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II. POSEBNI DEL 

Obrazložitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

 

20 - Župan 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

2003001 - Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, deloma se z rebalansom spreminja samo obrazložitev. 

Del sredstev namenjamo tudi kritju stroškov priprave dokumentacije za prijave na razpise s področja mednarodnega 

sodelovanja, kot npr. Evropa za državljane. 

 

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

3006007 - Urejanje občinske stavbe 
Vrednost: 107.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans  

Na tej postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb Občine Škofja Loka. V letu 2019 je 

poleg rednega investicijskega vzdrževanja v planu tudi sanacija dotrajanega ostrešja na upravni stavbi Poljanska cesta 2, 

ki jo bo sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo. 

Z rebalansom sredstva na postavki nekoliko povečujemo. Ob sanaciji dotrajanega ostrešja se bo v mansardi upravne 

stavbe na Poljanski cesti 2, Škofja Loka, hkrati zamenjalo tudi stara okna in senčila. Občina je za ta del investicije 

uspešno kandidirala na razpisu EKO Sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Vloga je bila v mesecu maju 2019 

ugodno rešena, zato se za višino predvidene subvencije, ki znaša 2.050 EUR, poveča tudi ta postavka, da bo investicijo 

možno izvesti v skladu z zahtevami razpisa. 
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40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

4018002 - Loški muzej 
Vrednost: 103.646 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi izvedbe celovitega dogajanja v sklopu 80. letnice Loškega 

muzeja (dve razstavi, praznovanja ob obletnici 1. odprtja muzeja, zbornik, dogodki in sodelovanja z večimi ciljnimi 

skupinami).  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi ocen stroškov izvedbe dogajanja v sklopu 80. letnice Loškega muzeja. 

 

1803 – Programi v kulturi  

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

4018003 – Knjižnica Ivana Tavčarja  
Vrednost: 449.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki predvsem zaradi povečanih stroškov dela, ki so posledica novih 

uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 80/18). Hkrati povečujemo tudi postavko za materialne stroške, zaradi vzpostavitve novega delilnika 

stroškov na Nami in večjih potreb izkazanih v zadnjih letih.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev ter 

predloga finančnega načrta. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

4018033 - Nakup prostorov za knjižnico - "Nama"  
Vrednost: 400.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom se spreminja dinamika odkupa objekta »Nama«, saj je v letu 2019 predviden odkup v višini 400.000 EUR, 

preostanek pa bo realiziran v letu 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB 122-16-0007 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Cenilno poročilo za navedeno nepremičnino; kupoprodajna pogodba. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3862
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4018034 - Sokolski dom - zvočna in arhitekturna ureditev 
 Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom sredstva na postavki povečujemo za izvedbo nekaterih nujnih del pri ureditvi oziroma popravilu inštalacij 

in opreme v okviru Sokolskega doma (potrebno je izboljšati akustično - zvočno in vizualno podobo Kristalne dvorane).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB 122-18-0025 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi ocene stroškov. 

 

4018039 - Ureditev prostorov za knjižnico Trata 
 Vrednost: 220.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans  

Z rebalansom sredstva na postavki povečujemo, ker je realizacija izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del 

predvidena že v letošnjem letu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB 122-18-0024 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi projektantskega predračuna. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti   

18059001 - Programi športa  

4018026 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov  
Vrednost: 129.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom sredstva na postavki povečujemo za 8.000 EUR. Dodatna sredstva namenjamo Zavodu za šport za 

športne objekte glede na predloge KS – za igrišče v Zmincu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-18-0027 in OB122-18-0028 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4019001 - Vrtec Škofja Loka  
Vrednost: 2.960.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki zaradi spremenjenih cen programov v Vrtcu Škofja Loka, ki veljajo od 

1.4.2019 dalje. Le te so se povečale predvsem zaradi stroškov dela, ki so posledica novih uvrstitev delovnih mest v višje 

plačne razrede, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi cene programov Vrtca Škofja Loka, števila vpisanih otrok v vrtec s stalnih 

prebivališčem v občini Škofja Loka ter stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. 

 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

4019004 – Subvencija otroškega varstva  
Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki. Tekom leta se je izkazalo, da se število upravičencev v letošnjem letu 

ne bo zniževalo kot v preteklih letih, tako da bodo sredstva po rebalansu na podobni ravni kot v preteklem letu.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Ocena temelji na porabi iz preteklega in letošnjega leta ob upoštevanju Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki 

niso vključeni v programe predšolskega varstva. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 - Osnovno šolstvo  

4019017 - Računalniške učilnice  
Vrednost: 58.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom sredstva na postavki povečujemo, saj so osnovne šole pridobile odobritev in sofinanciranje dodatne 

računalniške opreme po razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razliko sredstev je dolžna pokriti 

ustanoviteljica - Občina.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0014 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih ter odobrene opreme s strani MIZŠ. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3862
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4019018 - Investicijsko vzdrževanje - Osnovne šole  
Vrednost: 185.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom sredstva na postavki povečujemo za zamenjavo starih oken v dveh učilnicah OŠ Ivana Groharja in 

ureditev električnih priključkov za skupno - enotno merjenje električne energije javnih zavodov v Podlubniku (OŠ Ivana 

Groharja in OŠ Jela Janežiča ter Vrtec Najdihojca in Biba). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans  

OB122-18-0030 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih. 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO 

 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 – Socialno varstvo starih 

4020013 – Služba pomoči na domu  
Vrednost: 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki predvsem zaradi povečanih stroškov dela, ki so posledica novih 

uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 80/18).  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP - Rebalans 

Višina sredstev je planirana na podlagi cene storitev in izkušenj preteklih letih. 
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60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

6016001 Urbanistični dokumenti                                          

                                                                                               Vrednost: 119.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo za 27.250 EUR oz. za znesek, za katerega so bila sredstva na postavki 

zmanjšana z dvema amandmajema ob potrjevanju proračuna.  

S predlaganim zneskom bomo lahko pokrili stroške priprave vseh dokumentov, ki so načrtovani v letošnjem letu, t.j. 

dokončanje izdelave strokovnih podlag s področja poplavne varnosti in postopka sprememb in dopolnitev OPN 

(predvsem izdelava strokovnih podlag za obravnavo pobud ob spremembi OPN in drugih strokovnih podlag, potrebnih 

za pripravo OPN).   

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

6018002 - Obnova kulturnih spomenikov 
Vrednost: 85.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, deloma se z rebalansom spreminja samo obrazložitev. 

Del sredstev namenjamo obnovi spomenikov kulturne dediščine v lasti fizičnih oseb na osnovi javnih razpisov in 

pozivov za dodelitev sredstev. Sredstva namenjamo tudi za načrtno usmerjanje razvoja prenove kulturne dediščine za 

objekte in javne površine in s tem povezane raziskave. Poleg tega del sredstev namenjamo še za vzdrževanje objektov 

kulturne dediščine in za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-19-0004 - Obnova KD - javni razpisi in pozivi 
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70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično 

premoženje 

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: 13.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Višino sredstev na postavki z rebalansom povečujemo za 2.500 €. Sredstva na postavki so bila prvotno planirana glede 

na porabo v prejšnjem letu. V letošnjem letu se sklepa nova pogodba za upravljanje poslovnih enot, pri čemer se 

predvideva povišanje cene upravljanja glede na preteklo petletno obdobje.  

 

7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Vrednost: 226.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Višino sredstev na postavki z rebalansom povečujemo za 19.000 €. Povišanje postavke je potrebno zaradi zaključka 

investicije ureditve nove tržnice v vojašnici in pridobitve uporabnega dovoljenja. Potrebno je izvesti še nekatera dela 

(elektro inštalacije, protipožarni ukrepi, zamenjava načina ogrevanja) in izdelati dokumentacijo, ki je potrebna za 

pridobitev uporabnega dovoljenja nove tržnice (PID projekt). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-18-0042 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Škofja Loka 2 

 

7004011 - Nakup poslovnih prostorov 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Višino sredstev na postavki z rebalansom povečujemo za 7.000 €, s katerimi bomo izvedli nakup solastniškega deleža 

1/2 na parceli št. *152/5, k.o. 2035 Škofja Loka, ki v naravi predstavlja kletne prostore v stavbi Mestni trg 20, kjer ima 

Občina Škofja Loka kotlovnico.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-18-0006 – Nakup deleža neprem. kotlovnice na Mestnem trgu 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 
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7016014 - Plačilo obratovalnih stroškov – subsidiarnost 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 10.000 € zaradi povečanega števila zahtevkov upravnika večstanovanjskih 

objektov do občine, za plačilo neporavnanih obratovalnih stroškov najemnikov občinskih stanovanj. Upravnik dolgov iz 

naslova obratovalnih stroškov od nekaterih najemnikov občinskih stanovanj v izvršilnih postopkih ni mogel izterjati, 

zato skladno z zakonom zahteva plačilo od občine kot lastnice stanovanja. Gre za obratovalne stroške, ki niso vezani na 

posamezne števce, temveč jih upravnik po določenem ključu razdeli med posamezne lastnike oz. uporabnike stanovanj. 

 

 

 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

8013002 - Študije na lokalnih cestah in kolesarskih povezavah 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 sredstva postavke namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter elaboratov 

potrebnih za vzdrževanje in upravljanje ter obnovo občinskih cest. Pri upravljanju 363,325 km občinskih cest nastanejo 

med letom tudi različni stroški (storitve notarja, odvetnika, soglasja, razpisi, stroški računalniških aplikacij, vodenje 

katastra in podobno), ki jih krijemo s sredstvi te postavke. Na kolesarskih povezavah sredstva namenjamo za preveritev 

in določitev poteka tras kolesarskih stez in poti v mestu in okolici, z navezavo na državno kolesarsko mrežo v Občini 

Škofja Loka. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo. Dodatna sredstva v višini 15.000 € namenjamo pričetku postopka 

evidentiranja dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v skladu z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe 

zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture in novelacijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest in 

kolesarskih poti v občini Škofja Loka. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

8013026 - Investicije v javno razsvetljavo 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo za prestavitev zračnih vodov v zemljo, skladno z deli elektrooperaterja, prestavitev prižigališč 

zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja, morebitno menjavo dotrajanih kablov ter ostalih nujnih stroškov 

(priključnina, projektna dokumentacija, ...) in manjše projekte novogradenj na osnovi predlogov krajevnih skupnosti.  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo za 30.000 € zaradi večje investicije ob sočasni gradnji kabelske 

kanalizacije Elektro Gorenjska po Poljanski cesti in predlogov krajevnih skupnosti o investicijah v posodobitve in 

dograditve javne razsvetljave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0016 - Investicije v javno razsvetljavo 

 

 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

9015007 - Študije in drugi izdatki - javna kanalizacija 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za pokrivanje stroškov povezanih s študijami, analizami, izdelavo idejnih zasnov in 

dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter za pripravo projektne in investicijske dokumentacije (komunalna 

ureditev Grajska pot, Ševlje, …), poročanja po zaključkih operacij, ki so sofinancirane iz EU in/ali RS, morebitnih 

odškodnin upravičencem, notarskih stroškov overitev, za dokumentacijo in postopke, povezane z izbiro izvajalca 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter drugih izdatkov potrebnih 

za izvajanje javne službe. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo. Za pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov potrebnih za izbiro 

izvajalca gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ocenjujemo, da bomo 

potrebovali več sredstev od načrtovanih, zato višino sredstev z rebalansom zvišujemo. Prav tako bomo pričeli s 

postopkom izdelave nove Generalne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Škofja Loka. 

 

9015008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 
Vrednost: 586.089 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo krili stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov. Sredstva te 

postavke namenjamo tudi obnovi kanalizacije, ki bo potekala hkrati z obnovo ceste in ostale občinske infrastrukture v 

cestnem telesu in poteh na mestnem in primestnem območju, oziroma v vplivnem in prispevnem območju kanalizacije. 

Namen projekta Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v dolžini 

približno 290 m, za potrebe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz območja vzhodnega dela bivše 

vojašnice. Izkazalo se je, da je na trasi kanalizacijskega sistema obstoječi vodovod dotrajan. Zato se bo v sklopu 

navedene investicije izvedla tudi obnova primarnega in sekundarnega vodovoda na Šolski ulici in Partizanski cesti v 

skupni dolžini približno 300 m. Na novo zgrajeno kanalizacijskega omrežja bo med drugim priključen bodoči Vrtec 

»Kamnitnik«. Projekt je v zaključni fazi. Vsa gradbena dela so bila izvedena in zaključena že v letu 2018. V letu 2019 

sledi priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in prenos zgrajene infrastrukture izvajalcu 

gospodarska javne službe v upravljanje.  
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Osnovni namen projekta Kanalizacija Ljubljanska cesta je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v dolžini približno 340 m. S tem bo dosežen cilj projekta, da mešana 

odpadna voda ne bo več nekontrolirano odtekala po javnih površinah. V sklopu projekta se bo obnovil tudi del 

obstoječega javnega vodovoda. Hkrati pa bo zagotovljena možnost priključitve 3 objektov na fekalno kanalizacijo. 

Projekt je v fazi gradnje. Aktivno poteka gradnja meteorne in fekalne kanalizacije. Nato bo sledila še obnova vodovoda 

in nato ureditev zgornjega ustroja ceste. Zaključek gradnje je predviden v prvi polovici leta 2019, kateri sledi pridobitev 

uporabnega dovoljenja in prenos zgrajene infrastrukture izvajalcu gospodarska javne službe v upravljanje. 

Z izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja in sočasno obnovo primarnega in sekundarnega vodovoda na severnem 

delu naselja Kamnitnik bomo omogočili priključitev tamkajšnjih objektov (predvideno število objektov 8) na javni 

kanalizacijski sistem ter zagotovili boljše in varnejše okolje ter zmanjšanje onesnaženosti okolja. Projekt je v zaključni 

fazi. Gradbena dela so bila izvedena v letu 2018. V letu 2019 sledi pridobitev uporabnega dovoljenja in prenos zgrajene 

infrastrukture izvajalcu gospodarska javne službe v upravljanje. 

Namen projekta TPC Grenc-Suha - kanalizacija je izvedba sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 

približno 1.135 m (od tega fekalne kanalizacije v dolžini 993 m in meteorne kanalizacije v dolžini 142 m) od Grenca do 

Ljubljanske ceste. Izvedeni sekundarni kanali bodo zagotavljali možnost priključitve na javno kanalizacijo. Objekti na 

prispevnem območju male komunalne čistilne naprave pri trgovskem objektu Lidl v Trgovsko poslovni coni na Grencu 

in male komunalne čistilne naprave pri objektu Avto Markovič bodo prevezani na javno kanalizacijo in na Centralno 

čistilno napravo Škofja Loka. Projekt je v zaključni fazi. Gradbena dela so bila izvedena v letu 2018. V letu 2019 sledi 

pridobitev uporabnega dovoljenja in prenos zgrajene infrastrukture izvajalcu gospodarska javne službe v upravljanje. 

Z izvedbo kanalizacijskega omrežja na delu Ceste talcev bomo objekte (št. objektov 24) na prispevnem območju male 

komunalne čistilne naprave »Za Kamnitnikom« prevezali na javno kanalizacijsko omrežje in na Centralno čistilno 

napravo Škofja Loka. Projekt je v zaključni fazi. Gradbena dela so bila izvedena v letu 2018. V letu 2019 sledi 

pridobitev uporabnega dovoljenja in prenos zgrajene infrastrukture izvajalcu gospodarska javne službe v upravljanje. 

V delu naselja Sv. Duh je predvidena izvedba sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 675 

m. Cilj izvedbe je priključitev tamkajšnjih objektov (predvideno število objektov 23) na javni kanalizacijski sistem in s 

tem zmanjšati onesnaženost okolja. V letu 2019 je predvidena pridobitev manjkajočih služnosti in izdelava projektne in 

investicijske dokumentacije za pridobitev gradbena dovoljenja. 

S te postavke bodo plačani tudi vsi ostali stroški v zvezi z investicijami, npr. izdelava projektne dokumentacije, 

pridobivanje gradbenega dovoljenja, cenitve, odškodnine, notarski stroški, izvedba javnih razpisov, gradbeni nadzor, 

izdelava varnostnega načrta, koordinator za varstvo pri delu, pridobitev uporabnega dovoljenja. 

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov 

izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov. 

Podrobneje so projekti predstavljeni v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom znižujemo za 30.000 €. Gradnja odseka »TPC Grenc-Suha - kanalizacija« se je 

pričela v letu 2018. Končno situacijo smo prejeli v letu 2019, ki pa je bila nižja od predvidene, s čimer je bila investicija 

zaključena z nižjimi stroški od predvidene pogodbene vrednosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-16-0005 Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

OB122-16-0027 Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 

OB122-16-0032 Cesta talcev - kanalizacija 

OB122-16-0033 TPC Grenc-Suha – kanalizacija 

OB122-17-0033 Sv. Duh - fekalna kanalizacija 

OB122-18-0039 Investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 

 

9015013 - Študije in drugi izdatki - čistilne naprave 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V okviru proračunske postavke namenjamo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada 

med investicijsko dokumentacijo (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter 
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študije, analize ter strokovno svetovanje, povezano z izvajanjem javne službe) ter za dokumentacijo in postopke, 

povezane z izbiro izvajalca gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

Višino sredstev na postavki z rebalansom zvišujemo, ker ocenjujemo, da bomo za pripravo dokumentacije in izvedbo 

postopkov potrebnih za izbiro izvajalca gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, potrebovali več sredstev od prvotno načrtovanih.  

 

9015016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - čistilne naprave 
Vrednost: 131.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo izvedbi investicij in investicijskemu vzdrževanju čistilnih naprav 

(Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče). Po izgradnji obeh čistilnih naprav, se po nekaj letih 

obratovanja pojavljajo potrebe po vzdrževanju, ki nima lastnosti rednega vzdrževanja, temveč investicijskega. Za 

investicijsko vzdrževanje je po koncesijski pogodbi zadolžena lastnica infrastrukture – Občina Škofja Loka. 

Investicijsko vzdrževanje se izvaja na podlagi potreb, ki so ugotovljene npr. ob rednih servisih naprav. Sredstva na 

postavki so namenjena izvedbi in nadzoru. 

Višino sredstev na postavki z rebalansom zvišujemo zaradi potreb po investicijskemu vzdrževanju na Centralni čistilni 

napravi Škofja Loka, za katerega je po koncesijski pogodbi pristojen koncedent – Občina Škofja Loka. Sredstva 

namenjamo, poleg izvedbi investicijskega vzdrževanja in nadzoru, tudi izdelavi investicijske dokumentacije in izvedbi 

postopkov javnega naročanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-18-0019 – Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

9016002 - Študije in drugi izdatki 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki namenjamo pokrivanju stroškov povezanih s študijami, analizami, cenitvami, odmerami, pripravo 

projektne in investicijske dokumentacije (idejna zasnova, DIIP, …), pripravo odlokov in drugih aktov, poročanjem po 

zaključkih operacij, ki so sofinancirane iz EU in/ali RS, morebitnimi odškodninami upravičencem, notarskimi stroški 

overitev, stroški povezani s pridobivanjem vodnih dovoljenj, stroški v zvezi z Uredbo o vodovarstvenih območjih ter 

drugimi izdatki potrebnimi za izvajanje javne službe. 

Postavko z rebalansom povečujemo za 10.000 €. Za pripravo dokumentacije in izvedbo postopkov potrebnih za izbiro 

izvajalca gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ocenjujemo, da bomo potrebovali več sredstev od načrtovanih, 

zato višino sredstev z rebalansom zvišujemo. Prav tako bom pričeli s postopkom izdelave nove Generalne rešitve oskrbe 

s pitno vodo in hidravlične študije za javni loški vodovod. 

 

9016004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni vodovod 
Vrednost: 317.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjamo za investicijsko vzdrževanje cevovodov in objektov na javnem vodovodnem omrežju ter 

obnovo vodovoda na območjih, kjer prihaja do pogostih okvar oziroma se bo obnavljala ostala komunalna 

infrastruktura ali občinske ceste. 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela primarnega vodovoda v naselju Pod 

Plevno, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo razpisa za izbiro izvajalca gradnje.  
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S te postavke bo prav tako plačana izdelava projektne dokumentacije za obnovo primarnega vodovoda v dolini 

Hotoveljščice, izvedba pa bo sledila fazno v letih od 2020 do 2022. 

S te postavke bo plačan postopek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje za dograditev vodovoda v delu 

naselja Zminec, s čimer bo omogočena priključitev sedmih stanovanjskih hiš na javni loški vodovod. 

Plačana bo obnova vodovoda v naselju Podlubnik od h.št. 283 do 291 v dolžini 120 m, na katerem so zelo pogoste 

okvare, zato je obnova nujna.  

S postavke bo plačana izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovoda ob rekonstrukciji ceste Frankovo naselje 

70–118, s čimer se bo izboljšalo stanje javne infrastrukture in uredilo problematično odvodnjavanje ceste. 

V sklopu gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Ljubljanske ceste, ki se je pričela v letu 2018, bo izvedena tudi obnova vodovoda v dolžini 127 m. 

S postavke bodo plačani stroški tehničnega pregleda za novi vodovod v naselju Papirnica v dolžini 230 m. 

Za dokončno ureditev črpališča Visoko bo izveden postopek izbire izvajalca del ter sama izvedba del. 

S te postavke bomo poravnali stroške izvedbe projekta čiščenja črpalnih vrtin na Trebiji (storitve izvajalca, odvzem in 

analiza vzorcev vode iz vrtin, potoka in bližnjega zajetja, za postopek potrebne električne energije, katere strošek ni bil 

vključen v cene storitev javne službe). Na podlagi rezultatov postopka izvedbe dolgotrajnih črpalnih poskusov na 

produkcijskih vrtinah črpališča Trebija, ki smo ga s partnersko občino Gorenja vas – Poljane pričeli poleti 2018, bo 

izvajalec določil optimalen režim črpanja, če bo potrebno pitno vodo zagotoviti iz rezervnega vodnega vira. Na podlagi 

izvedenih postopkov in rezultata študije bodo predpisani postopki za zmanjšanje začetne motnosti ob morebitnem 

aktiviranju črpalnih/e vrtin/e in posredno zagotovljeni pogoji za distribucijo podzemne vode iz vrtin črpališča Trebija 

uporabnikom. 

S te postavke bodo plačani tudi vsi ostali stroški v zvezi z investicijami, npr. izdelava projektne dokumentacije, 

pridobivanje gradbenega dovoljenja, cenitve, odškodnine, izvedba javnih razpisov, gradbeni nadzor, izdelava 

varnostnega načrta, koordinator za varstvo pri delu, pridobitev uporabnega dovoljenja. 

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov 

izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov. 

Podrobneje so projekti predstavljeni v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo skupno za 51.000,00 €. Od tega je 36.000,00 € namenjenih za projekt Izgradnja 

vodovoda Zminec – zahod, kjer predvideno izvedbo v letu 2020 delno prestavljamo v letošnje leto. 

Znesek v višini 15.000,00 € pa je namenjen vrnitvi zadržanih sredstev v stečajnem postopku. V fazi raziskave podzemnih 

voda za črpalne vrtine Trebija je imela Občina Škofja Loka z izvajalcem sklenjeno pogodbo in v njej klavzulo, da za čas 

trajanja roka za odpravo napak v garancijski dobi zadrži deset odstotkov pogodbenega zneska z DDV. Ker je izvajalec 

transakcijski račun ukinil, po preteku tega roka zadržanega zneska nismo mogli vrniti. Nato je bil nad gospodarsko 

družbo izvajalca pričet stečajni postopek. Stečajni upravitelj je zahteval vrnitev zneska v stečajno maso, Občina temu 

ne nasprotuje. Ker to dejstvo ob oblikovanju proračuna še ni bilo znano, s tem Rebalansom zagotavljamo zadržan 

znesek, ki ga je treba vrniti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-18-0048 Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni vodovod 

OB122-18-0008 Čiščenje ČV Trebija 

OB122-17-0051 Rek. ceste z obn. vodov. na JP208281 Frankovo naselje 

OB122-17-0030 Obnova vodovoda v naselju Podlubnik II 

OB122-17-0028 Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

OB122-17-0027 Obnova vodovoda v naselju Pod Plevno 

OB122-17-0026 Obnova vodovoda Hotovlja 

OB122-16-0036 Odsek vodovoda v naselju Papirnica 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-15-0062 Črpališče Visoko 
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902 -  KS Godešič 

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: 7.397 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 1.743 €, ker bomo sredstva namenili vzdrževanju Doma Krajanov Godešič, 

prednostno obnovi strehe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122 –19-0006 – Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Godešič 

 

 

904 -  KS Reteče-Gorenja vas 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

90406002 – Delovanje krajevnih skupnosti – lastna dejavnost 
Vrednost: 805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po nakupu opreme za delovanje krajevne skupnosti,  postavko z rebalansom povečujemo za 600 €, za 

nakup prenosnika.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122 –19-0007 – Nakup opreme - KS Reteče - Gorenja vas 

 

 

910 -  KS Zminec 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

91006001 – Delovanje krajevnih skupnosti – zahtevki 
Vrednost: 7.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 
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Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 3.300 € za pokritje stroškov delovanja 

krajevne skupnosti. Sredstva namenjamo kritju stroškov tekočega vzdrževanja in sicer za montažo AED in knjigobežnice 

ter drugim odhodkom, med katere spadajo organizacija tečaja rokovanja z AED, organizacija raznih delavnic in 

priprava na 20-letnico Prešernovega pohoda. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP -  Rebalans 

Ocena na podlagi preverjanja trenutnih cen na trgu.  

 

 

911 -  KS Sv. Lenart-Luša 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

91106001 – Delovanje krajevnih skupnosti – zahtevki 
Vrednost: 6.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 4.200 € za pokritje stroškov delovanja 

krajevne skupnosti. Sredstva namenjamo kritju stroškov tekočega vzdrževanja drugih objektov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP -  Rebalans 

Ocena na podlagi preverjanja trenutnih cen na trgu.  
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I I I .  

NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAMO V  

Obrazložitev NRP  
 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

OB122-18-0010 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb 
 

Namen in cilj - Rebalans 

Redno investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb zajema ukrepe, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja objekta z 

namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, 

nenosilne stene, vgrajena oprema,…) in predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo, po poteku 

življenjske dobe posameznega elementa ali ob potrebi po zamenjavi zaradi drugih vzrokov. Potrebe po investicijskem 

vzdrževanju se pokažejo sproti, med opravljanjem preventivnih pregledov stavbe, med tekočim vzdrževanjem ali po 

predlogih uporabnikov stavbe. 

Z rebalansom sredstva na projektu nekoliko povečujemo. Ob sanaciji dotrajanega ostrešja se bo v mansardi upravne 

stavbe na Poljanski cesti 2, Škofja Loka, hkrati zamenjalo tudi stara okna in senčila. Občina je za ta del investicije 

kandidirala na razpisu EKO Sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Vloga je bila v mesecu maju 2019 ugodno 

rešena, zato se za višino predvidene subvencije, ki znaša 2.050 EUR, povečajo tudi sredstva za ta projekt, da bo 

investicijo možno izvesti v skladu z zahtevami razpisa. 

Stanje projekta - Rebalans 

Proces investicijskega vzdrževanja poslovnih stavb poteka kontinuirano. 

 

 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti   

 18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-16-0007 - Nakup prostorov za knjižnico - "Nama"  

Namen in cilj - Rebalans 

Osnovni namen in cilj »Nakupa prostorov za knjižnico – Nama« ostaja z rebalansom enak, spreminja se le dinamika 

odkupa objekta »Nama«, saj je v letu 2019 predviden odkup v višini 400.000 EUR, preostanek pa bo realiziran v letu 

2020. 

Stanje projekta - Rebalans 

V teku je postopek za nadaljevanje odkupa objekta.  

 

     OB122-18-0024 - Ureditev prostorov za knjižnico "Trata"  

Namen in cilj - Rebalans 

Namen in cilj »Ureditve prostorov za knjižnico – Trata« je pridobitev ustreznih prostorov za knjižničarsko dejavnost 

tudi za enoto knjižnice na Trati. V rebalansu se spreminja dinamika izvedbe, saj je realizacija izvedbe gradbeno-

obrtniških in inštalacijskih del predvidena že v letošnjem letu (in ne šele v letu 2020). 
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Stanje projekta - Rebalans 

Izveden je odkup objekta, pripravlja se izvedba projekta. 

 

OB122-18-0025 - Sokolski dom - zvočna in arhitekturna ureditev  

Namen in cilj - Rebalans 

Zvočna in arhitekturna ureditev Kristalne dvorane Sokolskega doma spada v sklop investicijskega vzdrževanja.  V 

rebalansu se sredstva povečujejo za izvedbo nekaterih nujnih del pri ureditvi oziroma popravilu inštalacij in opreme v 

okviru Sokolskega doma.   

Stanje projekta -- Rebalans 

V izvajanju. 

   

18059001 - Programi športa  

OB122-18-0028 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - občinski objekti 

Namen in cilj - Rebalans 

Navedena sredstva so predvidena za športne objekte, ki so v lastništvu Občine Škofja Loka. Z rebalansom sredstva 

povečujemo  Zavodu za šport za športne objekte glede na predloge KS (igrišče Zminec). 

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del – sodelovanje z Zavodom za šport. 

 

  19039001 Osnovno šolstvo   

OB122-18-0030 - Investicijsko vzdrževanje - osnovne šole 

Namen in cilj - Rebalans 

Pri navedenem projektu »investicijsko vzdrževanje – osnovne šole« sredstva z rebalansom povečujemo za zamenjavo 

starih oken v dveh učilnicah OŠ Ivana Groharja in ureditev električnih priključkov za skupno - enotno merjenje 

električne energije javnih zavodov v Podlubniku (OŠ Ivana Groharja in OŠ Jela Janežiča ter Vrtec Najdihojca in Biba). 

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

  

OB122-18-0032 - OŠ - računalniške učilnice  

Namen in cilj - Rebalans 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je v sklopu pedagoškega procesa pomembno tudi računalniško 

opismenjevanje. V ta namen Občina, kot ustanoviteljica zavodov zagotavlja sredstva za ustrezno opremo na tem 

področju. Z rebalansom sredstva povečujemo, saj so Osnovne šole pridobile odobritev in sofinanciranje dodatne 

računalniške opreme po razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče sofinanciranje nabave nove opreme oz. posodabljanje stare opreme. 
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60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB122-19-0004 - Obnova KD - javni razpisi in pozivi 

Namen in cilj – Rebalans 

Višina sredstev namenjenih za projekt ostaja nespremenjena, deloma se z rebalansom spreminja samo obrazložitev in 

naziv projekta (prej »Obnova kulturnih spomenikov – javni razpisi«). 

Namen projekta je spodbuditi lastnike objektov kulturne dediščine za izvajanje aktivnih ukrepov za njihovo obnovo  in 

ohranjanje in s tem prispevati k regeneraciji starega mestnega jedra in drugih predelov mesta in občine. 

Stanje projekta - Rebalans 

V teku je " javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Škofja Loka za leto 2019". V 

pripravi je javni poziv za obnovo, sanacijo kozolcev. 

 

 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično 

premoženje 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB122-18-0006 - Odkup deleža neprem. kotlovnice na Mestnem trgu 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je odkup solastniškega deleža (1/2) prostorov v stavbi Mestni trg 20 (parc.št. *152/5, k.o. 2035 Škofja 

Loka), v kateri je občinska kotlovnica. Z nakupom bo občina postala lastnik nepremičnine oz. prostora, v katerem se 

nahaja kotlovnica. 

Stanje projekta - Rebalans  

V pripravi. 

 

OB122-18-0042 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Škofja Loka 2 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt pokriva izvedbo najnujnejših popravil stavb nekdanje vojašnice, ki jih je v letu 2017 Občina Škofja Loka 

pridobila v last s strani MORS. Ker so stavbe v slabem stanju, se bo izvedlo najnujnejše investicijsko vzdrževanje, s 

katerim se bo preprečilo nadaljnje poslabševanje stanja stavb ter zagotovilo možnost njihove uporabe. V projekt so 

dodana tudi dela, ki jih je potrebno v prostorih nove tržnice izvesti, da bo lahko izdano uporabno dovoljenje. 

Stanje projekta - Rebalans 

V izvajanju. 

 

 



103 

 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB122-18-0018 - Investicije v javno razsvetljavo 

Namen in cilj - Rebalans 

Obnova dotrajane javne razsvetljav ter dograditev javne razsvetljave na lokacijah, kjer je javna razsvetljava potrebna 

zaradi zagotovitve varnosti v prometu ter obnova oziroma dograditev, ki bo potekala hkrati z obnovo ceste in ostale 

občinske infrastrukture v cestnem telesu in poteh na mestnem in primestnem območju. 

Sredstva z rebalansom povečujemo za 30.000 € zaradi večje investicije ob sočasni gradnji kabelske kanalizacije Elektro 

Gorenjska po Poljanski cesti in predlogov krajevnih skupnosti o investicijah v posodobitve in dograditve javne 

razsvetljave. 

Stanje projekta - Rebalans 

Izvedba v letu 2019. 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB122-16-0033 - TPC Grenc-Suha - kanalizacija 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je izvedba sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini približno 1.135 m (od tega fekalne 

kanalizacije v dolžini 993 m in meteorne kanalizacije v dolžini 142 m) od Grenca do Ljubljanske ceste. Izvedeni 

sekundarni kanali bodo zagotavljali možnost priključitve na javno kanalizacijo. Objekti na prispevnem območju male 

komunalne čistilne naprave pri trgovskem objektu Lidl v Trgovsko poslovni coni na Grencu in male komunalne čistilne 

naprave pri objektu Avto Markovič bodo prevezani na javno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Škofja Loka. 

Vrednost projekta z rebalansom zmanjšujemo za 30.000 €. Gradnja odseka »TPC Grenc-Suha - kanalizacija« se je 

pričela v letu 2018. Končno situacijo smo prejeli v letu 2019, ki pa je bila nižja od predvidene, s čimer je bila investicija 

zaključena nižjimi stroški od predvidene pogodbene vrednosti. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v zaključni fazi. Gradbena dela so bila izvedena v letu 2018. V letu 2019 sledi pridobitev uporabnega 

dovoljenja in prenos zgrajene infrastrukture izvajalcu gospodarska javne službe v upravljanje. 

 

OB122-18-0019 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav  

Namen in cilj - Rebalans 

Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče predstavljata javno infrastrukturo v lasti Občine 

Škofja Loka. Namen in cilj projekta je ohranjanje čistilnih naprav v funkcionalnem stanju, preprečevanje okvar, 

zagotavljanje čiščenja odpadne vode, skladno s predpisi, in preprečevanje onesnaževanja okolja.  

Višino sredstev z rebalansom povišujemo zaradi potreb po investicijskemu vzdrževanju na Centralni čistilni napravi 

Škofja Loka, za katerega je po koncesijski pogodbi pristojen koncedent – Občina Škofja Loka. 
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Stanje projekta - Rebalans 

Po izgradnji obeh čistilnih naprav, se po nekaj letih obratovanja pojavljajo potrebe po vzdrževanju, ki nima lastnosti 

rednega vzdrževanja, temveč investicijskega. Za investicijsko vzdrževanje je po koncesijski pogodbi zadolžena lastnica 

infrastrukture - Občina Škofja Loka. Investicijsko vzdrževanje se izvaja na podlagi potreb, ki so ugotovljene npr. ob 

rednih servisih naprav.  

 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB122-17-0028 - Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je dograditev vodovodnega omrežja v delu naselja Zminec, v dolžini 300 metrov, z navezavo na nov 

primarni vodovod po Poljanski dolini. Cilj projekta je priključitev sedmih hiš na javni vodovod. 

Z rebalansom prvotno predvideno izvedbo v letu 2020 delno prestavljamo v letošnje leto, da bi se prebivalcem tega dela 

naselja Zminec čimprej zagotovila možnost priključitve na javni vodovod.. 

Stanje projekta - Rebalans 

Izdelan je PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letošnjem letu bo izveden razpis za izbiro izvajalca gradnje, 

izvedba je predvidena v letu 2020.  

 

OB122-18-0008 – Čiščenje ČV Trebija 

Namen in cilj - rebalans 

Cilj projekta je izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo, to je zagotovitev stalne in varne oskrbe s pitno vodo. Po 

zaključku bo na podlagi rezultatov postopka izvedbe dolgotrajnih črpalnih poskusov na produkcijskih vrtinah črpališča 

Trebija določen optimalen režim črpanja. Predpisani bodo postopki za zmanjšanje začetne motnosti ob morebitnem 

aktiviranju črpalnih/e vrtin/e (rezervni vodni vir) in posredno zagotovljeni pogoji za distribucijo podzemne vode iz vrtin 

črpališča Trebija uporabnikom. 

Znesek v višini 15.000 € pa je namenjen vrnitvi zadržanih sredstev v stečajnem postopku. V fazi raziskave podzemnih 

voda za črpalne vrtine Trebija je imela Občina Škofja Loka z izvajalcem sklenjeno pogodbo in v njej klavzulo, da za čas 

trajanja roka za odpravo napak v garancijski dobi zadrži deset odstotkov pogodbenega zneska z DDV. Ker je izvajalec 

transakcijski račun ukinil, po preteku tega roka zadržanega zneska nismo mogli vrniti. Nato je bil nad gospodarsko 

družbo izvajalca pričet stečajni postopek. Stečajni upravitelj je zahteval vrnitev zneska v stečajno maso, Občina temu 

ne nasprotuje. Ker to dejstvo ob oblikovanju proračuna še ni bilo znano, s tem Rebalansom zagotavljamo zadržan 

znesek, ki ga je treba vrniti. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt smo pričeli poleti 2018. Zaključek s poročilom izvajalca pričakujemo v prvi polovici leta 2019. 

 

 

902 – KS Godešič 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

OB122 –19-0006 – Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Godešič 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt uvajamo z rebalansom proračuna. Namen projekta je ureditev in vzdrževanje Doma Krajanov Godešič. 

Stanje projekta – Rebalans 

Projekt bo izveden v letu 2019. 
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904 – KS Reteče-Gorenja vas 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

OB122 –19-0007 – Nakup opreme  - KS Reteče-Gorenja vas 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt uvajamo z rebalansom proračuna. Namen projekta je zagotovitev lažjega in kvalitetnejšega delovanja krajevne 

skupnosti. 

Stanje projekta – Rebalans 

Projekt bo izveden v letu 2019. 

 

 

 


