
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I I .  PO SEBNI  D EL  

 
 

IN   

 
 

I I I .  NRP  
  



83 

 

 

KAZALO – obrazložitve POSEBNI DEL in NRP 

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK .................................................................................................................... 86 

A - Bilanca odhodkov ................................................................................................................................................ 86 

30 - Oddelek za splošne zadeve ................................................................................................................................................ 86 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ............................................................................................. 86 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami...................................................................................................... 86 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ................................................................................... 86 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti ........................................................................................................................................ 86 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO ..................................................................................................................................... 86 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ........................................................................................................ 86 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .......................................................... 86 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ............................................................................................ 87 

1803 - Programi v kulturi ................................................................................................................................................ 87 

18039005 - Drugi programi v kulturi .......................................................................................................................... 87 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti ............................................................................................................................. 88 

18059001 - Programi športa ........................................................................................................................................ 88 

19 - IZOBRAŽEVANJE ...................................................................................................................................................... 88 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ..................................................................................................................... 88 

19029001 - Vrtci ......................................................................................................................................................... 88 

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo .................................................................................................................. 89 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...................................................................... 89 

1302 - Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................................................. 89 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ................................................................................. 89 

14 - GOSPODARSTVO ...................................................................................................................................................... 89 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva................................................................................................ 89 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ............................................................................................... 89 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo ............................................................................................................. 90 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...................................................................... 90 

1302 - Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................................................. 90 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ................................................................................. 90 

6013002 - Celostna ureditev Pepetovega klanca ......................................................................................................... 90 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .............................................................................................. 90 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov ...................................................................................................................... 90 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ...................................................................................................... 90 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ........................................... 91 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .......................................................................................... 91 

16029003 - Prostorsko načrtovanje ............................................................................................................................. 91 

1603 - Komunalna dejavnost ........................................................................................................................................... 91 

16039004 - Praznično urejanje naselij......................................................................................................................... 91 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ............................................................................................ 91 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine ............................................................................................................................. 91 



84 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina ............................................................................................................... 91 

6018002 - Obnova kulturnih spomenikov ................................................................................................................... 91 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje ...................................................................................................... 92 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ........................................................ 92 

0403 - Druge skupne administrativne službe ................................................................................................................... 92 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .......................................................................... 92 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ......................... 93 

16069002 - Nakup zemljišč ......................................................................................................................................... 93 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo .................................................................................... 94 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...................................................................... 94 

1302 - Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................................................. 94 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ................................................................................. 94 

13029003 - Urejanje cestnega prometa ....................................................................................................................... 95 

13029004 - Cestna razsvetljava ................................................................................................................................... 96 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest .................................................................................. 96 

1306 - Telekomunikacije in pošta .................................................................................................................................... 97 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje .............................................................................. 97 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .................................................................................................. 97 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ................................................................... 97 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč ............................................................................................ 97 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo .................................................................................... 98 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ............................................................................................... 98 

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.................................................................................................... 98 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ........................................................................................................................ 98 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ........................................... 99 

1603 - Komunalna dejavnost ........................................................................................................................................... 99 

16039001 - Oskrba z vodo .......................................................................................................................................... 99 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ............................................................................................ 101 

904 - KS Reteče - Gorenja vas ............................................................................................................................................... 101 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ..................................................................................... 101 

1803 – Programi v kulturi .............................................................................................................................................. 101 

18039004 – Mediji in avdiovizuala kultura ............................................................................................................... 101 

905 -  KS Sv. Duh .................................................................................................................................................................. 102 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................................... 102 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin...................................................................... 102 

06029001- Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................................... 102 

906 -  KS Trata ....................................................................................................................................................................... 102 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................................... 102 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin...................................................................... 102 

06029001- Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................................... 102 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .................................... 102 

1603 – Komunalna dejavnost ........................................................................................................................................ 102 

16039003 – Objekti za rekreacijo.............................................................................................................................. 102 



85 

 

908 -  KS Kamnitnik .............................................................................................................................................................. 103 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA ............................................................................................................................... 103 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin...................................................................... 103 

06029001- Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................................... 103 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .................................... 103 

1603 – Komunalna dejavnost ........................................................................................................................................ 103 

16039005- Druge komunalne dejavnosti ................................................................................................................... 103 

OBRAZLOŽITEV NRP ................................................................................................................................................... 105 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti ...................................................................................................................................... 105 

18039005 - Drugi programi v kulturi ........................................................................................................................ 105 

18059001 - Programi športa ...................................................................................................................................... 105 

19029001 - Vrtci ....................................................................................................................................................... 106 

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo ................................................................................................................ 106 

13029002-  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ............................................................................... 106 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo ........................................................................................................... 106 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ................................................................................. 106 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda .................................................................................................... 107 

16039004 - Praznično urejanje naselij....................................................................................................................... 107 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina ............................................................................................................. 107 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje .................................................................................................... 107 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ........................................................................ 107 

16069002 - Nakup zemljišč ....................................................................................................................................... 108 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo .................................................................................. 108 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ............................................................................... 108 

13029003 - Urejanje cestnega prometa ..................................................................................................................... 109 

13029004 - Cestna razsvetljava ................................................................................................................................. 109 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ................................................................................ 110 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč .......................................................................................... 110 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo .................................................................................. 110 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ...................................................................................................................... 110 

16039001 - Oskrba z vodo ........................................................................................................................................ 111 

905 – KS Sv. Duh ................................................................................................................................................................... 111 

06029001- Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................................... 111 

908 – KS Kamnitnik ............................................................................................................................................................... 112 

06029001- Delovanje ožjih delov občin .................................................................................................................... 112 



86 

 

II. POSEBNI DEL 

Obrazložitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3007006 - Dejavnost javne gasilske službe 
Vrednost: 260.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Prostovoljna gasilska društva pod okriljem GPO Škofja Loka imajo visoke stroške svojega delovanja, upravljanja, 

tekočega vzdrževanja gasilskih vozil, opreme in gasilskih objektov. Sredstva, ki jih društva prejemajo za pokrivanje 

stroškov rednega delovanja (gorivo, tekoče vzdrževanje gasilskih vozil in zaščitno reševalne opreme, ogrevanje, tekoči 

stroški, tekoče vzdrževanje objektov,….), so še vedno občutno prenizka. Gasilske enote imajo zaradi novih zadolžitev v 

sistemu ZRP vedno več nujno potrebne opreme in vozil, kar je potrebno redno vzdrževati. Trenutno društva prejemajo s 

strani Občine samo sredstva za redno delovanje javne gasilske službe, ki pa zadoščajo zgolj za pokrivanje stroškov 

rednega delovanja ter tekočega vzdrževanja gasilskih vozil in zaščitno reševalne opreme. Zmanjkalo pa je sredstev za 

tekoče vzdrževanje gasilskih objektov. Društva so za obnovo in redno delovanje večinoma izčrpala vsa privarčevana 

lastna sredstva, katera so se nabrala skozi prostovoljne prispevke, z organiziranjem prireditev ter izvajanjem uslug. 

Skozi leta pa je teh sredstev tudi vedno manj. Zaradi tega je zagotovitev sredstev za namen rednega vzdrževanja 

gasilskih objektov v predlagani višini nujna. Postavko zato z rebalansom proračuna povečujemo. 

 

 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

4017004 - Strategija razvoja zdravstva 
Vrednost: 9.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Sredstva na postavki smo planirali za leto 2017, ko je bila izdelana 

Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Zaradi neizdanega 

računa pripravljavcev strategije postavka v letu 2017 ni bila realizirana, ampak bo realizirana v letu 2018. 

S strategijo zdravstvenega varstva vzpostavljamo dolgoročni načrt dejanj, potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev, ki 

so: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Drt
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- za vse zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, kjer je izpostava Škofja Loka pod povprečjem Gorenjske ali 

Slovenije, doseči stopnjo preskrbljenosti in dostopnosti, ki bo vsaj 3-5% nad SLO povprečjem za vse dejavnosti; 

- ohraniti dostopnost obstoječih in uvesti potrebne nove specialistične programe; 

- kratkoročno zagotoviti prostor za izvajanje programov 2017 – 2019; 

- vzpostavitev sodobnega zdravstvenega centra v Škofji Loki. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

4018016 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 
Vrednost: 111.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva smo predvideli za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov, predvsem za 

Knjižnico Ivana Tavčarja ter kulturne domove v okviru KS: Reteče, Godešič, Log in Sveti Duh. V letu 2018 je posebej 

predvidena ureditev prostorov knjižnice Trata. 

Razporeditev sredstev znotraj postavke je po prioritetnem redu odvisna od pripravljenosti projekta in razpoložljivih 

sredstev oz. investicijskih predlogov posameznih krajevnih skupnosti za kulturni dom. 

Z rebalansom sredstva postavke povečujemo za namen nakupa opreme za prostore KS Trata in krajevne knjižnice 

Trata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0011 

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

Višina sredstev je planirana na podlagi izkušenj in potreb v preteklih letih ter predlogov KS in zavodov. 

 

4018035 - Kasarna - ureditev zahodnega dela objekta 
Vrednost: 225.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Območje vojašnice, kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke, ima prednostno nalogo v reurbanizaciji 

območja. Opuščena zemljišča in objekti so primerni za nadaljnji razvoj mestotvornih dejavnosti. V nekdanjem bivalnem 

objektu vojašnice že delujejo Center za socialno delo, Sodišče in Zgodovinski arhiv. V zahodnem delu navedenega 

objekta smo pričeli z ureditvijo prostorov za potrebe delovanja raznih društev in klubov iz občine Škofja Loka. Prenova 

je potrebna tudi iz razloga preprečitve nadaljnjega propadanja objekta. Dela se  izvajajo v letih 2017 - 2019 (obnova 

strehe, hodnikov, stopnišča, sanitarij, inštalacij, posameznih prostorov). Po prenovi se bo objekt uporabljal za javne, 

družbene in kulturne funkcije. 

Z rebalansom sredstva na postavki nekoliko povečujemo, da se bo objekt lahko pričel čimprej uporabljati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0044 

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

Višina sredstev je planirana na podlagi projektantskega predračuna. 

 



88 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

4018026 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 121.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na tej postavki namenjamo vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. 

Pretežni del sredstev razdelimo glede na potrebe in prijave na občinskem javnem razpisu, predlog pripravi Zavod za 

šport v sodelovanju z občinsko upravo. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine 

same. Del sredstev pa je namenjen neposredno za vzdrževanje objektov v občinski lasti. 

Z rebalansom postavko nekoliko povečujemo. Dodatna sredstva namenjamo Zavodu za šport za športne objekte glede 

na predloge KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0012 in OB122-17-0013 

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

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

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4019007 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 
Vrednost: 1.369.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Vsebinski potek priprave projekta »Izgradnja Vrtca Kamnitnik« poteka skladno z načrti, prišlo je le do časovnega 

zamika pričetka izvedbe same izgradnje. Zaradi neuspešnega prvega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo 

potrebno razpis ponoviti. Glede na vse potrebne postopke se tako sam pričetek izgradnje nekoliko oddaljuje v drugo 

polovico leta 2018. Postavko z rebalansom zmanjšujemo, saj bodo izplačila gradbenih situacij predvidoma zapadla šele 

proti koncu leta 2018 in v leto 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-11-0006 – Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 

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

Ocena stroškov izgradnje skladno s projektom PGD/PZI. 
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50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

5013001 - Izgradnja novih kolesarskih poti 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Iz sprejete Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka izhaja, da na trasi lokalne zbirne ceste LZ 402041 Stari 

Dvor - Železniška postaja - Lipica, ki je del relacije med Podlubnikom in industrijsko cono preko mestnega središča, 

poteka glavnina dnevnih migracij tako prebivalcev kot zaposlenih in šolajočih, manjkajo varne kolesarske poti. 

Postavko z rebalansom zmanjšujemo za 30.000 €, ker bosta navedena projekta izvedbeno vključena v Oddelek za 

gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo.  

Preostali del načrtovanih sredstev je namenjen za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter prijave 

posameznih odsekov v občini Škofja Loka, ki jih bomo prijavljali v okviru drugih mehanizmov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB 122-17-0019 – Izgradnja novih kolesarskih poti 

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

Višina sredstev je predvidena v skladu z oceno na podobnih projektih. 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

5014010 - Pospeševanje razvoja turizma 
Vrednost: 232.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 30.000 €, ker bomo sredstva namenili za ohranjanje in razvijanje trajnostne, 

zelene oblike rekreacije in preživljanja prostega časa. Škofja Loka želi postati privlačno turistično središče in izhodišče 

opremljeno z vso potrebno sodobno turistično infrastrukturo. Sredstva namenjamo za stabilizacijo, zagotovitev in 

ureditev nadaljnjega poslovanja STC, kar predstavlja tudi vzdrževanje gospodarske stabilnosti zaledja, ter upošteva 

kulturni in demografski vidik ohranjanja in kontinuirane poselitve tega dela Loškega hribovja, ki ga s svojim 

delovanjem omogoča prav smučarski center (kar izhaja iz Strategije Starega vrha, ki je bila izdelana v sodelovanju z 

Razvojno agencijo Sora).  

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

Višina dodatnih sredstev je načrtovana na podlagi dodatno planiran aktivnosti za ohranjanje in razvijanje zelene oblike 

rekreacije. 
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60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

6013002 - Celostna ureditev Pepetovega klanca 

Vrednost: 85.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Sredstva na postavki bomo namenili izdelavi celotne dokumentacije 

potrebne za pripravo projekta celostna ureditev Pepetovega klanca, povezave med Mestnim in Spodnjim trgom, skladno 

z elaboratom eksperimentalne prometne ureditve »Pepetov klanec« skupni prometni prostor. Izvedba projekta je 

predvidena v letih 2019-20. Urejanje tega območja se izvaja na podlagi rešitev javnega natečaja Urejanje odprtih 

javnih površin na območju starega mestnega jedra Škofje Loke in obrežja reke Sore (december 2012) ter Celostne 

prometne strategije za občino Škofja Loka (junij 2017). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-18-0007 - Celostna ureditev Pepetovega klanca 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

6015002 - Protipoplavno urejanje Sore 
                                                             Vrednost: 132.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Načrtovanje protipoplavne ureditve se izvaja na osnovi sporazuma o sodelovanju med Občino Škofja Loka in 

Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), ki sta soinvestitorja projekta. Sporazum med drugim določa, da se pred izdajo 

gradbenega dovoljenja izvede recenzija projekta, ki jo izvede MOP. Iz subjektivnih razlogov se je postopek recenziranja 

zavlekel, zato še ni bilo možno pričeti s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. Prav tako MOP še ni pričel s 

postopkom odkupa zemljišč potrebnih za gradnjo. Posledično v letošnjem letu še ne bo možno pričati z gradnjo v 

načrtovanem obsegu. Glede na to postavko z rebalansom znižujemo za 200.000 €.  

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke –– Rebalans 

OB122-11-0003 - Protipoplavno urejanje Sore  
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

6016001 - Urbanistični dokumenti 
Vrednost: 215.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Z rebalansom višino sredstev na postavki povišujemo za namene izdelave strokovnih podlag, katerih potreba po izdelavi 

se je pokazala v letošnjem letu (kot npr. hidrološka študija za porečje obeh Sor, umestitev nove cestne povezave Trata – 

Meja, umeščanje novega zdravstvenega centra, strokovna preveritev za območje Starološkega gradu, konservatorski 

načrt za Loški grad ipd.). Del dodatnih sredstev namenjamo tudi spremembam občinskega prostorskega načrta.  

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

6016002 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 48.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Sredstva na postavki so namenjena  praznični okrasitvi mesta in okolice zato je potrebno ustrezno povečati količino 

novoletnih okraskov. Poleg tega so nekateri elementi dotrajani in potrebni zamenjave. Zaradi zamika realizacije 

projekta za leto 2017 je del stroškov zapadel v izplačilo v prvi polovici leta 2018 namesto konec leta 2017, kot je bilo 

prvotno načrtovano. Glede na to, za izvedbo praznične okrasitve v novoletnem času, sredstva na postavki z rebalansom 

povišujemo. 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0012 - Novoletna osvetlitev in okrasitev 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

6018002 - Obnova kulturnih spomenikov 

Vrednost: 137.221 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

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

razpisov za dodelitev sredstev. Poleg tega sredstva namenjamo tudi za načrtno usmerjanje razvoja prenove kulturne 

dediščine za objekte in javne površine v lasti občine Škofja Loka, za vzdrževanje objektov kulturne dediščine ter za 

izdelavo potrebne projektne dokumentacije. 

Postavko z rebalansom deloma zmanjšujemo, ker del sredstev prerazporejamo na novo postavko - Celostna ureditev  

Pepetovega klanca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov-javni razpisi 

 

 

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 

 

7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov 
Vrednost: 73.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo. Dodatna sredstva 63.500 € so namenjena urejanju stavb nekdanje vojašnice Škofja 

Loka, katerih lastnica je v lanskem letu postala Občina Škofja Loka. Uredila se bo priključitev objekta na Kamnitniku 

na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, preureditev obstoječega priključka fekalne kanalizacije prostorov 

Ljudske univerze, zamenjava strešne kritine in dela ostrešja stavbe (skladišča) ob plezališču ter uredilo prostore 

predvidene za tržnico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0011 – Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Škofja Loka 

 

7004010 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov 
Vrednost: 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Z rebalansom se za 5.000 € povišuje postavka namenjena plačilu drugih stroškov v zvezi s poslovnimi prostori. Na 

podlagi dinamike porabe sredstev – predvsem za porabo električne energije, je bilo ugotovljeno, da v proračunu 

planirana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh stroškov. Za letošnje leto so bile planirane preureditve elektro 

odjemnih mest, na podlagi katerih se bo strošek električne energije zmanjšal. Ker navedene preureditve še niso mogle 

biti izvedene, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki.    
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7004011 - Nakup poslovnih prostorov 
Vrednost: 222.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Civilna zaščita za potrebe izvajanja zaščite, reševanja in pomoči uporablja skladišče v delu stavbe v nekdanji vojašnici, 

katere lastnik je Republika Slovenija. Ker se bo stavba v letošnjem letu prodala, bo občina za namen nadaljnjega 

nemotenega delovanja Civilne zaščite prostore odkupila. Predvidena sredstva za odkup znašajo 95.000 €. Z rebalansom 

se sredstva postavke povečujejo tudi za namen odkupa solastniškega deleža prostorov v stavbi Mestni trg 20, v kateri je 

občinska kotlovnica. Z nakupom bo občina postala lastnik celotnega prostora. Predvidena sredstva z izvedbo odkupa 

znašajo 7.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-18-0005 – Nakup hangarjev v vojašnici 

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

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069002 - Nakup zemljišč 

7016008 - Stroški nakupa zemljišč 
Vrednost: 8.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povišujemo za 5.800 € in so namenjena za morebitno plačilo davka na promet 

nepremičnin ob nakupu zemljišča parc. št. 98/8, k.o. 2029 - STARI DVOR. Skladno z Zakonom o davku na promet 

nepremičnin je obveznost plačila davka na promet nepremičnin na strani prodajalca, kupec in prodajalec pa se lahko s 

pogodbo dogovorita, da obveznost prevzame kupec. Do morebitnega dogovora bo prišlo v fazi sklepanja kupoprodajne 

pogodbe. 

 

7016015 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 388.388 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom povišujemo za 288.388 € in so namenjena za nakup zemljišča parc. št. 98/8, k.o. 

2029 - STARI DVOR, v izmeri 4.241 m
2
. Nepremičnina se nahaja ob Ljubljanski cesti ter zaključuje večji kompleks 

stavbnih zemljišč (centralne dejavnosti) v lasti občine in KS Trata. Zaradi strateške lokacije nepremičnine je občina na 

podlagi vloge za izdajo potrdila o predkupni pavici le-to uveljavljala. Lastnik je občini posredoval ponudbo za nakup 

nepremičnine v višini 68 €/m2, ki jo je občina sprejela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-18-0004 - Nakup stavbnega zemljišč ob Ljubljanski cesti 
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80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

8013005 - Program obnov občinskih cest 
Vrednost: 1.077.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 300.000,00 € zaradi uvrstitve novih projektov, prerazporeditev na osnovi planov 

Krajevnih skupnosti in tudi občinskih planov. Nova razdelitev sredstev na tej postavki je razvidna iz spodnje tabele: 

  KRAJEVNA ŠTEVILKA         

  SKUPNOST CESTE Naziv objekta - vrsta dela 

PRORAČUN 

2018 

REBALANS 

2018 Razlika 

1. BUKOVICA   LC 183011 Strmica - Bukovščica - Ševlje 10.000 48.000 38.000 

  BUKOVŠČICA RAZNE Razne preplastitve  25.000 48.000 23.000 

2. 

SV. LENART - 

ZG. LUŠA LC 401021 Na Luši - Lenart - Rovt - Zapreval 100.000 154.000 54.000 

    JP 901221 Zg. Luša - Mlaka 10.000 0 -10.000 

    RAZNE Razne preplastitve - KS Luša 23.000 15.000 -8.000 

3. GODEŠIČ KJ 990131 Trata-Obrtna cona-Godešič 20.000 20.000 0 

4. STARA LOKA JP903 373 Podlubnik 244 - 260 0 10.000 10.000 

  PODLUBNIK LC 401081 Papirnica - Virmaše 30.000 30.000 0 

    LC 401071 Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica 0 10.000 10.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 42.000 19.000 -23.000 

5. ŠKOFJA LOKA JP 903922 Pot na Hribc 40.000 88.000 48.000 

  MESTO JP 901872 Loški g. - Grebenar - Vincarje 45.000 45.000 0 

    LC 401101 Bodovlje - Frane - Kopač 38.000 87.000 49.000 

    LK 401341 Fužinska - Kopališka 43 25.000 0 -25.000 

    JP 901751 Hrastnica - Močeradnik 0 45.000 45.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 26.000 28.000 2.000 

6. TRATA JP 902281 Frankovo nas. 146 - 70 8.000 8.000 0 

    RAZNE Razne preplastitev 48.000 50.000 2.000 

    Razne JP ob Kidričevi kanalizacija 30.000 30.000 0 

7. SVETI DUH LC 401071 Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica 100.000 100.000 0 

    JP 902991 Sv. Duh 39 - Čez polje 0 37.000 37.000 

    RAZNE PREPLASTITVE 0 15.000 15.000 

8. RETEČE RAZNE PREPLASTITVE 7.000 11.000 4.000 

9. KAMNITNIK RAZNE PREPLASTITVE 25.000 16.000 -9.000 
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10. ZMINEC LC 401101 Bodovlje - Frane - Kopač 40.000 71.000 31.000 

    LC 401111 Zminec - Sopotnica - Rupar 20.000 20.000 0 

    JP 901601 Gabrk - okršlan -Zadobnik 7.000 7.000 0 

    LC 401011 Podpulfrca - Breznica -Pred. 10.000 10.000 0 

      PREPLASTITVE 18.380 18.380 0 

11. LOG JP 901423 Brv Brode 15.000 15.000 0 

    RAZNE PREPLASTITVE 1.000 7.000 6.000 

12. RAZNO RAZNE nadzor, popisi 14.120 15.120 1.000 

S K U P A J 777.500 1.077.500 300.000 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0015 Program obnov občinskih cest. 

OB122-17-0030 Obnova vodovoda v Podlubnik II 

OB122-17-0051 Rekonstrukcija ceste z obnovo vodovoda na JP 208281 »Frankovo nas. 146 -70« 

OB122-16-0036 Odsek vodovoda v Papirnici 

OB122-18-0001 Novogradnja brvi v Brodeh 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0015 Program obnov občinskih cest. 

 

8013010 - Urejanje pločnikov 
Vrednost: 120.081 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V to postavko sodijo stroški za izboljšavo prometne varnosti najšibkejših udeležencev (pešcev) v prometu ob občinskih 

in ob državnih cestah. 

Zap.št. KRAJEVNA 

SKUPNOST 

ŠTEVILKA 

 CESTE 

Naziv objekta – vrsta dela Vrednost (€) 

1. SV. DUH R1-210/1109 Pločnik Sv. Duh – AP Forme 104.500,00 

2. TRATA LC - 401319 Ureditev pločnika v dolžini 172 m od 

cerkve na Suhi do župnišča 

15.580,69 

 S K U P A J   120.080,69 

Podrobneje sta projekta predstavljena v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0046 – Dograditev pločnika Sv. Duh 

OB122-16-0047 – Dograditev pločnika Suha – 2. faza 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

8013015 - Parkirišča - izvajalci 
Vrednost: 26.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Sredstva so predvidena za urejanje parkirišča v Puštalu pri nogometnem igrišču. Podrobneje je projekt predstavljen v 

okviru obrazložitve načrta razvojnih programov.  
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Postavko z rebalansom zvišujemo za 13.000 € zaradi razširitve obstoječega parkirišča na S del. S pridobitvijo ponudb 

za ureditev parkirišča smo že zmanjšali površino merilne regulacijske postaje za plin (s čimer smo pridobili večjo 

površino uporabno za parkiranje). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

13029004 - Cestna razsvetljava 

8013026 - Investicije v javno razsvetljavo 
Vrednost: 260.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom zvišujemo za 150.000 € z namenom posodobitve obstoječe javne razsvetljave ter prilagoditve 

določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO V EUR 

 KS Kamnitnik 10.000,00 plan KS 

KS Stara Loka - Podlubnik 9.000,00 plan KS 

KS Godešič 6.000,00 plan KS 

Zamenjava potratnih luči 190.000,00 OBČINA 

Manjše investicije in prestavitve 35.000,00 OBČINA 

Nadzor in popisi in druga dokumentacija 10.000,00 OBČINA 

SKUPAJ 260.000,00 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0016 Investicije v javno razsvetljavo 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

8013020 - Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 
Vrednost: 76.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V to postavko sodijo stroški za izboljšanje prometne varnosti na vpadnicah – regionalnih cestah v sodelovanju z 

upravljavcem državnih cest Direkcijo RS za infrastrukturo, predvsem na nevralgičnih točkah na vpadnicah. Iz sprejete 

Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka (v nadaljevanju CPS) izhaja, da na trasi regionalne ceste R2-

403/1076, ki je del relacije med Podlubnikom in IC Trata preko mestnega središča, poteka glavnina dnevnih migracij, 

tako prebivalcev kot zaposlenih in šolajočih.  

Na odseku regionalne ceste R2-403 (1077- Škofja Loka) med Starim Petrolom in Starim Dvorom je v celoti zgrajena 

nivojsko ločena kolesarska steza na pločniku, vendar je bila zgrajena na način, ki je neustrezen glede na današnje 

priporočila, smernice in zahteve za projektiranje kolesarskih površin in posledično tudi CPS (neustrezni robovi in 

prehodi iz vozišča na pločnik - klančine, neurejeno voziščna konstrukcija na pločniku in kolesarski stezi na mostu čez 

Suho).  

Zato je nujno potrebno urediti klančine skladno s aktualnimi smernicami. Izvedba bo potekala v dolžini cca. 860 m in 

sicer na območju petih križišč in hišnih oz. skupinskih priključkih. Predvidena je tudi sanacija obrabne plasti na 

pločniku in kolesarski stezi mostu čez Suho. 

Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev (kohezija – Dogovor za razvoj regij). 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V okviru projekta ureditve državne ceste R1-210 na odseku 1078 Škofja Loka – Jeprca v naselju Godešič, od km 1.991 

do km 3.160, se bo izboljšala pretočnost in  prometna varnost. Predvidena je zamenjava voziščne konstrukcije, 

zagotovitev primernega prečnega prereza z elementi umirjanja prometa, ureditev kolesarskega in peš prometa, 

odvodnjavanja in cestne razsvetljave ter prestavitev oz. rekonstrukcija avtobusnega postajališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0038 Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

8013023 - Urejanje širokopasovne infrastrukture 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Načrtujemo posodobitev obstoječega načrta razvoja širokopasovnega omrežja z namenom izgradnje odprtih 

širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni 

tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa. Že v letu 2016 je izvajalec izdelal nov načrt razvoja, ki ga je po 

pogodbi dokončal, to je mapiranja t.i. belih lis. Dodatnih stroškov ni predvidenih, zato postavko z rebalansom 

proračuna znižujemo.  

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

Preostanek pogodbene vrednosti in ocena. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

8023001 - Sanacija usadov in poplav 
Vrednost: 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Program sanacij usadov in posledic poplav prilagajamo predvidenim nepovratnim državnim sredstvom in potrebam za 

zagotovitev prevoznosti cest po ujmah. Glede na razpoložljiva občinska sredstva in načrtovane pridobitve sredstev s 

kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za sanacijo usadov in poškodovanih cest bomo dali 

prednost izbranim in potrjenim projektom s strani pristojnega ministrstva (MOP) ter cestam, skladno s prioritetami 

ogroženosti cestne in ostale javne infrastrukture. 

Postavko z rebalansom povečujemo za 60.000 €, ki jih bomo dodatno namenili za sprotne manjše sanacije usadov in 

plazov. Tako bomo z rebalansom v proračunskem letu 2018 namenili 76.000 € za sprotne manjše sanacije in izdelavo 

sanacijskih elaboratov, ter 34.000 € za sanacijo ceste v Sovpatu na relaciji Stanonik – Krmelj z obnovo vodovoda v KS 

Log po neurju 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0017 - Sanacija usadov in poplav 

OB122-17-0018 - Obnova vodovoda v naselju Log 
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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 

9015008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 
Vrednost: 1.193.794 € 

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. 

Predvidena je izdelava projektne in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo sekundarnega fekalnega 

kanalizacijskega omrežja v delu naselja Sv. Duh. 

V letu 2018 je predviden začetek gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode po Ljubljanski cesti. 

S sredstvi, ki jih namenjamo na tej postavki za Komunalno ureditev Partizanske in Šolske ulice, bomo zagotovili 

odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz območja vzhodnega dela bivše vojašnice z izvedbo ločenega 

meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema.  

Sredstva bomo namenili dokončanju izgradnje odseka meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh. 

V severnem delu naselja Kamnitnik je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja in sočasno obnova 

primarnega in sekundarnega vodovoda. 

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja na delu Ceste talcev. S tem bodo objekti na prispevnem območju 

MKČN »Za Kamnitnikom« prevezani na javno kanalizacijsko omrežje in na Centralno čistilno napravo Škofja Loka. 

Predvidena je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja od Grenca do Ljubljanske ceste. Namen posega je 

izvedba sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost priključitve na javno kanalizacijo. Objekti na 

prispevnem območju MKČN pri trgovskem objektu Lidl v trgovsko poslovni coni na Grencu in MKČN pri objektu 

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

V okviru Protipoplavne ureditve Poljanske in Selške Sore ter Sore do Suhe namenjamo sredstva sočasni obnovi 

obstoječe kanalizacije.  

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 

V okviru projekta Kanalizacija Ljubljanska cesta smo pridobili gradbeno dovoljenje in objavili javni razpis za izbiro 

izvajalca gradnje. Z rebalansom v letu 2018 vrednost predvidenih sredstev za izgradnjo kanalizacije znotraj te postavke 

povečujemo za 50.000,00 € na podlagi pridobljene projektantske ocene na nivoju PGD (prvotna ocena je bila 

oblikovana izkustveno). Gradnja je predvidena za drugo polovico leta 2018 in prvo polovico leta 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0032 Investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija 

OB122-17-0033 Sv. Duh - fekalna kanalizacija 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-16-0005 Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

OB122-16-0025 Sv. Duh - meteorna kanalizacija 

OB122-16-0027 Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 
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OB122-16-0032 Cesta talcev - kanalizacija 

OB122-16-0033 TPC Grenc-Suha – kanalizacija 

OB122-11-0003 Protipoplavno urejanje Sore 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

 

9015011 - Obratovanje - čistilne naprave 
Vrednost: 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo zavarovanju javne infrastrukture s področja čiščenja odpadnih 

voda. 

Sredstva za zavarovanje javne infrastrukture s področja čiščenja odpadnih voda z rebalansom povišujemo, in sicer 

zaradi višjih premij za zavarovanje v skladu s sklenjeno Pogodbo o zavarovanju premoženja Občine Škofja Loka in 

njenih proračunskih uporabnikov za obdobje petih leti, ki je bila sklenjena decembra 2017. 

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi sklenjene pogodbe. 

 

9015013 - Študije in drugi izdatki - čistilne naprave 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

V sklopu proračunske postavke se sredstva namenijo za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada 

med investicije (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter študije in analize, 

povezane z izvajanjem javne službe), za poročanje po zaključkih operacij, ki so sofinancirane iz EU in/ali RS ter drugih 

izdatkov potrebnih za izvajanje javne službe. 

Sredstva na postavki z rebalansom znižujemo, ker so potrebe po naročilih storitev, ki se pokriva s te proračunske 

postavke, manjše od načrtovanih s proračunom. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

9016004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni vodovod 
Vrednost: 545.442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V delu naselja Log, v dolini Sovpat, je bila ob poplavah oktobra 2014 poškodovana cesta. V sklopu gradbenih del 

obnove ceste bo izvedena tudi obnova vodovoda v dolžini približno 213 m. 

Prav tako so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo dela primarnega vodovoda v naselju 

Pod Plevno ter za obnovo primarnega vodovoda v dolini Hotoveljščice, izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 

2021. 

S te postavke bo plačana 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. 244 do 260 v dolžini 200 m, na katerem so zelo pogoste 

okvare, zato je obnova nujna.  
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V naselju Podlubnik je v naslednjih letih predvidena celovita obnova treh ulic (h.št. 164-182, h.št. 291-283 in h.št. 190-

222), to je obnova vodovoda in kompletna ureditev cestišča. V letu 2018 so sredstva planirana za izdelavo projektne 

dokumentacije, izvedba pa bo sledila fazno v letih 2019 do 2021. 

Sredstva na postavki namenjamo tudi 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. 

Prav tako bo vodovod obnovljen ob rekonstrukciji ceste Frankovo naselje 70 – 118, s čimer se bo izboljšalo stanje javne 

infrastrukture in uredilo problematično odvodnjavanje ceste. 

V drugi polovici leta je predviden pričetek gradnje ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Ljubljanske ceste, v sklopu projekta pa bo obnovljen tudi del obstoječega 

javnega vodovoda.  

V sklopu izvedbe ločenega kanalizacijskega sistema za potrebe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz 

območja vzhodnega dela bivše vojašnice bo izvedena tudi obnova primarnega in sekundarnega vodovoda v Šolski ulici 

in na Partizanski cesti v skupni dolžini približno 300 m. 

V severnem delu naselja Kamnitnik bo hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije obnovljeno tudi primarno in sekundarno 

vodovodno omrežje. 

S postavke bo poplačana gradnja vodovoda v naselju Papirnica v dolžini 230 m, ki se je pričela v jeseni 2017. 

Za dokončno ureditev črpališča Visoko bo izveden postopek izbire izvajalca del, sama izvedba del pa je predvidena v 

letu 2019. 

Ob izvedbi protipoplavnega urejanja Sor bo na območju gradnje obnovljen tudi del vodovodnega omrežja. 

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 95.100 €. Od tega je 84.000,00 € namenjenih za ureditev črpališča 

Visoko, kjer prvotno predvideno izvedbo v letu 2019 prestavljamo v letošnje leto, ker smo že pridobili celotno projektno 

dokumentacijo.  

Za 11.100,00 € pa povečujemo sredstva za projekt Izgradnja vodovoda Zminec – zahod na podlagi pridobljene 

projektantske ocene na nivoju PGD (prvotna ocena je bila oblikovana na nivoju IDZ). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB122-17-0018 Obnova vodovoda v naselju Log 

OB122-17-0026 Obnova vodovoda Hotovlja 

OB122-17-0027 Obnova vodovoda v naselju Pod Plevno 

OB122-17-0028 Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

OB122-17-0029 Obnova vodovoda v naselju Podlubnik (244-260) 

OB122-17-0030 Obnova vodovoda v naselju Podlubnik II 

OB122-17-0031 Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni vodovod 

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

OB122-16-0004 Kanalizacija Ljubljanska cesta 

OB122-16-0005 Komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice 

OB122-16-0027 Kamnitnik - kanalizacija, vodovod 

OB122-16-0036 Odsek vodovoda v naselju Papirnica 

OB122-15-0062 Črpališče Visoko 

OB122-11-0003 Protipoplavno urejanje Sore 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-17-0028 Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

OB122-15-0062 Črpališče Visoko 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

9016008 - Upravljanje pokopališč 
Vrednost: 72.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke bomo pokrili stroške tekočega vzdrževanja obstoječih objektov in naprav na pokopališču Lipica (centralni 

poslovilni objekt, inštalacije, ozemljitev, navček, ozvočenje, dostopne poti) in tudi stroške postopka in študij, ki bodo 

potrebne za ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti ter upravljanja in urejanja pokopališča po novem Zakonu o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po novem zakonu in podzakonskih aktih, ki jih mora Vlada RS in ministrstvo še 

sprejeti, bo treba javno službo urediti po novih predpisih. Predvidevamo, da bo leta 2017 sprejet občinski odlok o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti. Nato sledi še odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe in ureditev 

upravljanja pokopališč in ureditev »upravljanja pokopališč«. Oblikovati in sprejeti (Občinski svet) bo treba tudi sklep o 

cenah storitev za izvajanje javne službe in dajatev v zvezi s to službo. Ob tem bo treba z lastniki zemljišč, kjer lastnik 

zemljišč pokopališča ni občina, skleniti pogodbo o najemu. Na tej postavki je zato že predviden ocenjeni strošek letne 

najemnine. 

Sredstva postavke namenjamo tudi za požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Komunalna infrastruktura zaradi sprememb predpisov od začetka leta 2008 ni več v upravljanju pri izvajalcu 

gospodarske javne službe Loški komunali, d.d. (v nadaljevanju: izvajalec GJS), ampak je prenesena na Občino. Na 

strani prihodkov so prikazani prihodki od najemnine, ki pokrijejo amortizacijo infrastrukture in rezultat gospodarske 

javne službe. Za leto 2016, po zaključeni reviziji – po Poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 

2016, poslovanje javne službe na pokopališču Lipica izkazuje izgubo. Za pokrivanje razlike vrednost postavke z 

rebalansom povečujemo. 

 

 

904 - KS Reteče - Gorenja vas 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039004 – Mediji in avdiovizuala kultura 

90418002 – Lokalni časopis – lastna dejavnost 
Vrednost: 883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 500 € za pokritje stroškov izdaje lokalnega 

časopisa Vigred 2017. 

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

Ocena.  
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905 -  KS Sv. Duh 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

90506002 – Delovanje krajevnih skupnosti – lastna dejavnost 
Vrednost: 18.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po nakupu opreme za kvalitetnejšo izvedbo predstav, zagotovitve kvalitetnejšega življenja krajanov in 

druženja otrok, postavko z rebalansom povečujemo za 11.300 € za nakup projektorja, platna, dveh mikrofonov, dveh 

defibrilatorjev in igral za otroško igrišče v Gorajtah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122 –18-0003 – Nakup opreme – KS Sv. Duh 

 

 

906 -  KS Trata 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

90606002 – Delovanje krajevnih skupnosti – lastna dejavnost 
Vrednost: 8.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 3.193 € za pokritje stroškov delovanja 

krajevne skupnosti. Sredstva namenjamo kritju stroškov reprezentance, zavarovanja, vzdrževanja strojev in drugim 

odhodkom. 

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 

16039003 – Objekti za rekreacijo 

90616001 – Objekti za rekreacijo – tenis, igrišče na mivki 
Vrednost: 6.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 
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Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 2.000 za pokritje stroškov tekočega 

vzdrževanja, prenovo oz. ureditev, da bodo teniška igrišča lahko služila svojemu namenu. 

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

Ocena.  

90616002 – Objekti za rekreacijo – vrtovi 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 2.000 € za pokritje stroškov tekočega 

vzdrževanja: postavitev ograje, ter druga nujna vzdrževalna dela, potrebna za ureditev vrtov, kot so odvoz rastlinjaka, 

izruvanje drevja.  

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

Ocena.  

 

 

908 -  KS Kamnitnik 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

90806002 – Delovanje krajevnih skupnosti – lastna dejavnost 
Vrednost: 2.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po nakupu opreme za delovanje krajevne skupnosti,  postavko z rebalansom povečujemo za 1.000 €, za 

nakup prenosnika.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122 –18-0002 – Nakup opreme  - KS Kamnitnik 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039005- Druge komunalne dejavnosti 

90816004 – Druge komunalne dejavnosti – nova tržnica 
Vrednost: 34.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, spreminjajo se le nameni porabe v okviru prvotno načrtovane 

višine postavke. V skladu s Pogodbo o uporabi poslovnega prostora so sredstva namenjena plačilu  najemnine za 

poslovne prostore. 

Višina sredstev na postavki za leto 2018 se ne spreminja,  z  rebalansom  pa  projekt izločamo iz NRP-ja.  



104 

 

 

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

Pogodba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans  

Prvotni projekt »OB122 –16-0035 – Nova tržnica – vojašnica« se z rebalansom proračuna izloči iz NRP. 
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I I I .  

NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAMO V  

Obrazložitev NRP  
 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-16-0044 - Kasarna - ureditev zah. dela objekta 

Namen in cilj  - Rebalans 

Območje vojašnice, kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke, ima prednostno nalogo za uresničevanje 

urbanistične zasnove v reurbanizaciji območja. Opuščena zemljišča in objekti so primerni za nadaljnji razvoj 

mestotvornih dejavnosti. V nekdanjem bivalnem objektu vojašnice že delujejo Center za socialno delo, Sodišče in 

Zgodovinski arhiv. V zahodnem delu navedenega objekta pa načrtujemo ureditev prostorov za potrebe delovanja raznih 

društev in klubov iz občine Škofja Loka. Prenova je potrebna tudi iz razloga preprečitve nadaljnjega propadanja 

objekta. Dela se izvajajo v letih 2017 do 2019 (obnova strehe, hodnikov, stopnišča, sanitarij, inštalacij, posameznih 

prostorov). Po prenovi se bo objekt uporabljal za javne, družbene in kulturne funkcije. 

V rebalansu je del sredstev projekta  prenesenih iz leta 2019 v 2018, da se bo objekt lahko pričel čimprej uporabljati. 

Stanje projekta - Rebalans 

V izvajanju. 

 

OB122-17-0011 - Investicijsko vzdrževanje - kultura 

Namen in cilj - Rebalansa 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v kulturi so predvidena za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih 

kulturnih objektov, predvsem za Loški muzej in Knjižnico Ivana Tavčarja ter kulturne domove v okviru KS: Reteče, 

Godešič, Log in Sveti Duh.  

Razporeditev sredstev je po prioritetnem redu odvisna od pripravljenosti projekta in razpoložljivih sredstev oz. 

investicijskih predlogov posameznih krajevnih skupnosti za kulturne domove. 

V rebalansu so sredstva povečana za namen nakupa opreme za prostore KS Trata in krajevne knjižnice Trata. 

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

18059001 - Programi športa 

OB122-17-0012 - Inv. vzdr. športnih objektov - občinski objekti 
Namen in cilj - Rebalans 

Navedena sredstva so predvidena za športne objekte, ki so v lastništvu Občine Škofja Loka: športna dvorana Poden, 

športna dvorana Trata, plavalni bazen, balinarska dvorana in objekti v okviru KS. Ta dela investicijskega vzdrževanja se 

izvajajo po planu, ki je odobren s strani Občine Škofja Loka, v sodelovanju z Zavodom za šport. 

V rebalansu so sredstva nekoliko povečana glede na predloge KS za dodatno ureditev športnih objektov. 

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del – sodelovanje z Zavodom za šport. 
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19029001 - Vrtci 

OB122-11-0006 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 

Namen in cilj - Rebalans 

Osnovni namen in cilj na področju vzgoje in varstva otrok je zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih kapacitet na 

območju lokalne skupnosti občine Škofja Loka. Glede na ugodno demografsko stanje in deloma tudi zmanjšanje 

normativov je tako potrebno zagotoviti dodatne vrtčevske oddelke. V Vrtec Kamnitnik se bodo selili tudi oddelki iz 

najetega objekta Dijaškega doma. 

V rebalansu je del sredstev projekta prenesen iz leta 2018 v naslednje leto. 

Stanje projekta - Rebalans 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje.  V teku je izbor izvajalca gradbenih del. 

 

 

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo  

13029002-  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB122-17-0019 – Izgradnja novih kolesarskih poti 

Namen in cilj  - Rebalans 

Iz sprejete Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka izhaja, da na trasi lokalne zbirne ceste LZ 402041 Stari 

Dvora - Železniška postaja- Lipica, ki je del relacije med Podlubnikom in industrijsko cono preko mestnega središča, 

poteka glavnina dnevnih migracij tako prebivalcev kot zaposlenih in šolajočih, manjkajo varne kolesarske poti. 

Omenjena projekta sta že vključena v NRP pod št. OB122-17-0056 in OB122-17-0057, zato projekt »Izgradnja novih 

kolesarskih poti« z rebalansom deloma zmanjšujemo. 

Preostali del načrtovanih sredstev je namenjen za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter prijave 

posameznih odsekov v občini Škofja Loka, ki jih bomo prijavljali v okviru drugih mehanizmov. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v pripravi.  

 

 

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-18-0007 - Celostna ureditev Pepetovega klanca 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt uvajamo z rebalansom proračuna. Namen in cilj je urediti območje med Mestnim in Spodnjim trgom kot skupni 

prometni prostor ter zagotoviti ohranjanje objektov kulturne dediščine.  

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi je PGD projekt. 

 



107 

 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

OB122-11-0003 - Protipoplavno urejanje Sore 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen in cilj projekta je zagotoviti poplavno varnost ljudi in objektov na območju Puštala ob Poljanski Sori ter Škofje 

Loke ob sotočju Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Poplavljenih je 0,1 km2 urbanih površin in ogroženih 307 

prebivalcev. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v fazi recenzije PGD projektov. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB122-16-0012 – Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Namen in cilj - Rebalans 

Dolgoročni cilj je zagotoviti vsakoletno  praznično okrasitev in osvetlitev naselij v občini. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v fazi izvedbe. 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB122-15-0019 - Obnova kulturnih spomenikov-javni razpisi 

Namen in cilj - Rebalans 

Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranjanje objektov kulturne dediščine na celotnem območju občine. 

Stanje projekta - Rebalans 

V fazi izvajanja. 

 

 

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično 

premoženje 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB122-16-0011 - Sanacija stavb na območju bivše vojašnice Šk. L. 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt je namenjen ureditvi in preureditvi priključkov stavb nekdanje vojašnice Škofja Loka na javno omrežje 

vodovoda in kanalizacije, popravilo dotrajane strehe ter ureditve prostorov za delovanje tržnice. Z izvedenimi ukrepi se 

bo ustavilo nadaljnje poslabševanje stanja stavb ter omogočilo njihovo normalno uporabo. Cilj je izvedba predvidenih 

gradbenih posegov. 

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi. 
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OB122-18-0005 - Nakup hangarjev v vojašnici 

Namen in cilj - Rebalans 

Projekt je namenjen zagotovitvi pogojev za nemoteno nadaljnje delovanje Civilne zaščite na področju izvajanja zaščite, 

reševanja in pomoči. Cilj projekta je nakup hangarjev v lasti Republike Slovenije, ki jih Civilna zaščita trenutno že 

uporablja.  

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi. 

  

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

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je odkup solastniškega deleža prostorov v stavbi Mestni trg 20, v kateri je občinska kotlovnica. Z 

nakupom bo občina postala lastnik celotnega prostora. 

Stanje projekta - Rebalans  

V pripravi. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB122-18-0004 - Nakup stavbnega zemljišča ob Ljubljanski cesti 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je nakup zemljišča parc. št. 98/8, k.o. 2029 - STARI DVOR, v izmeri 4.241 m
2
. Nepremičnina se nahaja 

ob Ljubljanski cesti ter zaključuje večji kompleks stavbnih zemljišč (centralne dejavnosti) v lasti občine in KS Trata. Z 

nakupom bo občina pridobila zemljišče na strateško pomembni lokaciji, kjer bodo v prihodnosti v mesto vnesene nove 

vsebine centralnih dejavnosti, s čimer se prispeva k nadaljnjemu razvoju in kakovosti bivanja v Občini Škofja Loka.  

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi. 

 

 

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-16-0046 - Dograditev pločnika Sv. Duh 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu (pešci) ob državni cesti (R1-210/1109 Kranj - Škofja 

Loka) z izgradnjo pločnika v dolžini 355 m, od Avtobusne postaje Forme do približno 70 m pred križiščem z lokalno 

cesto za Gorajte, po predlogu KS Sv Duh. 

Stanje projekta   

V letu 2018 bomo skušali pridobiti posamezna zemljišča in zgraditi del predvidenega pločnika na podlagi že 

recenzirane PZI dokumentacije (avgust 2014) s strani Direkcije RS za infrastrukturo. 
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Stanje projekta - Rebalans 

V letu 2018 smo uspeli pridobiti potrebna zemljišča za izgradnjo predvidenega pločnika na podlagi že recenzirane PZI 

dokumentacije (avgust 2014) s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Zato načrtujemo izvedbo pločnika v letu 2018 

(objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca gradnje). 

 

OB122-16-0047 - Dograditev pločnika Suha - 2. faza 

Namen in cilj 

Izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu (pešci) ob občinski cesti (LC401391) z izgradnjo 

pločnika v dolžini 172 m, na odseku od konca pozidave v vasi Suha do cerkve Sv. Janeza Krstnika (gre za dograditev 

pločnika ob levi strani lokalne ceste Hosta-Suha-Stari Dvor), po predlogu KS Trata. 

Stanje projekta  

V letu 2018 bomo skušali pridobiti posamezna zemljišča in zgraditi načrtovani del pločnika na podlagi PZI 

dokumentacije (februar 2013). 

Stanje projekta - Rebalans 

V letu 2018 bomo skušali pridobiti posamezna zemljišča in zgraditi načrtovani del pločnika na podlagi PZI 

dokumentacije (februar 2013). Ker se postopki za pridobivanje zemljišč komplicirajo, predvidevamo, da s samo 

izgradnjo ne bomo mogli pričeti v letu 2018, zato sredstva za izvedbo prestavljamo na naslednjo leto. 

 

OB122-17-0015 - Program obnov občinskih cest 

Namen in cilj - Rebalans 

Razne obnove in rekonstrukcije dotrajanih odsekov kategoriziranih občinskih cest in preplastitve makadamskih poti za 

namen boljše prevoznosti in prometne varnost. Seznam investicij je opisan v sklopu proračunske postavke 8013005 - 

Program obnov občinskih cest.  

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi za izvedbo v letu 2018. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB122-16-0009 - Parkirišče Puštal 

Namen in cilj - Rebalans 

Ureditev sedaj neurejenega makadamskega parkirišča s hortikulturno ureditvijo, urejenim odvodnjavanjem, javno 

razsvetljavo in ustrezno utrjeno oz. asfaltirano površino za boljšo podobo mesta in zagotovitev uporabnikom boljšo 

dostopnost do storitev - začasno v makadamski izvedbi. 

Stanje projekta - Rebalans 

V letu 2018 bomo pripravili projektno dokumentacijo in pričeli z urejanjem. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB122-17-0016 - 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. Seznam investicij je opisan v sklopu proračunske postavke 8013026 - Investicije 

v javno razsvetljavo.  
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Stanje projekta - Rebalans 

Izvedba v letu 2018. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB122-17-0038 - Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah 

Namen in cilj - Rebalans 

Boljša prometna varnost na vpadnicah (regionalnih cestah) z izboljšavami v sodelovanju z upravljavcem regionalnih 

cest Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB122-17-0017 - Sanacija usadov in poplav 

Namen in cilj - Rebalans  

Saniranje usadov in plazov na oz. ob občinskih cestah za zagotovitev prevoznosti in varnosti v prometu. 

Stanje projekta - Rebalans 

V pripravi za izvedbo v letu 2018. 

 

 

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno 

infrastrukturo 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB122-16-0004 - Kanalizacija Ljubljanska cesta 

Namen in cilj  

Osnovni namen projekta 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. 

Stanje projekta  

Projekt je v fazi načrtovanja. Izvajajo se aktivnosti na področju projektiranja in investicijske dokumentacije. Nato bo 

sledila pridobitev gradbenega dovoljenja in priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje. Gradnja je 

predvidena za drugo polovico leta 2018 in prvo polovico leta 2019. 

Stanje projekta - Rebalans 

Pridobili smo gradbeno dovoljenje in objavili javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. Z rebalansom vrednost 

predvidenih sredstev za kanalizacijo na postavki 9015008 v letu 2018 povečuje za 50.000,00 € na podlagi pridobljene 

projektantske ocene na nivoju PGD (prvotna ocena je bila oblikovana izkustveno). Gradnja je predvidena za drugo 

polovico leta 2018 in prvo polovico leta 2019. 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB122-15-0062 - Črpališče Visoko 

Namen in cilj 

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

projekta bo zagotovljen nov vodni vir za potrebe javnega loškega vodovoda. Vrtine Visoko bodo nadomestni vodni vir 

za zajetja v Hotovlji, ki ob deževju kalijo oz. bodo zagotavljale zadostno količino pitne vode v sušnih obdobjih, ko se 

izdatnost vodnih virov v Hotovlji zmanjša.  

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelana je PZI projektna dokumentacija. V letu 2018 bo izveden razpis za 

izvajalca del, izvedba pa je predvidena v letu 2019. 

Stanje projekta - Rebalans 

Prvotno predvideno izvedbo v letu 2019 prestavljamo v letošnje leto, ker smo že pridobili celotno projektno 

dokumentacijo potrebno za pripravo javnega razpisa in izbiro izvajalca za izvedbo projekta v letu 2018. 

 

OB122-17-0028 - Izgradnja vodovoda Zminec - zahod 

Namen in cilj 

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. 

Stanje projekta 

Izdelana je idejna zasnova, v letu 2018 bodo potekale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljena, čemur bo sledila 

gradnja in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Stanje projekta - Rebalans 

Izdelan je PGD projekt. Za 11.100,00 € povečujemo sredstva za potrebe projekta na podlagi pridobljene projektantske 

ocene na nivoju PGD (prvotna ocena je bila oblikovana na nivoju IDZ). Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis 

za izbiro izvajalca gradnje in izvedba del. 

 

 

905 – KS Sv. Duh 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

OB122 –18-0003 – Nakup opreme – KS Sv. Duh 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je zagotovitev kvalitetne izvedbe predstav, kvalitetnejšega življenja krajanov in druženja otrok. 

Stanje projekta – Rebalans 

Izvedba projekta v letu 2018. 

 

.  
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908 – KS Kamnitnik 

06029001- Delovanje ožjih delov občin 

OB122 –18-0002 – Nakup opreme  - KS Kamnitnik 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen projekta je zagotovitev delovanja krajevne skupnosti. 

Stanje projekta – Rebalans 

Izvedba projekta v letu 2018. 

 

 

 


