
 

OBČINA  ŠKOFJA  LOKA
Občinski svet 
 Mestn i  t rg  15,  4220 Škof ja  Loka   T:  04 511 23 00   F :  04 511 23 01   E :  obc ina@skof ja loka .s i    U :  www.skof ja loka.s i

 

Številka: 032-2/2010 

Datum: 15.11.2013 

 
PREDSEDNICA VLADE RS 
PREDSEDNIK DZ RS 
POSLANKE IN POSLANCI DZ RS  
MINISTER ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
MINISTER ZA FINANCE 

 

PROBLEMATIKA IZGRADNJE ŠKOFJELOŠKE JUŽNE OBVOZNICE 

 

Spoštovani! 

V Škofji Loki odločno predolgo poteka gradnja južne obvozne ceste proti Poljanski dolini in 
Severni Primorski. Prebivalci starega mestnega jedra zaradi težkega prometa ne morejo 
dostojno živeti, gospodarski razvoj zalednih občin pa je zaradi nemogočih cestnih povezav 
tudi zelo okrnjen. 

Po dolgoletnih pripravah smo leta 2008 začeli z gradnjo prepotrebne ceste. Država je za 
investicijo pridobila tudi znatna nepovratna sredstva v višini 27.035.808,90 EUR, ki morajo 
biti realizirana do konca leta 2015.  

Gradnja je bila razdeljena na tri etape. Prvo etapo je leta 2009 začela graditi družba SCT, ki 
zaradi stečaja ni dokončala dela. Z deli sedaj nadaljuje pogodbeni partner Gorenjska 
gradbena družba. Pogodba za drugo in tretjo etapo je bila podpisana leta 2010 z družbo 
Primorje, ki je spomladi leta 2011 zavrtala tudi predor, kot tehnično najzahtevnejši objekt na 
3.932 m dolgi trasi. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik s ponudbo v višini 
15.650.469,86 EUR. Zaradi stečaja omenjenega podjetja so dela na največjem cestnem 
projektu v gradnji na državnih cestah - južni obvoznici Škofje Loke, ponovno zastala. V 
konkretnem primeru lahko le ugotovimo, da najnižja cena za investitorja ne pomeni vedno 
tudi najnižjega stroška.  

Po stečaju Primorja sta bila izvedena že dva javna razpisa za izbiro izvajalca, pri čemer je bil 
drugi razpis dvakrat popravljen, rezultata oz. dokončne izbire izvajalca pa še vedno ni. V 
kolikor izvajalec ne bo izbran do konca letošnjega leta, namenska evropska sredstva za 
dokončanje obvoznice ne bodo več dosegljiva. Posledično to pomeni precejšen časovni 
zamik na projektu, država pa bo morala zagotoviti sredstva iz državnega proračuna. Največ 
posledic bodo še naprej občutili občani Škofje Loke, prebivalci starega mestnega jedra in 
Poljanske doline ter gospodarstvo celotne regije.  



Občinski svet Občine Škofja Loka je v zvezi z navedeno problematiko dne 14. 11. 2013 
opravil temeljito razpravo in sprejel naslednje sklepe: 

1. Občina Škofja Loka nujno potrebuje Poljansko obvoznico, zato zahtevamo, da je 
zgrajena v predvidenem roku; 

2. Namenska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izgradnjo obvoznice 
so na voljo, zato pričakujemo, da se bodo v celoti koristila za izvedbo projekta; 

3. Država mora za obvoznico poskrbeti tako ali drugače. V primeru, da se evropska 
sredstva zaradi zamude pri gradnji ne bodo mogla koristiti, zahtevamo, da bodo za 
dokončanje obvoznice zagotovljena sredstva iz državnega proračuna. 

Danes se soočamo s situacijami, ko postopki javnega naročanja onemogočajo 
investicije v nujno potrebno javno infrastrukturo, zato predlagamo: 

1. Da najnižja cena ni edino merilo izbire izvajalca, ampak predvsem finančna, tehnična, 
kadrovska (vodstvena in izvedbena) in organizacijska sposobnost izvajalca, da 
dokonča projekt v roku; 

2. Vsaj izenačitev javnega interesa z zasebnim na način, da ne bo mogoče postopkov 
izbire, kjer je izkazan javni interes, vleči v nedogled; 

3. Sodstvo in pritožbeni organi naj projekte, pri katerih imamo zagotovljena tudi 
nepovratna sredstva, obravnavajo prednostno. 

Prepričani smo, da z dobro voljo in sodelovanjem lahko naredimo vse.  
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Poslati: 

- Naslovnikom 

V vednost: 

- Direkciji Republike Slovenije za ceste 
- Medijem  

 


