotovljena na programu 8016002, zato to postavko z rebalansom znižujemo.

70 - Oddelek za stavbna zemljišča
Vrednost: 705.740 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
7004001 - Upravljanje poslovnih prostorov
Vrednost: 10.500 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ker bo realizacija postavke konec leta predvidoma dosegla višino okrog 75% sprejetega proračuna, se z rebalansom
višina postavke zniža.

7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov
Vrednost: 30.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi potrebe po preureditvi prostorov za delovanje KS Zminec, ki so bili kupljeni v lanskem letu, se z rebalansom
povečuje višina sredstev za investicije v poslovne prostore.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-16-0010 - Ureditev prostorov KS Zminec
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.

7004003 - Najemnine MORS
Vrednost: 85.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
MORS kot najemodajalec v preteklosti ni izstavljal računov za najemnino za nekatere objekte v vojašnici.
Najemnina je bila zaračunana in je v plačilo zapadla v letošnjem letu. Zaradi te obveznosti je sredstva postavke
potrebno z rebalansom zvišati.

7004004 - Najemnine poslovnih objektov
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi prenosa dela obveznosti iz prejšnjega proračunskega leta v letošnje bo na postavki zmanjkalo del sredstev. S
tem namenom je višino postavke potrebno z rebalansom zvišati.

7004009 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi nižje dinamike izvajanja vzdrževalnih del na poslovnih prostorih bo realizacija postavke nižja od načrtovane.
S tem namenom se višina postavke z rebalansom znižuje.

7004010 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov
Vrednost: 33.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi povečanja stroškov, ki so nastali s praznimi poslovnimi prostori, je potrebno proračunsko postavko z
rebalansom povišati.

7004011 - Nakup poslovnih prostorov
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Občina Škofja Loka je solastnica stavbe Kašča (Spodnji trg 1, Škofja Loka), ki predstavlja kulturno dediščino –
spomenik najvišjega pomena. Z ostalima solastnicama Občinama Žiri in Železniki je bilo aprila 2014 sklenjeno
pismo o nameri, s katerim se je določilo način odkupa preostalih solastniških deležev s strani Občine Škofja Loka. Z
rebalansom se zagotavlja delež kupnine, ki zapade v plačilo v letu 2016. Iz postavke se bodo poravnali stroški v
zvezi s sklenitvijo prodajnega posla. To so predvsem stroški notarja, plačila davčne obveznosti ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-16-0013 - Nakup solastniških deležev Kašče
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Cenitev v okviru sprejetih medsebojnih obvez – pismo o nameri.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
7013001 - Urejanje ostalih con in naselij - ceste
Vrednost: 103.090 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi zamika realizacije projekta Vodovod Hafnerjevo-Frankovo naselje je del stroškov zapadel v plačilo v
proračunskem letu 2016 namesto v letu 2015, kakor je bilo načrtovano v proračunu. Zaradi nepredvidenih izdatkov
je potrebno sredstva na postavki z rebalansom povečati.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
7016012 - Tekoče vzdrževanje stanovanj
Vrednost: 57.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi povečanja nepredvidenih in nujnih vzdrževalnih del nastajajo na postavki večji stroški. Zaradi preprečevanja
nastajanja nadaljnje škode je potrebno dela izvesti čimprej. Zaradi tega je potrebno z rebalansom postavko povečati
za 5.000 €.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
7016007 - Nakup zemljišč
Vrednost: 8.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi zamika realizacije projekta OLN Kamnitnik I. in II. se vrednost postavke zniža za 30.000 €.
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80 - Oddelek za prometno infrastrukturo
Vrednost: 6.057.650 €

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
8013001 - Redno vzdrževanje cest
Vrednost: 950.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi plačil obveznosti leta 2015 zvišujemo postavko za 200.000 €. Skupni strošek letno/zimskega vzdrževanja je
razviden iz spodnje tabele:
Namen

vrednost

Letno vzdrževanje občinskih cest
vzdrževanje pomembnejših cest
Zimska služba

400.000,00 €
100.000,00 €
350.000,00 €

Pločniki

20.000,00 €

Talne označbe

45.000,00 €

Ograje

25.000,00 €

Zunanji nadzor

10.000,00 €

SKUPAJ

950.000,00 €

Pregled skupnega rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest glede na kategorijo in zgornji ustroj ceste po
krajevnih skupnostih je razviden iz spodnje tabele:

Zap.

Krajevna
skupnost

št.
1.

LZ
asf.

LK+LC
asf.

LK+LC
mak.

JP
asf.

JP
mak.

km

km

km

km

km

12,062

0,928

14,16

4,479

BUKOVICABUKOVŠČICA

KJ asf. KJ mak. SKUPAJ Vzdrževanje
km

km

km

Vrednost
(v EUR)

31,63

70.206,93

6,153

13.657,39

3.

GODEŠIČ
SV. LENARTLUŠA

10,067

1,286

14,93

4,086

30,371

67.412,41

4.

LOG

12,986

1,432

17,5

14,815

46,735

103.734,46

5.

RETEČE

2,437

6,283

2,576

0,41

11,702

25.974,12

6.

SV. DUH

3,823

0,19

11,85

5,669

1,04

22,567

50.090,41

7.

ZMINEC

15,662

7,865

13,37

20,642

57,536

127.708,69

8.

KAMNITNIK

4,713

1,296

11,223

24.910,92

2.

0,408

1,58

3,102

5,036

97

0,71

0,53

10.

STARA LOKAPODLUBNIK
ŠKOFJA LOKAMESTO

11.

TRATA

12.

POMEMBNEJŠ
E CESTE

9.

13.
14.
15.
16.

2,24

4,43

2,383

13,95

5,792

7,778

4,65

15,84

31,249

11,823

1,109

10,51

2,453

1,072

0,322

1,62

2,77

22,164

29,241

64.904,23

59,516

132.103,56

31,22

69.296,88

25,431

100.000,00

PLOČNIKI
TALNE
OZNAČBE

20.000,00

OGRAJE
ZUNANJI
NADZOR

25.000,00

SKUPAJ

45.000,00

10.000,00
3,82

106,742

19,843

128,1

93,057

1,394

7,07

363,325

950.000,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke- Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
8013004 - Industrijska in obrtna cona - ceste
Vrednost: 950.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi nižjih stroškov izvedbe z rebalansom zmanjšujemo vrednost postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0052 Industrijska cona Trata - 1. faza.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Lokacijski načrt za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata, investicijski program, pogodbeni predračuni
in končni obračun investicije.

8013005 - Program obnov občinskih cest
Vrednost: 964.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom znižujemo postavko za 164.000 € predvsem zaradi večje realizacije v letu 2015, kot je bila
predvidena ob pripravi proračuna v lanskem letu. V plan je dodatno uvrščena delna rekonstrukcija lokalne ceste LC
251071 »Medvode – Sora – Gosteče – Puštal«, odsek Pungert – Gosteče, ter nekaj rekonstrukcij skladno s predlogi
krajevnih skupnosti. Nova razdelitev sredstev na tej postavki je razvidna iz spodnje tabele:

1.

KRAJEVNA

ŠTEVILKA

SKUPNOST

CESTE

BUKOVICA

LC 183011

BUKOVŠČICA

LC 183011

Naziv objekta - vrsta dela
Strmica - Bukovščica Ševlje
Strmica - Ševlje odcep
Mlinar

JP 901131
JP 901032

LETO

LETO

2016

2016 reb

23.000

23.000

10.864

10.864

Hud Laz - Knape

5.000

5.000

Odcep Špilar

7.000

7.000
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OP.
Razlika

2.

3.

RAZNE

Razne preplastitve - KS
Bukovica

62.308

42.000

-20.308

1.

SV. LENART

LC 401021

Odsek Rovte

36.594

41.780

5.186

2.

LUŠA

LC 401021

Odsek Sp. Postaja žićnice

33.594

30.000

-3.594

3.

STARA LOKA

LC 401071

40.285

25.000

-15.285

4.

PODLUBNIK

LC 401051

92.935

0

-92.935

5.

7.000

7.000

8.000

0

-8.000

6.

LC 401051

Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica
Meteorni kanal Groharjevo
nas.
Podlubnik 149 - Podlubnik
243
Podlubnik 267 - Podlubnik
255
Škofja Loka - Crngrb Dorfarje

21.000

21.000

RAZNE

Razne preplastitve

24.500

24.500

ŠKOFJA LOKA

JP 901951

Puštal - Mala Hrastnica

40.000

32.379

-7.621

7.

MESTO

JP 901731

39.010

39.010

JP 901751

Hrastnica - Sv. Andrej
Hrastnica - Močeradnik Medvode

39.000

39.000

JP 901761

Logar - Kozjek

45.000

45.000

JP 901811

Puštal 2 - Puštal 8

14.000

14.000

JP 902392

OC Trata

30.000

48.000

18.000

8.

RAZNE

Hosta 8 - Hosta 11

10.000

10.000

JP 902441

10.000

10.000
30.000

30.000

9.

JP 902280

Pungert 12 - Pungert vas
Medvode – Sora – Gosteče Puštal
Frank. naselje 146 - 70 z
odcepi

65.000

15.196

-49.804

17.

JP 902380

Odcep Trata 7

8.200

8.200

RAZNE

Razne preplastitve KS Trata

15.944

38.570

22.626

10.

JP 903213

Kidričeva cesta - Virmaše

20.000

24.000

4.000

11.

JP 903001

Virmaše-Virm.p. - Uršulinke

30.000

30.000

RAZNE

11.000

12.

-4.612

13.

LK 401201
JP 903373

4.

5.

TRATA

LC 251071

6.

SVETI DUH

7.

GODEŠIČ

RAZNE

preplastitve KS Sv. Duh
Obnova mest. jedra KS
Godešič

8.

RETEČE

RAZNE

9.

KAMNITNIK

10. ZMINEC

630

630

preplastitve

27.845

23.233

JP 902062

Koširjeva 11 - Suška 6

15.000

30.000

15.000

14.

LK 401281

Sorška c. 1. - Sorška c. 48

84.400

0

-84.400

17.

LK 401281

Robnik, škarpa in parkirišče

2.449

0

-2.449

18.

JP 902063

Suška 32 - Suška 14

4.000

4.000

JP 902012

Pahovc - Kidričeva c. 15

5.000

5.000

RAZNE

30.842

37.700

6.858

15.

JP 902011

Razne preplastitve
Obnova Potočnikove do
Pahovca

8.000

20.000

12.000

16.

LC 401101

Bodovlje - Frane - Kopač

22.639

22.639

JP 901625

Odcep Zg. Arhar

25.000

25.000

JP 901521

Blegoška c. - Potočnik

20.000

20.000

JP 901621

Zminec - Staniše - Jamnik

10.000

10.000

JP 901552

Špeglič - Na Ovnu

30.000

30.000

JP 901571

Sopotnica - Žerinc

10.000

10.000

JP 901553

S. Florjan - Sopotnica

10.000

10.000

9.574

9.574

20.000

20.000

PREPLASTITVE
11. LOG

11.000

LC 401131

Visoko - Pasja ravan
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12. RAZNO

LC 401131

Odsek Srničar

RAZNE

razne preplastitve KS Log

RAZNE

nadzor, popisi
SKUPAJ

35.206

35.206

5.102

5.102

11.079

14.417

3.338

1.125.000

964.000

-161.000

19.

Opis opomb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zmanjšano za delno poplačilo v letu 2015
Prerazporeditve znotraj KS
Prerazporeditve znotraj KS
Zmanjšano za delno poplačilo v letu 2015
plačano v letu 2015
Poplačilo JR Groharjevo v letu 2015
Zmanjšano za delno poplačilo v letu 2015
Povečanje postavke zaradi večjega obsega del
Rekonstrukcija odseka
Predlog KS za manjše rekonstrukcije
Povečanje postavke (predlog KS)
Predlog KS za manjše rekonstrukcije
Zmanjšano za delno poplačilo v letu 2015
Povečanje postavke (predlog KS)
Predlog KS za manjše rekonstrukcije
Povečanje postavke (predlog KS)
plačano v letu 2015
plačano v letu 2015
Povečanje postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0044 Program obnov občinskih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

8013006 - Obnova cest v naseljih - program EU
Vrednost: 722.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom za leto 2016, znižujemo postavko za 319.000 € predvsem zaradi večje realizacije v letu 2015. Nova
razdelitev ureditve cest skladna s predlogi krajevnih skupnosti in občine glede komunalne ureditve naselij v občini
in je razvidna iz spodnje tabele.
Krajevna skupnost

Vrsta del

Vrednost (v €)

KS MESTO

dodatne preplastitve

8.200

KS SVETI DUH

dodatne preplastitve

9.500

dodatne preplastitve

4.077

KS STARA LOKA –
PODLUBNIK

doasfaltiranje, nove mulde,
KS GODEŠIČ

širitve obstoječih cest

24.000

KS RETEČE

nove preplastitve

85.929

DRUGO

dodatne zahteve pri izvedbah

15.155

SKUPAJ

146.861
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575.139 € namenjamo za komunalno ureditev naselja Puštal – območje A (gradnja je bila zaključena v prvi polovici
leta 2016) in za poplačilo v letu 2015 izvedene investicije komunalne ureditve naselja Puštal – območje B.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0045 Obnova cest v naseljih - program EU
OB122-15-0053 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A
OB122-16-0002 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Projektantski popisi del in predračuni.

8013010 - Urejanje pločnikov
Vrednost: 75.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Sredstva na postavki ostajajo enaka, z rebalansom se znotraj postavke le prerazporedijo glede na namen porabe.
Zmanjšajo se pri izgradnji pločnika Sv. Duh, kjer je potrebno počakati na izgradnjo meteorne kanalizacije in ureditvi
prehoda za pešce na Godešiču, ki bo urejen v okviru celovite ureditve problematike na Godešiču. Doda pa se
izgradnja novega manjkajočega pločnika ob LZ 402041 vzhodno od železniške postaje Škofja Loka v dolžini 55 m.
Zap.št.

ŠTEVILKA
CESTE

KRAJEVNA
SKUPNOST

vrednost (€)
Naziv objekta – vrsta dela

1.

SV. DUH

R1-210/1109

Pločnik Sv. Duh – AP Forme

27.019,43

2.

GODEŠIČ

R1-210/1078

Ureditev prehoda za pešce na
Godešiču

10.364,70

3.

TRATA

LZ -402041

Pločnik ŽP Škofja Loka

35.000,00

3.

PODLUBNIK

R2-403/1076

Pločnik nasproti Modrega vala

4.

RAZNO

Nadzor, popisi

SKUPAJ

2.000,00
615,87
75.000,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0043 Urejanje pločnikov
OB122-15-0071 Pločnik železniška postaja Škofja Loka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Projektantski popisi del in predračuni.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
8013013 - Urejanje prometa
Vrednost: 64.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavko z rebalansom povečujemo za 11.000 € zaradi dodatnih stroškov vezanih na kontrolo pristopa v območje za
pešce in prometno varnostne ureditve na stari regionalni cesti sedaj LC 402051 Stari Petrol - Zminec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0055 Urejanje prometa
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena stanja na trgu, izkušnje iz preteklih proračunskih obdobij.
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8013015 - Parkirišča - izvajalci
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 10.000 € za ureditev parkirišča Puštal in
ureditev parkirišča kapucinsko predmestje za postavitev polnilnice za električna vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0042 Parkirišče Kapucinsko predmestje
OB122-16-0009 Parkirišče Puštal
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Pogodbeni predračun.

13029004 - Cestna razsvetljava
8013016 - Vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom za leto 2016, zvišujemo to postavko za 50.000 € predvsem zaradi plačil obveznosti iz leta 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.

8013017 - Gradnja JR v naseljih - program EU
Vrednost: 111.658 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom za leto 2016, znižujemo to postavko za 45.766 € (predvsem zaradi večje realizacije v letu 2015), na
111.658 €. Sredstva so namenjena za komunalno ureditev naselja Puštal – območje A, katera gradnja je bila
zaključena v prvi polovici leta 2016 in za poplačilo v letu 2015 izvedene investicije komunalne ureditve naselja
Puštal – območje B.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0053 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje A
OB122-16-0002 Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Pogodbeni predračuni.

8013026 - Investicije v javno razsvetljavo
Vrednost: 168.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Z rebalansom za leto 2016 zvišujemo postavko za 53.700 € na račun novih investicij v javno razsvetljavo na
področju komunalne izgradnje, zagotavljanja boljše prometne varnosti, dodatnih predlogov krajevnih skupnosti ter
plačilo pristojbin za obnovo prižigališč s strani Elektro Gorenjske. Nova razdelitev postavke je razvidna iz spodnje
tabele:
KS ZMINEC
Dograditev JR

7.000
KS SVETI DUH
102

JR Virmaše - Grenc

10.000
KS STARA LOKA-PODLUBNIK

Postavitev dveh luči pri Centrali in ena luč med vrtcem in
mostom Vincarje

6.700,00

Postavitev dodatnih svetilk na željo KS

6.000,00
KS KAMNITNIK

Postavitev dodatnih svetilk na željo KS

10.000,00

Obnova JR varčne svetilke

9.000,00

JR Sorška

5.000,00

JR Tehnik

3.000,00
KS TRATA

Obnova svetilk v naselju Trata

14.000,00
KS GODEŠIČ

Dograditev luči pri prvem prehodu Godešič

10.000,00

KS RETEČE
Obnova biča na prehodu

3.500,00

Dograditev JR Matajevci

4,000,00

Dograditev JR pred KD Reteče

2.500,00

Prestavitev JR v Kravji dolini

2.000,00

Dograditev JR v pri podhodu

5.000,00
KS BUKOVICA- BUKOVŠČICA

Postavitev dveh luči pred šolo v Bukovščici

3.700,00
VSE KS

Rekonstrukcije prehodov

28.000,00

Ureditev soglasij in plačilo pristojbin za povečavo moči obstoječih prižigališč
Industrijska cona Trata – 1. faza

9.000,00
30.000,00

Popisi

2.000,00

Nadzor

2.000,00

SKUPAJ

168.400,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0052 Industrijska cona Trata - 1. faza
OB122-15-0046 Investicije v javno razsvetljavo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Pogodbeni predračuni in ocene.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
8016002 - Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto
Vrednost: 178.094 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke- Rebalans
Uskladitev projekta s prijavo na razpis po 21. členu ZFO-1 ter terminskim in finančnim planom investicijskega
programa"Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto".
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke- Rebalans
OB122-15-0038

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
8016003 - Javne površine in parkirišča
Vrednost: 370.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 60.000 € za pokritje stroškov izvajanja
obrezovanja in čiščenja dreves na javnih površinah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena na podlagi realizacije in izkušenj preteklih let.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
8016007 - Odmera cest
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavko zvišujemo za 15.000 € na novo vrednost 50.000 € zaradi povečanja obsega rekonstrukcij cest in
zahtevkov občanov po ureditvi zemljiško knjižnega stanja kategoriziranih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
8018001 - Urejanje spominskih obeležij in grobišč
Vrednost: 11.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Občina Škofja Loka je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenila Dogovor o
urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju Občine Škofja Loka, na podlagi katerega
bo Ministrstvo Občini povrnilo sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč na pokopališču Lipica (druga svetovna vojna)
in na Šolski ulici (prva svetovna vojna). V ta namen povečujemo postavko za 6.800 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.

85 - Režijski obrat
Vrednost: 57.500 €

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
8513001 - Upravljanje s parkirišči
Vrednost: 57.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavko povečujemo za 10.000 € zaradi umestitve novega parkomata na parkirišču pri Tehniku in prestavitve
parkomata izpred Upravne enote na "Pepetov" klanec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Ni navezav na projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let.
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90 - Oddelek za GJS
Vrednost: 3.030.563 €

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 - Oskrba s plinom
9012002 - Plinifikacija Škofja Loka
Vrednost: 37.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Občina Škofja Loka je po podpisu Koncesijske pogodbe »za plin« v okviru komunalnega opremljanja zemljišč
dokončala gradnjo določenih odsekov plinovoda. Konkretno je to gradbišče »Puštal B«. Izvajalcu je po izpolnitvi
pogojev iz gradbene pogodbe treba izplačati še zadržana sredstva, poplačati nadzor in poravnati strošek obratovanja
plinske reducirne postaje. Ker v proračunu za leto 2016 teh postopkov in stroškov ni bilo predvidenih, to
popravljamo s tem rebalansom. Z uvedbo nove postavke v predlagani vrednosti bo celoten postopek v tem
proračunskem letu zaključen in vsi nastali stroški in obveze poplačani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-16-0002 – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Višina sredstev postavke temelji na prejetih računih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
9015002 - Upravljanje zaprtega odlagališča Draga
Vrednost: 55.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Agencija RS za okolje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za odlagališče nenevarnih odpadkov Draga še ni izdala.
Izvajalec pogodbe o upravljanju po OVD zato še ni podpisal, zato ostalih občin solastnic (kot smo to predvideli ob
oblikovanju proračuna) ne more neposredno bremeniti s stroški. Do izdaje OVD in podpisa pogodbe o upravljanju
bo stroške v celoti še vedno plačevala Občina Škofja Loka in od ostalih občin potem zahtevala povračilo. Zato je
treba vrednost postavke povišati na ocenjeno raven teh stroškov – za 10.000 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0059 - Upravljanje zaprtega odlagališča Draga
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena na podlagi višine do sedaj prejetih računov.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
9015003 - Stroški obratovanja
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Sredstva se, poleg namenov predvidenih s sprejetim proračunom, namenijo tudi pokritju stroškov izvajalca
gospodarske javne službe. To so stroški, ki so nastali na področju odvajanja odpadnih voda kot posledica zagonskih
in začetno povečanih del, ki se ne bodo pojavljala v okviru rednih del (za izvajanje geodetskih meritev na podlagi
pritožb oziroma predlogov za obnovo postopka izdaje pogojev za priključitev na javno kanalizacijo, dodatne
zadolžitve v zvezi s priključevanjem objektov na javno kanalizacijo, poročanji, in upravne postopke v zvezi s
pritožbami uporabnikov glede priključevanja na novozgrajeno javno kanalizacijo). Konkretno se dela nanašajo na
območje naselja Vincarje ter naselji Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Ti stroški bodo pokriti neposredno iz
proračuna in ne bodo bremenili uporabnikov gospodarske javne službe. Ker bo poraba sredstev za tekoče
vzdrževanje in obratovanje naprav in objektov, ki po zaključku gradnje še niso bili predani upravljavcu, nižja od
načrtovane, se višina sredstev na postavki z rebalansom ne spremeni.

9015008 - Izgradnja kanalizacije
Vrednost: 899.602 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Postavka se z rebalansom zvišuje za sredstva namenjena dograditvam kanalizacijskega omrežja zaradi celovite
oskrbe občine z gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za izgradnjo prestavitve javne
kanalizacije za potrebe IOC Trata in za sredstva potrebna zaradi uskladitve in dokončanje izgradnje sekundarne
kanalizacije v naselju Dorfarje.

9015009 - Dokumentacija javne kanalizacije
Vrednost: 43.500 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Dodatno: OB122-16-0004 – Kanalizacija Ljubljanska cesta, OB122-16-0005 – Komunalna ureditev Partizanske in
Šolske ulice

9015010 - Kanalizacija - program EU
Vrednost: 791.709 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Proračunsko postavko z rebalansom proračuna znižujemo. Glavni razlog za znižanje postavke je, da je bilo plačilo
zapadlih obveznosti do izvajalca gradnje pri projektu Komunalna ureditev v naselju Puštal – območje A izvedeno že
v letu 2015. Poplačilo teh obveznosti smo načrtovali v letu 2016, zato v tem delu višino postavke usklajujemo.
Nekoliko nižja realizacija bo tudi pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, saj bodo drugi
stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih ob pripravi proračuna.
Z rebalansom proračuna sta v tej postavki vključena projekta Komunalna ureditev v naselju Puštal – območje B in
Komunalna ureditev v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Projekta nismo vključili v proračun leta
2016, saj smo v času priprave proračuna za leto 2016 predvidevali, da bosta oba projekta finančno že zaključena. Pri
projektu Komunalna ureditev v naselju Puštal – območje B je v letu 2016 realizacija nastala, ker izvajalec gradnje in
nadzor nista prejela celotnega plačila že v letu 2015, kot je bilo načrtovano. Sredstva se namenijo za poplačilo
zadržanih sredstev izvajalca gradnje in gradbenega nadzora. Pri projektu Komunalna ureditev v naseljih Godešič,
Reteče in Gorenja vas – Reteče stroški nastajajo zaradi sodnih postopkov. Sredstva se namenijo za poplačilo
odvetniških stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Dodatno: OB122-16-0002 – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B, OB122-16-0003 – Komunalna
ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče

9015011 - Obratovanje čistilnih naprav
Vrednost: 10.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena. Sredstva se, poleg namenov predvidenih s sprejetim
proračunom, dodatno namenijo pokritju stroškov izvajalca gospodarske javne službe, in sicer zaradi opravljanja
nalog na Čistilni napravi Reteče. Po predaji Čistilne naprave Reteče v upravljanje, v obdobju oktober – december
2015, je imel izvajalec javne službe višje stroške kot je prejel prihodkov od uporabnikov na tem poselitvenem
območju. Razlog je bil v premalo priključenih objektih na kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Zato bodo ti
stroški, v višini 692,41 € brez DDV, pokriti neposredno iz proračuna in ne bodo bremenili uporabnikov gospodarske
javne službe.

9015014 - Čistilna naprava - program EU
Vrednost: 6.262 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Proračunsko postavko z rebalansom proračuna znižujemo. Realizacija bo nižja, saj bodo drugi stroški za dokončanje
projekta pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore nižji od načrtovanih ob pripravi proračuna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
9016004 - Javni loški vodovod
Vrednost: 227.234 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, spremembe so le v višini posameznih kontov znotraj postavke.
Sredstva se, poleg namenov predvidenih s proračunom, dodatno namenijo še za izdelavo projektne dokumentacije za
obnovo primarnega in sekundarnega vodovoda na delu Partizanske ceste in Šolske ulice. Ta bo izvedena v
naslednjem letu skupaj z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na območju nekdanje vojašnice. Sredstva so
dodatno namenjena še za gradnjo vodovoda na zahodnem delu Reteč sočasno z gradnjo kanalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
Dodatno: OB122-16-0005 – Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice

9016007 - Loški vodovod - program EU
Vrednost: 593.166 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Proračunsko postavko z rebalansom proračuna znižujemo. Glavni razlog za znižanje postavke je, da je bilo plačilo
zapadlih obveznosti do izvajalca gradnje pri projektu Komunalna ureditev v naselju Puštal – območje A izvedeno že
v letu 2015. Poplačilo teh obveznosti smo načrtovali v letu 2016, zato v tem delu višino postavke usklajujemo.
Nekoliko nižja realizacija bo tudi pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, in sicer zato ker bodo stroški
cenitev in drugi stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih ob pripravi proračuna.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
9016009 - Pokopališča
Vrednost: 184.490 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z investicijami v izgradnjo infrastrukture
na pokopališčih. Vodilni projekt je širitev pokopališča Lipica na levi breg potoka Žabnica. Pogodbe za pridobitev
lastninske pravice na dveh parcelah, kjer bo nameravana širitev pokopališča Lipica, so podpisane. V drugi polovici
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leta bomo s te postavke solastnikom plačali prvi del kupnine. Solastniki bodo drugi del kupnine prejeli v naslednjem
proračunskem letu. To dejstvo in potrebne zneske bomo uravnotežili z rebalansom proračuna in postavko ustrezno
znižali. V nadaljevanju leta sledi priprava izvedbene dokumentacije in v ta del z rebalansom ne bomo posegali.
Enako v ostale projekte, ki so v teku v okviru te postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans
OB122-15-0056 - Pokopališča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans
Ocena.

901 - KS Bukovica - Bukovščica
Vrednost: 8.982 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
90106002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost
Vrednost: 1.506 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Povečujemo sredstva v višini 1.000 € zaradi večje porabe električne energije od prvotno načrtovane v KS Bukovica
– Bukovščica. Krajevna skupnost na osnovi Dogovora o odjemu električne energije športnemu društvu prefakturira
stroške električne energije za potrebe razsvetljave na športnemu igrišču, v zimskem času pa tudi za potrebe
zasneževanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

902 - KS Godešič
Vrednost: 8.917 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
90204001 - Proslave in prireditve krajevnih skupnosti
Vrednost: 1.140 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večje porabe od načrtovane v proračunu, povečujemo sredstva v višini 300 € za izdatke za reprezentanco in
190 € za drugi splošni material in storitve.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
90206002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost
Vrednost: 5.685 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 50 € za pisarniški material in
storitve, 270 € za električno energijo, 140 € za vodo in komunalne storitve, 173 € za NUSZ, 250 € za plačila po
podjemnih pogodbah, 60 € za posebni davek na določene prejemke in 200 € za druge operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

904 - KS Reteče - Gorenja vas
Vrednost: 18.161 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
90406001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki
Vrednost: 8.836 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb KS Reteče – Gorenje vas od načrtovanih v proračunu, povečujemo postavko v višini 6.000 € z
namenom kritja stroškov uporabe poslovnih prostorov v KUD Janko Krmelj.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

90406002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost
Vrednost: 1.005 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 500 € za izdatke za reprezentanco in
500 € za druge operativne odhodke.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.
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909 - KS Stara Loka - Podlubnik
Vrednost: 26.304 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
90906002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost
Vrednost: 3.740 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 499,84 € za električno energijo in
480,16 € za druge najemnine in zakupnine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
90916001 - Pokopališka dejavnost v KS
Vrednost: 19.815 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 1.630 € za odvoz smeti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

910 - KS Zminec
Vrednost: 8.923 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
91006002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost
Vrednost: 135 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 130 € za pisarniški material.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

911 - KS Sv. Lenart - Luša
Vrednost: 7.010 €

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
91116001 - Pokopališka dejavnost v KS
Vrednost: 4.460 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans
Zaradi večjih potreb od načrtovanih v proračunu, povečujemo sredstva v višini 1.000 € za tekoče vzdrževanje drugih
objektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans
Ocena.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
50 - Oddelek za proračun in finance
Vrednost: 35.551 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
5006002 - Povečanje kapitalskega deleža v BSC d.o.o.
Vrednost: 5.551 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje družbeniškega deleža Občine Škofja Loka v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center
d.o.o., Kranj (v nadaljnjem besedilu: BSC d.o.o.), je v javnem oziroma občinskem interesu. Družba BSC d.o.o., ima
status regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: RRA) po določbah ZSRR-2.
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RRA skladno z določbami ZSRR-2 deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi,
ministrstvi in drugimi institucijami na delovnih področjih, kot so:
- interdisciplinarni projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,
- podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,
- promocija investicij,
- razvoj človeških virov,
- razvoj turizma,
- prostorski razvoj in varstvo okolja,
- razvoj podeželja
- tehnična pomoč in sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.
Po določbi 3. odstavka 20. člena ZSRR-2 mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati tudi pogoj, da je v večinski javni
lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot
tretjinskega ustanoviteljskega deleža. BSC d.o.o. izpolnjuje pogoj, da je v večinski javni lastni, ne izpolnjuje pa
pogoja, da imajo znotraj javnega deleža večinski delež občine, in sicer so imele občine 25,44% delež, Javni sklad
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja pa 34,37% delež. Navedeni pogoj je morala BSC d.o.o. na podlagi
določbe tretjega odstavka 15. člena ZSRR-2A izpolniti do 28.07.2016, sicer bi lahko izgubila status RRA, ki pa je za
BSC d.o.o. in samo regijo ter vse občine gorenjske regije bistvenega pomena za njihov razvoj. Regionalne razvojne
agencije namreč do uvedbe pokrajin, ki so zahtevane v 143. členu Ustave RS, opravljajo del funkcije, ki bi jo sicer
morale opravljati pokrajine kot 1. nivo ureditve lokalne samouprave v Sloveniji.
Občina Škofja Loka je nov vložek vplačala z razporeditvijo splošne proračunske rezervacije na podlagi Sklepa
skupščine družbenikov družbe BSC Kranj, z dne 30.6.2016 in Sklepom Občinskega Sveta Občine Škofje Loke, št.
239, sprejetim na 15. redni seji, z dne 30.6.2016.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je skladno s sprejetimi sklepi skupščine družbenikov družbe BSC d.o.o., z dne 30.6.2016 in v skladu
s 517. členom Zakona o gospodarskih družbah se osnovni kapital družbe poveča z vložki iz 8.497,98 € za 890 € na
9.387,98 €. S sprejetjem 3. točke 5. sklepa te skupščine se poveča osnovni kapital družbe na podlagi izločitve
prednosten pravice iz prejšnje točke tega sklepa izvede z novimi denarnimi vložki in sicer z enkratnimi vplačili
najkasneje do 12.7.2016 ter s podpisi izjav v obliki notarskega zapisa o prevzemu vložka najkasneje do 12.7.201 na
sledeči način:
Novi vložek v nominalni višini 185,00 € vplača in prevzame Občina Škofja Loka, ki pridobi v družbi nov in
samostojen poslovni delež v višini 1,9706 % celotnega osnovnega kapitala družbe. Denarni vložek Občine Škofja
Loka, na podlagi katerega pridobi osnovni vložek v nominalni višini 185,00 € znaša 5.551,32 €, pri čemer razlika
med vplačanim denarnim vložkom in pridobljenim osnovnim vložkom v višini 5.366,32 € predstavlja vplačani
presežek kapitala.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
Obrazložitev NRP
20 - Župan
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
OB122-15-0028 - Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka
Namen in cilj - Rebalans
Namen in cilj Celostne prometne strategije občine Škofja Loka je strateška obravnava prometa, ki prinaša merljivo
izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanja možnosti občine za uspešen razvoj. Načrtovanje prometa
ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotovljen mobilnosti.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je razdeljen na 4. faze in traja 12 mesecev. Trenutno se izvaja 2. faza projekta.

30 - Oddelek za splošne zadeve
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB122-15-0017 - Zamenjava oken na stavbi UE
Namen in cilj - Rebalans
Ministrstvo za javno upravo, kot nosilec večine stroškov zamenjave oken, je v mesecu marcu 2016 pridobilo
kulturno varstvene pogoje v zvezi s to investicijo. Na tej podlagi je Upravna enota Škofja Loka v mesecu maju 2016
pridobila novo ponudbo za zamenjavo oken, zato se zneski sofinanciranja in deleža Občine ustrezno popravijo. Po
novi ponudbi naj bi celotna investicija znašala 130.000 €, od tega je delež Občine glede na delež souporabe 15.000
€, delež RS pa 115.000 €. Sicer pa namen in cilj ostajata enaka kot v sprejetem proračunu.
Stanje projekta – Rebalans
Projekt je v fazi izvedbe javnega razpisa.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB122-15-0035 - Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji
Namen in cilj - Rebalans
Občina Škofja Loka bo v okviru projekta Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji v letošnjem letu sredstva
namenjala za promocijo doma in v tujini.
Stanje projekta - Rebalans
Sredstva se namenjajo za izdelavo novih katalogov, predstavitev mreže na ciljnih sejmih doma in v tujini v
sodelovanju z STO in Spirit Slovenija.

40 - Oddelek za družbene dejavnosti
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB122-16-0006 - Nakup opreme ZD Škofja Loka - terminali
Namen in cilj - Rebalans
Občina Škofja Loka, kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Škofja Loka, se skladno s potrebami zavoda redno
prijavlja na razpise Ministrstva za zdravje, ki v Uradnem listu RS objavlja »javne razpise za prijavo predlogov
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji«
Stanje projekta - Rebalans
V teku je razpis Ministrstva za zdravje za leto 2016 in 2017.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB122-10-0069 - Investicijsko vzdrževanje – kultura
Namen in cilj - Rebalans
Investicijsko vzdrževanje so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve
uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in
predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme lastnik
Občina Škofja Loka, ob upoštevanju predlogov uporabnikov.
Stanje projekta - Rebalans
Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. V rebalansu 2016 so glede na predlog KS Reteče sredstva
v višini 6.000 € prenesena na drugo postavko.

OB122-16-0007 - Nakup prostorov za knjižnico - "Nama"
Namen in cilj - Rebalans
Osnovni namen in cilj »Nakupa prostorov za knjižnico – Nama« je ureditev lastnih prostorov za knjižničarsko
dejavnost na enem mestu. Sedanja Knjižnica Ivana Tavčarja deluje v najetih in premajhnih prostorih na Šolski ulici
(prostori v lasti Gorenjske banke – najemna pogodba). Trenutno v objektu Name deluje le mladinski oddelek
knjižnice (v drugem nadstropju). Po odkupu in ureditvi objekta pa se bo tako preselila v »Namo« celotna knjižnica,
vključno z upravnimi prostori.
Stanje projekta - Rebalans
Izvedena je cenitev objekta. V teku so pogajanja glede cene in izvedbe nakupa.
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18059001 - Programi športa
OB122-10-0068 - Investicijsko vzdrževanje – šport
Namen in cilj - Rebalans
Investicijsko vzdrževanje so ukrepi, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z namenom ohranitve
uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, pohištvo, tlaki, stene, inštalacije,…) in
predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo. Ta dela se izvajajo po planu, ki ga sprejme Občina
Škofja Loka, ob upoštevanju predlogov uporabnikov.
Stanje projekta - Rebalans
Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. V Rebalansu 2016 so sredstva v NRP povečana za 6.500
€, skladno z obrazložitvijo postavke.

60 - Oddelek za okolje in prostor
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB122-15-0018 - Urbanistični dokumenti
Namen in cilj - Rebalans
Letni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov,
poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za
manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.
Zaradi zmanjšanja postavke 6016001 – Urbanistični dokumenti z Amandmajem št. 1 za 22.000 € se posledično za
isto vrednost zmanjša tudi projekt OB122-15-0018 – Urbanistični dokumenti.

16039004 - Praznično urejanje naselij
OB122-16-0012 - Praznična okrasitev naselij
Namen in cilj - Rebalans
Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve in osvetlitve naselij v občini.
Stanje projekta - Rebalans
Izdelava idejnega projekta.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov
Namen in cilj - Rebalans
Namen je priprava strokovnih podlag in projektne dokumentacije za načrtno usmerjanje razvoja prenove kulturne
dediščine na celotnem območju občine Škofja Loka s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne
dediščine mesta kasnejšim generacijam ter omogoči njeno predstavitev javnosti.
Z uvedbo projekta Ureditev otroškega igrišča in trga pred upravno enoto v Škofji Loki v proračun so sredstva za ta
projekt zagotovljena na programu 8016002, zato je vrednost tega projekta nekoliko nižja.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je v fazi izdelave strokovnih podlag.
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70 - Oddelek za stavbna zemljišča
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB122-16-0010 - Ureditev prostorov KS Zminec
Namen in cilj - Rebalans
Občina Škofja Loka je v letu 2015 za potrebe delovanja KS Zminec kupila prostore v stavbi Zminec 35, Škofja
Loka. Za normalno uporabo prostora je potrebno izvesti njegovo preureditev ter sanacijo. Izvedla se bo menjava
stavbnega pohištva ter uredil prostoru lasten priključek za odjem električne energije, vode ter priključek na
kanalizacijo.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt v izvedbi.

OB122-16-0011 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Škofja Loka
Namen in cilj - Rebalans
Občina Škofja Loka si prizadeva s strani države brezplačno pridobiti nepremičnine (zemljišča in stavbe) nekdanje
vojašnice Škofja Loka. Ker so stavbe v slabem stanju, bo takoj po pridobitvi potrebno pristopiti k izvajanju
najnujnejših sanacijskih del. Z nameravanimi investicijskimi posegi se bo zaustavilo nadaljnje poslabševanje stanja
stavb. Predvsem je potrebno izvesti sanacijo ostrešij ter drugih osnovnih gradbenih elementov stavb.
Stanje projekta - Rebalans
V pripravi.

OB122-16-0013 - Nakup solastniških deležev Kašče
Namen in cilj - Rebalans
Občina Škofja Loka je na podlagi Delitvene bilance premoženja nekdanje Občine Škofja Loka postala solastnica
stavbe Kašča v deležu 5709/10000. Obstoječa solastniška situacija ne omogoča optimalnega funkcioniranja objekta spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino najvišjega pomena. Z vzpostavitvijo lastništva na celotni stavbi bo
omogočena normalna uporaba stavbe kot celote, z vključitvijo v širše območje Spodnjega trga, vzpostavitvijo
galerijske dejavnosti v okviru delovanja zavoda Loški muzej Škofja Loka ter zagotovitvijo gostinske in druge
ponudbe občanom, turistom in drugim obiskovalcem starega mestnega jedra.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je v izvedbi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB122-15-0026 - Nakup zemljišč (Urejanje občinskih zemljišč)
Namen in cilj
Zaradi zamika realizacije projekta OLN Kamnitnik I. in II. se vrednost postavke zniža za 30.000 €.
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80 - Oddelek za prometno infrastrukturo
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB122-15-0043 - Urejanje pločnikov
Namen in cilj - Rebalans
Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu ob občinskih in predvsem ob državnih cestah z
izgradnjo pločnikov in prehodov za pešce, po predlogih posameznih KS.
Stanje projekta- Rebalans
V letu 2016 načrtujemo pridobiti projektno in drugo dokumentacijo, posamezna zemljišča in gradnjo dela
predvidenega pločnika v povezavi z gradnjo ustreznega odvodnjavanja meteornih vod v najbližji vodotok.

OB122-15-0044 - Program obnov občinskih cest
Namen in cilj - Rebalans
Razne obnove in rekonstrukcije dotrajanih odsekov kategoriziranih občinskih cest in preplastitve makadamskih poti.
Stanje projekta - Rebalans
Delno je projekt že izveden z nižje obračunanimi stroški v letu 2016 na račun višje realizacije v letu 2015.

OB122-15-0045 - Obnova cest v naseljih - program EU
Namen in cilj - Rebalans
Ureditev cest, katere po projektu komunalne ureditve naselij niso bile predvidene za celotno obnovo (širitev,
ureditev meteorne kanalizacije, preplastitve v celotni širini,…).
Stanje projekta - Rebalans
Delno je projekt že izveden z nižje obračunanimi stroški v letu 2016 na račun višje realizacije v letu 2015.

OB122-15-0052 - Industrijska cona Trata - 1. Faza
Namen in cilj - Rebalans
Gradnja nove (južne) ceste v novo IC Trata s krožnim krožiščem, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, tk vodi
in vodovodom z namenom zagotavljanja varnega in tekočega prometa v novo IC Trata in vas Trata. Zaradi manjših
nastalih stroškov, je vrednost projekta nižja od prvotno načrtovane.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je v izvajanju.

OB122-15-0071 - Pločnik železniška postaja Škofja Loka
Namen in cilj - Rebalans
Izboljšana bo dostopnost in prometna varnost na območju železniške postaje Škofja Loka.
Stanje projekta - Rebalans
V pripravi; izvedba bo v letu 2016.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB122-15-0042 - Parkirišče Kapucinsko predmestje
Namen in cilj - Rebalans
Investicijsko vzdrževanje parkirišča predstavlja za investitorja boljšo podobo mesta in zagotavlja uporabnikom
boljšo dostopnost do storitev.
Stanje projekta - Rebalans
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Projekt je v izvajanju.

OB122-15-0055 - Urejanje prometa
Namen in cilj - Rebalans
Postavitev nove prometne signalizacije, intervencijskih ukrepov za varovanje udeležencev v prometu, opreme za
kontrolo pristopa in za nadzor prometa.
Stanje projekta - Rebalans
V pripravi; izvedba bo v letu 2016 v širšem obsegu kot je bilo predvideno ob sprejetju proračuna.

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal
Namen in cilj - Rebalans
Širitev zagotavlja uporabnikom boljšo dostopnost do storitev z bolj urejenim parkiranjem za občane in obiskovalce.
Stanje projekta - Rebalans
V pripravi; izvedba bo v letu 2016.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB122-15-0046 - Investicije v javno razsvetljavo
Namen in cilj -Rebalans
Obnova dotrajane javne razsvetljave, ter dograditev javne razsvetljave na lokacijah, kjer je javna razsvetljava
potrebna zaradi zagotovitve varnosti v prometu.
Stanje projekta -Rebalans
V pripravi; izvedba bo v letu 2016 v širšem obsegu kot je bilo predvideno ob sprejetju proračuna.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB122-15-0038 - Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto
Namen in cilj -Rebalans
Namen in cilj projekta je zagotoviti igralno površino otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem v starem
mestnem jedru Škofje Loke ter urediti trg z grajskim pobočjem kot površino namenjeno prireditvam.
Stanje projekta -Rebalans
Poteka postopek javnega razpisa za izvajalca del.
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90 - Oddelek za GJS
12049001 - Oskrba s plinom
OB122-15-0057 - Projekti, razvoj (plinifikacija)
Namen in cilj - Rebalans
Po podpisu Koncesijske pogodbe je koncedent v okviru komunalnega opremljanja zemljišč dokončal gradnjo
določenih odsekov plinovoda - konkretno gradbišče »Puštal B«. Po zaključku je treba zaključiti tudi obveznosti iz
gradbene pogodbe.
Stanje projekta - Rebalans
V letu 2016 bo s poplačilom obveznosti po sklenjenih pogodbah za gradnjo komunalen infrastrukture na območju
»Puštal B«, postopek zaključen.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB122-10-0093 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore
Namen in cilj - Rebalans
Zmanjševanje onesnaženosti okolja zaradi zagotovitve infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
priključitev posameznih naselij na kanalizacijski sistem in s tem na čistilni napravi. V skladu z državnim
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta
2017) je potrebno na poselitvenih območjih, ki so predmet projekta urediti odvajanje odpadne vode v javno
kanalizacijo in ustrezno čiščenje odpadnih voda. Z izvedbo projekta bodo doseženi tudi cilji, ki sovpadajo z
implementacijo ciljev Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje
2007-2013.
Stanje projekta - Rebalans
Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z Občinami
Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop k urejanju okoljsko - komunalne
infrastrukture. Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore« je bila v letu 2009 izdana odločba za
sofinanciranje projekta iz evropskih kohezijskih sredstev. V septembru 2011 so bile za omenjeni projekt podpisane
tri pogodbe in sicer za izvajalca projektantskih in gradbenih del, za izvajalca storitev inženirja in nadzornika ter za
izvajalca ukrepov obveščanja javnosti. V decembru 2011 sta bili za omenjeni projekt podpisani sofinancerski
pogodbi za gradnjo, ki vključuje tudi celotno projektiranje in poskusno obratovanje čistilnih naprav ter za storitve
inženirja in nadzora. V avgustu 2012 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za storitve obveščanja javnosti.
Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Za Občino Škofja Loka so na
področju odvajanja odpadnih voda v projekt vključene naslednje investicije:
-

izboljšava zbirnega mestnega kanala,
izboljšava zbirnega kanala Trata,
gradnja kanalizacije Puštal,
gradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter,
gradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče,
zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN Škofja Loka
posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka,
gradnja ČN Reteče.

Projekt je bil v gradbenem smislu zaključen v letu 2015. Na čistilnih napravah je bilo zaključeno tudi poskusno
obratovanje. Za vse investicije so bila pridobljena uporabna dovoljenja. V letu 2016 bomo sredstva namenili za
ostale aktivnosti po zaključku gradnje.
Realizacija pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore bo nekoliko nižja, saj bodo drugi
stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih ob pripravi proračuna.
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OB122-15-0065 - Dograditev kanalizacijskega omrežja
Namen in cilj - Rebalans
Dograditve kanalizacijskega omrežja so potrebne zaradi celovite oskrbe občine z gospodarsko javno službo
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, tudi zaradi izpolnjevanja ciljev po vlogi za pridobitev sredstev sofinanciranja.
Predvidene so dograditve na različnih lokacijah občine, kjer stanje kanalizacije še ni urejeno, je pa obstoječe
kanalizacijsko omrežje v takšni bližini, da je dograditev možna. To so odseki na območjih KS Godešič, KS RetečeGorenja vas, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik in KS Trata.
Sredstva, namenjena dograditvam kanalizacijskega omrežja zaradi celovite oskrbe občine z gospodarsko javno
službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, za izgradnjo prestavitve javne kanalizacije za potrebe IOC Trata, se s
tem rebalansom povečajo.
Stanje projekta - Rebalans
V letu 2016 bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne in ostale potrebne dokumentacije in z gradnjo.

OB122-15-0066 - Dokumentacija (javne kanalizacije)
Namen in cilj - Rebalans
Izdelava projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na področju odvajanja
odpadnih voda.
Zaradi vnosa projektov v Načrt razvojnih programov (NRP) OB122-16-0004–Kanalizacija Ljubljanska cesta in
OB122-16-0005–Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice, se del sredstev znotraj NRP iz projekta »OB12215-0066–Dokumentacija (javne kanalizacije) prenese na projekte OB122-16-0004–Kanalizacija Ljubljanska cesta in
na OB122-16-0005–Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice.
Stanje projekta - Rebalans
Sredstva so namenjena izdelavi projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na
področju odvajanja odpadnih voda.

OB122-15-0068 - Sekundarna kanalizacija Dorfarje
Namen in cilj - Rebalans
Za objekte v naselju Dorfarje, ki stojijo na občinski meji, ob naseljih Šutna in Žabnica, je predvidena izgradnja
fekalne kanalizacije in sočasna obnova vodovoda. Gradnja bo prilagojena in usklajena z izgradnjo fekalnega
omrežja Bitnje-Šutna-Žabnica v Mestni občini Kranj. Objekti bodo priključeni na Centralno čistilno napravo Kranj.
Z rebalansom povečujemo sredstva zaradi uskladitve in dokončanja izgradnje sekundarne kanalizacije v naselju
Dorfarje.
Stanje projekta - Rebalans
Gradnja bo zaključena v letu 2016.

OB122-16-0002 – Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B
Namen in cilj - Rebalans
S projektom Komunalna ureditev naselja Puštal - območje B se opremlja naselje s komunalno infrastrukturo in sicer
z meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter ureja cestna infrastruktura.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je zaključen.

OB122-16-0003 – Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas
- Reteče
Namen in cilj - Rebalans
S projektom Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče se opremljajo naselja s
komunalno infrastrukturo, in sicer s kanalizacijo, vodovodom, javno razsvetljavo ter ureja cestna infrastruktura.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je zaključen.
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OB122-16-0004 – Kanalizacija Ljubljanska cesta
Namen in cilj - Rebalans
S projektom Kanalizacija Ljubljanska cesta se predvideva celovita ureditev odvajanja fekalnih in meteornih voda.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

OB122-16-0005 – Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice
Namen in cilj - Rebalans
S projektom Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice se predvideva celovita ureditev odvajanja fekalnih in
meteornih voda. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema se bo izvedla tudi obnova dotrajanega vodovodnega
omrežja.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

16039001 - Oskrba z vodo
OB122-15-0070 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
Namen in cilj - Rebalans
Z izvedbo projekta doseči cilje, ki sovpadajo z implementacijo ciljev OP ROPI za obdobje 2007-2013 in finančno
dokončati projekte,po katerih je zgrajeno: cevovodi v dolžini 18,7 km, 1 nov vodohran Trnje, 3 črpališča z zbirnim
jaškom na Trebiji in obnoviti črpališča Vešter ter izboljšati javno oskrbo s pitno vodo. S tem se zagotavlja boljša in
varnejša oskrba uporabnikov javnega vodovodnega sistema s pitno vodo, ustrezna infrastruktura za izvajanje javne
službe »oskrba s pitno vodo«, predvsem pa poveča število prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z
zagotovljenim monitoringom.
Stanje projekta - Rebalans
Projekt je gradbeno zaključen. V letu 2016 bomo sredstva namenili za aktivnosti po zaključku gradnje. Po cenitvah
bo potrebno poplačati še škode lastnikom, nastalo zaradi gradnje.
Realizacija pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore bo nekoliko nižja, in sicer zato ker bodo stroški cenitev
in drugi stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih ob pripravi proračuna. Načrtujemo, da bo projekt
finančno zaključen v celoti v proračunskem letu 2016, zato stroški v prihodnjih letih niso več načrtovani.
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