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Številka:  354-32/2009 
Datum:    06. december 2013 
 
 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 
Občinski svet 
 
 
 
Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 18 
 
 
Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 10. redni seji dne 24.11.2011 sprejel 112. 
Sklep. S tem sklepom je Občinski upravi naloženo, da za vsako sejo Občinskega sveta 
pripravi poročilo o stanju projekta kohezijske politike Ureditve porečja Sore.  
 
 
I. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE – Občina Škofja 

Loka 
 
V času od oblikovanja Poročila št. 17 z dne 30.10.2013, do dne poročanja, so se predstavniki 
Izvajalca (SGP Pomgrad d.d. in GH holding d.d.), Inženirja (Projekt d.d.) in Naročnika 
(Občina Škofja Loka) sestali na dveh rednih operativnih sestankih (dne 12.11.2013 in 
26.11.2013). Na operativne sestanke so vabljeni in so prisotni tudi predstavniki Loške 
komunale d.d. Škofja Loka. 
 
Projekt Centralna čistilna naprava Škofja Loka:  
Projekt napreduje. Izvajalec gradbena dela na biološkem bloku in deževnem bazenu 
zaključuje skladno z rebalansom plana. V zaključni fazi je tudi že nameščanje 
hidromehanske opreme. Za konec decembra Izvajalec predvideva zaključek vseh potrebnih 
del za preusmeritev odpadnih vod v/na novozgrajene objekte biološkega bloka. S tem bo 
omogočeno rušenje drugega dela obstoječih objektov in nadaljevanje gradnje ter 
zaključevanje postopka gradnje in obnove naprave. 
Nadaljujejo se dela na ureditvi platoja čistilne naprave na zahtevano koto in umeščanje 
infrastrukture (vodovod, kanalizacije, plin) v nasuto zemljino. 
 
Projekt Čistilna naprava Reteče:  
Gradnja dovozne ceste do čistilne naprave je zaključena do makadamske izvedbe. Spomladi 
sledi asfaltiranje.  
Gradnja samega objekta čistilne naprave poteka po načrtu in je v zaključni fazi – objekt je 
pokrit, predvidevajo izdelavo izolacije in fasade. V notranjosti objekta izvajalec že namešča 
opremo. Izvajalec nadaljuje tudi z deli na iztočnem kanalu čistilne naprave.  
 
Projekt kanalizacije: 
Zbirni kanal Trata: dela na objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (od 
Viator-Vektorja do razbremenilnega bazena in od jaška v travniku do izliva v Soro) so 
zaključena. Posegi v površine in ulice ter ceste so sanirani. Oddajo vloge za tehnični pregled 
(na podlagi katerega bo izdano uporabno dovoljenje) predvidevamo do konca leta 2013. 
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Zaradi postopka prisilne vknjižbe služnosti za eno parcelo, izvajalec posodobitve objekta na 
tem delu razbremenilnega kanala še vedno ne more izvesti. 
 
Kanalizacija Puštal: Izvajalec je z gradnjo na gradbišču kanalizacije zaključil. Izvesti je sicer 
treba še del kanalizacije v Puštalu, za kar je potrebna popolna zapore ceste. Neizdelan 
ostaja tudi še del trase gravitacijskega voda in tlačnega voda, ki potekata po območju 
bodoče obvoznice; le-tega bo mogoče izvesti šele po zaključku del na občinski cesti, predoru 
in obvoznici. Do takrat bo gradbišče mirovalo. Tu so roki izvedbe ogroženi. 
 
Kanalizacija Stara Loka in Zbirni mestni kanal: dela na gradbiščih in na odsekih primarne 
kanalizacije v Stari Loki ter na trasi mešanega kanala na območju Stare Loke, Podlubnika in 
Studenca, so zaključena. V letošnji gradbeni sezoni so asfaltirani le določeni, bolj frekventni, 
odseki, ostala gradbišča ostajajo v makadamski izvedbi, saj bo spomladi ob te trase vgrajena 
še sekundarna komunalna infrastruktura. V naslednji gradbeni sezoni bosta obnovljena tudi 
še dva objekta kanalizacije v Podlubniku (razbremenilnik R1 in R21), zaradi katerih bo treba 
prestaviti 4 barski plinovod, česar v kurilni sezoni ni možno izvesti. Zaključena so tudi vsa 
dela na zadrževalnih / razbremenilnih bazenih ob Klavnici in v parku ob CSS. 
Na »vzhodnem delu« Zbirnega mestnega kanala poteka postopek umestitve dela kanala 
(NKT) v državno cesto. Postopek je izredno otežen zaradi neodzivnosti in izredno slabega 
sodelovanja predstavnikov SGP Tehnik d.d., kot lastnikov zemljišč, na katera posega javna 
kanalizacijska infrastruktura. Predstavniki Občine so v dosedanjem postopku v največji meri 
sledili željam lastnika zemljišč in v mejah pooblastil in javnega interesa storili vse, da bi bilo 
zemljišče kar najmanj obremenjeno. Žal pa na strani lastnika zemljišč ni recipročnosti. 
 
Kanalizacija Reteče: projekt je razdeljen na dva dela: vzhodni del kanalizacije s »hišnimi 
priključki« za novo čistilno napravo in zahodni del kanalizacije z napravami in črpališči.  
Gradnja »vzhodnega dela« primarne kanalizacije je zaključena. Sanirani so posegi v 
zemljišča, ceste so ponovno asfaltirane. Neizdelan ostaja le še krajši del kanala v Retečah.  
Dela na »zahodnem delu« primarne kanalizacije potekajo zelo intenzivno. Godešič je z 
gravitacijskimi in tlačnimi vodi praktično že povezan z Retečami. Izvajalec gradi črpališča in 
razbremenilne objekte. Zaradi pričetka zimske sezone (izvajanje zimske službe na državni 
cesti) Izvajalec ne bo pričel z deli na odseku kanalov, ki potekajo v državni  cesti.  
 
Ob zaključku leta poročilu dodajamo še numerične kazalnike in poročamo, da smo večji del 
zastavljenih ciljev za leto 2013 dosegli.  
Na področju kanalizacije je bilo zgrajeno dobrih 77% dolžine kanalizacije in objektov in 
obračunano skupaj dobrih 76% pogodbenih vrednosti celote objekta. 
Izraženo v denarju to pomeni: od pogodbene vrednosti kanalizacije 5.809.296,91 EUR je 
bilo na dan 25.11.2013 izvedeno obračunano preko 4,4 mio EUR; od pogodbene vrednosti 
čistilnih naprav in zadrževalnega bazena 7.588.467,80 EUR je bilo izvedeno in do dne 
25.11.2013 obračunano preko 6.319 mio EUR. Vsi zneski so podani brez DDV. 
Po odsekih kanalizacije: na odseku Kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje 
in Vešter z objekti so dela skoraj zaključena in dosega 91,4% realizacijo. Zbirni kanal Trata 
ima  87,2% realizacijo, Kanalizacija v naselju Puštal ima 76,9% realizacijo. Zbirni mestni 
kanal prav zaradi območja Tehnik in dveh razbremenilnikov v Podlubniku letos dosega le 
59% realizacije. Kanalizacija vzhodnega dela občine, odsek Kanalizacija Godešič, Reteče, 
Gorenja vas-Reteče z objekti ima 75,8% realizacije. 
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Sama Centralna čistilna naprava Škofja Loka je kljub težavnosti gradnje in kar nekaj neprilik 
med gradnjo, v letu 2013 napredovala in v tem letu dosegla dobrih 83,9% realizacije 
medtem, ko je zadrževalni bazen ob čistilni napravi gradbeno skoraj zaključen z dobrih 
95,7% realizacije. Tudi Čistilna naprava v Retečah ima že streho, kar ji dodaja nad 74,8% 
realizacije. Potrebna je dokončna montaža opreme in priključitev na kanalizacijo. Po 
zaključku gradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov in po priključitvi večine objektov 
celotnega območja na novozgrajeno infrastrukturo, sledi enoletno poskusno obratovanje 
naprave. Tako je v od podpisa pogodbe v dveh letih od 13.397.764,72 EUR realizirano 
80,18% vrednosti oziroma 10.741.940,02 EUR. 
Občina je skladno s sofinancersko pogodbo ustrezen delež tujih sredstev (EU kohezijski 
sklad in sredstev proračuna RS) v letu 2013 tudi uspešno počrpala. 
Kljub navedenemu bo, zaradi objektivnih okoliščin, vmesne pogodbene roke in tudi končni 
pogodbeni rok izvajalske gradbene pogodbe treba z dodatkom podaljšati – predvidevamo, da 
do 30.06.2014. Vsekakor bo projekt zaključen znotraj predvidene perspektive 2007- 2013. 
Upajmo, da bodo do zaključka roka lahko izpolnjeni tudi cilji operacije, kar pomeni izvedba 
vseh predvidenih sekundarnih vodov in priključitev večine objektov na novozgrajeni sistem. 
 
 
II. OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka 
 
Projekt oskrbe s pitno vodo:  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Občini Škofja Loka z ODLOČBO št.: KS 
OP ROPI/5/2/Sora/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, št. 
3032-32/2013/3, z dne 14.08.2013, dodelilo (potrdilo) sredstva za projekt »Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore«.  
Zaključek razpisa za izvajalca gradnje po projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 
Občina Škofja Loka«, ki vključuje izgradnjo in posodobitev vodovoda v dolžini 18.907 m in 
izgradnjo vodohrana Trnje in izgradnjo črpalnih vrtin Trebija, je bil dne 28.08.2013, ko sta 
predstavnika Izvajalca in Naročnika podpisala pogodbo o izgradnji vodovodnega sistema. 
Razpis za storitve Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi 
objektov pri izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - Občina Škofja Loka« je 
bil zaključen dne 28.08.2013, ko sta predstavnika Naročnika in Inženirja podpisala pogodbo.  
Izvajalec je bil dne 12.09.2013 uveden v delo. S tem datumom so pričeli teči tudi vsi 
pogodbeni roki.  
Po zaključku vseh potrebnih procesnih dejanj je izvajalec z deli že pričel na odseku 
vodovoda Trata - Reteče in v Podlubniku.  
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod« in »Oskrba s pitno vodo«. 
 
S spoštovanjem, 
Boštjan CUZNAR       mag. Miha JEŠE 
                   Ž u p a n 
 
Posredovati: naslovu! 
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu! 


