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II. POSEBNI DEL 

Obrazložitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

20 – Župan 

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin 

2003001 – Mednarodno sodelovanje 
Vrednost: 33.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

V okviru projekta »Erasmus+: Mladi, rasizem in različnost – zgodovinski spomin in strpnost v demokratični 

Evropi«, smo del sredstev porabili za mednarodno mladinsko izmenjavo v Franciji. 80% sredstev (3.536 €) 

za izvedbo tega projekta smo kot partner v dvoletnem projektu že prejeli in bodo realizirani na postavki 

prihodkov 73110002 Erasmus+ Mladi in strpnost. Za enak znesek se z rebalansom povečujemo tudi 

odhodke na postavki 2003001 – Mednarodno sodelovanje pod kontom 402405 Stroški prevoza v tujini.  

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predvidenih dodatnih stroškov novega projekta. 

 

 

 

 

 

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 – Dejavnost občinske uprave 

06039001 – Administracija občinske uprave 

3006001 – Plače delavcev 
Vrednost: 1.793.345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 185.929,05 €. Večino povečanih izdatkov predstavljajo poračun plač 

za pretekla leta in odprava anomalij (nesorazmerij) s področja plač na podlagi sklenjenega dogovora med 

sindikati in vlado ter uskladitve z novo sistemizacijo delovnih mest zaradi reorganizacije. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – Rebalans 

Načrtovana sredstva temeljijo na konkretnih izračunih plač ter delno na oceni učinkov poračunov in odprave 

anomalij. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

3010001 - Javna dela v turizmu 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, z rebalansom se deloma spreminja le vrednost sredstev, 

namenjenih posameznim upravičencem do javnih delavcev. 

Ker RAS Turizem Škofja Loka na razpis za javna dela ni prijavil enega delavca, kot je bilo prvotno 

predvideno, temveč zaradi povečanih potreb dva javna delavca, Turistično društvo Škofja Loka pa na javnem 

razpisu ni pridobilo nobenega javnega delavca, z rebalansom namenjamo sredstva le sofinanciranju javnih 

delavcev upravičencu RAS Turizem Škofja Loka. 

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

Višina sredstev je predvidena v skladu s preteklo realizacijo in z začetkom dela javnih delavcev. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

3011002 - Razvoj podeželja 
Vrednost: 23.886 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 5.700 € zaradi dokončanja izvedbe projekta »Stara hišna imena« za 

območje Puštala (v višini 1.480 €) ter dodatnega projekta »Deluj lokalno, komuniciraj globalno«.  

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

Višina dodatnih sredstev je načrtovana v skladu s planirami aktivnostmi na projektih »Stara hišna imena« in 

»Deluj lokalno, komuniciraj globalno«.  

 

3011003 - Las Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD 
Vrednost: 16.474 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans  

Sredstva iz naslova projektov v okviru postavke z rebalansom delno znižujemo, ker pristojno ministrstvo, za 

že prijavljene projekte konec lanskega leta, še ni izdalo odločb. Pred izdano odločbo pa se projekti ne smejo 

začeti in so zato tudi stroški nekoliko nižji. 

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

Ocena. 



92 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

3014005 - Promocija Škofje Loke 
Vrednost: 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, deloma se spreminja le vrednost posameznih kontov v 

okviru prvotno načrtovane višine postavke. Ker se v letošnjem letu pričakuje večja realizacija pri 

posameznikih in pravnih subjektih, ki delujejo na področju kulture ali izobraževanja, z rebalansom 

namenjamo sredstva tudi sofinanciranju njihovih aktivnosti in plačilu storitev s področja promocije Škofje 

Loke.  

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

Ocena.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

3014006 - Pospeševanje razvoja turizma 
Vrednost: 196.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 16.000 €, zaradi zamika izvedbe novih turističnih produktov na 

območju občine Škofja Loka za razvoj športnega turizma in športne infrastrukture (pohodniške in tematske 

poti, trim steze, telovadnice na prostem) iz lanskega v prvo polovico letošnjega leta.  

Dodatna sredstva omogočajo tudi kandidaturo na razpisih na področju kulturnega, etnološkega in športnega 

turizma in športne infrastrukture (pohodniške in tematske poti, trim steze, telovadnice na prostem), kot npr. 

na razpisu Zeleni turizem - Slovenia Green in regionalnih razvojih in drugih razpisih.  

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 planiranih aktivnosti. 
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40 - Oddelek za družbene dejavnosti  

 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

4004002 - Občinske prireditve 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo za 5.000 €. Povečanje sredstev je potrebno zaradi izvedbe kulturno 

izobraževalnih dogodkov v okviru  konference za nesnovno dediščino, ki bo potekala od 17. do 19. oktobra 

2017 v Škofji Loki. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

4017005 –Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 
Vrednost: 8.174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Občina Škofja Loka se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v Uradnem listu RS št. 26/17 

objavilo »javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni 

ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017« za nabavo avtomatskih zunanjih 

defibrilatorjev. Na razpisu smo bili uspešni in tako pridobili 4.000 € sofinancerskih sredstev s strani 

Ministrstva za zdravje. Razliko bomo krili iz proračuna, zato z rebalansom uvajamo novo postavko »Nakup 

avtomatskih zunanji defibrilatorjev«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122 –17-0006 – Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 

 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 4017004 - Strategija zdravstvenega varstva 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo Strategije 

zdravstvenega varstva v občini Škofja Loka.  Dosedanje ugotovitve in študije kažejo, da so na primarni 

zdravstveni ravni zdravniki za vse ključne dejavnosti bolj obremenjeni v primerjavi s Slovenijo, v primerjavi 

z Gorenjsko pa je stanje boljše oz. obremenjenost zdravnikov manjša na področju otroškega in šolske 



94 

 

dispanzerja ter zobozdravstva za odrasle. Na sekundarni ravni obstajajo potrebe po širitvi programov in 

uvedbi dodatnih programov, velik problem predstavlja prostorska in kadrovska podhranjenost zdravstvene 

dejavnosti v Škofji Loki. 

S strategijo zdravstvenega varstva želimo vzpostaviti dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje 

problemov pri doseganju ciljev, ki so: 

- 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 

18039002 - Umetniški programi 

4018007 - Škofjeloški pasijon 
Vrednost: 63.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki namenjamo vzdrževanju pasijonske kondicije in ohranjanju pasijonskega duha: za 

pripravo kulturnih vsebin v med pasijonskem času (marec, april), za izvedbo in pripravo razstav, organizacijo 

koncertov pasijonske glasbe, navezovanje stikov s strokovnjaki v združenju Europassion, za stroške 

hranjenja, vzdrževanja in čiščenja kostumov ter za hranjenje igralskih in vseh drugih tehničnih pripomočkov.  

Postavko z rebalansom povečujemo. Dodatna sredstva na postavki  so namenja za ureditev Pasijonske sobe, 

Romualdove poti, za izdajo almanaha, za vzpostavitev pasijonske zbirke v Loškem muzeju ter za delovanje 

pasijonske sobe, ki bo predvidoma odprta v oktobru 2017. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

4018013 - Sokolski dom 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo zaradi izvajanja bogatih in vsebinsko različnih kulturno – umetniških, 

izobraževalnih, socialnih programov in projektov pod okriljem Sokolskega doma. V okviru povečanja 

proračunske postavke so predvidena tudi dodatna sredstva za vodenje in upravljanja programskih vsebin 

Sokolskega doma. 

 

4018035 - Kasarna - ureditev zahodnega dela objekta 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V zahodnem delu navedenega objekta načrtujemo ureditev prostorov za potrebe delovanja raznih društev in 

klubov iz občine Škofja Loka. Zaradi  preprečitve nadaljnjega propadanja objekta smo se odločili, da k 

obnovitvenim in vzdrževalnim delom pristopimo čim prej, zato bomo določena dela, ki so bila planirana za 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Drt
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leto 2018 izvedli že v letu 2017 (ureditev  hodnikov, vgradnja stavbnega pohištva  ter obnova tlakov ). 

Postavko zato z rebalansom proračuna povečujemo. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

4019007 - Vrtec Škofja Loka - Kamnitnik 
Vrednost: 300.000 € 

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. Izveden je bil razpis za projekte PGD/PZI. Izbran je bil 

izvajalec in že pripravil projekte PGD. S strani Upravne enote smo pridobili gradbeno dovoljenje, ki je v 

avgustu 2017 postalo pravnomočno.  V izdelavi so projekti PZI. Na tej podlagi bo objavljen javni razpis za 

izbiro glavnega izvajalca gradbenih del. Pričetek izgradnje je tako predviden še v letu 2017. Postavko z 

rebalansom zmanjšujemo, saj bodo izplačila gradbenih situacij predvidoma zapadla šele v začetek leta 2018. 

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 z idejnim projektom. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

4019018 - Investicijsko vzdrževanje - Osnovne šole 
Vrednost: 277.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi velikih potreb na tem področju postavko z rebalansom nekoliko povečujemo. Povečanje je predvsem 

zaradi nepredvidenih potreb po sanaciji zaradi radona na OŠ Cvetka Golarja in stroškov zamenjave tlaka v 

telovadnici OŠ Škofja Loka – Mesto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalansw 

OB122-10-0072 – Investicijsko vzdrževanje – osnovne šole 
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50 - Oddelek za proračun in finance  

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike 

5002002 – Bančne storitve 
                                                              Vrednost: 11.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Realizacija postavke je bila že ob polletju visoka zaradi razmer na bančnem trgu (negativnih referenčnih 

obrestnih mer) in posledične uvedbe ležarin s strani finančnih inštitucij. Zaradi dobre likvidnosti proračuna 

in s tem višjih stanj sredstev na računih v letošnjem letu, z rebalansom postavko povečujemo na ocenjeno 

višino teh stroškov do konca leta 2016 .  

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

5022004 – Obresti kratkoročnega zadolževanja 
                                                              Vrednost:  4.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom znižujemo, kar je posledica manjših potreb po likvidnostnem zadolževanju od 

predvidenih zaradi manjše terminske neusklajenosti prilivov in odlivov občinskega  proračuna. 
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60 - Oddelek za okolje in prostor 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

6015002 - Protipoplavno urejanje Sore 
                                                              Vrednost: 10.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Zaradi zahtevnosti projekta in številnih usklajevanj, tako z lastniki zemljišč, kot s projektanti in nosilci 

urejanja prostora je prišlo do zamika izdelave projekte dokumentacije.  Posledično v letošnjem letu še ne 

bomo pričelo z gradnjo. Sredstva na postavki zato z rebalansom za leto 2017 znižujemo. 

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke –– Rebalans 

OB122-11-0003 - Protipoplavno urejanje Sore  

 

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

6015003 Varstvo okolja 

                                                           Vrednost: 49.000 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Z namenom preprečevanja negativnih posledic onesnaževanja okolja na zdravje ljudi, predvsem otrok in 

starejših občanov, je potrebno poznati  dejansko onesnaženost, vzroke zanj in glavne onesnaževalce.  V ta 

namen želimo vzpostaviti mrežo merilnih postaj  za spremljanje kakovosti zraka in hrupa na območju občine 

Škofja Loka. Za izvedbo projekta sredstva na postavki z rebalansom zvišujemo in projekt uvrščamo v NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-17-0005 - Projekt Mreža merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka in hrupa 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

6016001 - Urbanistični dokumenti 
Vrednost: 140.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Za izvedbo aktivnosti povezanih s pričetkom postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta ter izdelavo potrebnih strokovnih podlag sredstva na postavki za leto 2017 z rebalansom povišujemo. 
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1603 - Komunalna dejavnost 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

6016002 - Praznična okrasitev naselij 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Zaradi zamika realizacije projekta za leto 2016 je del stroškov zapadel v izplačilo v prvi polovici leta 2017 

namesto konec leta 2016, 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 

6018001 - Loški grad                                                                     

Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena, deloma se spreminja samo obrazložitev. Tekom leta 

2017 smo pridobili sofinancerska sredstva Ministrstva za kulturo za obnovo celotne strehe gradu. Obnovo 

bomo izvedli v letu 2018.  Višina sredstev na postavki za leto 2017 se ne spreminja, z  rebalansom  pa  

projekt uvrščamo v NRP.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-17-0007 - Sanacija strehe na Loškem gradu 
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70 - Oddelek za stavbna zemljišča  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

7004003 - Najemnine MORS 
Vrednost: 43.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Nepremičnine vojašnice, za katere Občina plačuje Republiki Sloveniji najemnino, bodo prenesene v last 

Občine Škofja Loka, zato bo predvidoma z avgustom za Občino prenehala obveznost plačevanja najemnine. 

Sredstva postavke  zato zmanjšujemo za 9.000 €, to je za znesek iz naslova najemnin, ki bi jih bila sicer 

dolžna plačati Občina do konca leta.  

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

Pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah med Občino Škofja Loka in Republiko 

Slovenijo. 

 

7004006 - Kazni in odškodnine 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva na postavki z rebalansom znižujemo za 6.000 €, ker do sredine avgusta ni bilo nobenih aktivnosti 

(novih zahtevkov) v zadevi Era, zato tudi ni bilo stroškov.  

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

Ocena. 

 

7004007 - Stroški denacionalizacije 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

V mesecu juliju smo prejeli sodbo višjega sodišča, s katero je bil odškodninski zahtevek tožnika v zadevi 

Bergant proti KS Trata zavrnjen. Z odločitvijo višjega sodišča je sodba pravnomočna, lahko pa pričakujemo 

še revizijski zahtevek tožnika. Zaradi takšne odločitve višjega sodišča bodo stroški v tej zadevi nižji, kot je 

bilo planirano in zato sredstva na postavki z rebalansom znižujemo za 6.500 €.  

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

Ocena na podlagi prejete sodbe višjega sodišča. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

7016001 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Vrednost: 183.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Sredstva v okviru te postavke povečujemo za 93.000 € in sicer za pridobitev stanovanja ID 2029-316-8. 

Občina Škofja Loka bo izvedla menjavo izpraznjenega in neobnovljenega občinskega stanovanje z atrijem, 

ki ni primerno za vselitev, s stanovanjem v isti večstanovanjski stavbi,  ki ima večjo stanovanjsko površino 

in bo primerno za takojšnjo vselitev. Razliko v vrednosti stanovanj bo Občina plačala v denarju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-17-0004 - Nakup stanovanja ID 2029-316-8 

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

Posplošena tržna vrednost, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije. 

 

7016003 - Nakup oz. ureditev bivalnih enot 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Sredstva v okviru te postavke so planirana za prestavitev bivalnih enot na novo lokacijo, ki bo potrebna 

zaradi projekta izgradnje novega vrtca na območju, kjer se trenutno nahajajo bivalne enote. Na podlagi 

izvedenih ogledov je bilo ugotovljeno, da bo potreben nakup sanitarnega kontejnerja, kar pomeni višje 

stroške za nakup in za postavitev, zato postavko z rebalansom povečujemo za 10.000 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke – Rebalans 

OB122-16-0031 Nakup bivalne enote 

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni. 

 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 

7016013 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Sredstva v okviru te postavke z rebalansom zmanjšujemo za 2.500,00 € in sicer zaradi znižanja sodnih 

stroškov in storitev odvetnikov. Nekateri sodni postopki za odpoved najemne pogodbe so bili namreč tekom 

leta zaključeni, zato se do konca leta 2017 predvideva zmanjšanje stroškov v ta namen.  

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

Ocena na podlagi opravljenega pregleda odprtih sodnih postopkov. 

 



101 

 

7016014 - Plačilo obratovalnih stroškov - subsidiarnost 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom zmanjšujemo za 2.000 €, ker do konca leta ne pričakujemo večjih zahtev za plačilo 

obratovalnih stroškov naših najemnikov.  

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

Ocena na podlagi prejetih zahtev v prvih sedmih mesecih. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

 

7016011 - Opremljanje stavbnih zemljišč 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi zamika realizacije nekaterih  predvidenih projektov (Žovšče, Vojašnica Z, …)  sredstva na postavki  z 

rebalansom znižujemo za 10.000 €. 

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

Ocena. 

 

 

 

 

80 - Oddelek za 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: 920.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Z rebalansom povečujemo postavko za 210.000 €, zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest 

(v krajevnih skupnostih Zminec, Log, Škofja Loka – mesto in Bukovica - Bukovščica) in uvrstitev nekaterih 

novih projektov. Nova razdelitev sredstev na tej postavki je razvidna iz spodnje tabele: 
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KRAJEVNA 

SKUPNOST 

ŠTEVILKA 

CESTE NAZIV CESTE 

PRORAČUN 

2017 

REBALANS 

2017 RAZLIKA OP. 

1. BUKOVICA LC 183011 Strmica - Bukovščica - Ševlje 48.000 75.000 27.000 1. 

  BUKOVŠČICA LC 183011 Strmica - Buk. - Ševlje MOST 40.000 40.000 0   

    LC 401021 Na Luši - Lenart - Rovt - Zapreval 80.000 75.000 -5.000 2. 

    JP 901100 Stirpnik - Strehar   15.000 15.000 3. 

    RAZNE Razne preplastitve - KS Bukovica 12.571 22.070 9.499 4. 

2. GODEŠIČ KJ 990131 Trata-Obrtna cona-Godešič 10.000 10.000 0   

    RAZNE Razne preplastitve - KS Godešič 4.000 2.880 -1.120 5. 

3. STARA LOKA JP 903261 Vešter  - Trnje 32.221 32.221 0   

  PODLUBNIK RAZNE Razne preplastitve 10.000 12.489 2.489 6. 

4. ŠKOFJA LOKA JP 903922 Pot na Hribc 30.000 15.000 -15.000 7. 

  MESTO JP 901751 Hrastnica - Močeradnik - Medvode 28.140 39.000 10.860 8. 

    JP 901811 Puštal 2 - Puštal 8 14.000 14.000 0   

    RAZNE PREPLASTITVE 12.000 48.200 36.200 9. 

5. TRATA LC 401381 Trata - Meja 15.00. 15.000 0   

    RAZNE Hosta 8 - Hosta 11 11.000 11.000 0   

    LZ 402031 Suška cesta - Suha 16.000 16.000 0   

      LK 401261 Frankovo naselje - Kidričeva c.   27.000 27.000 10. 

    RAZNE Razne preplastitve KS Trata 15.000 29.676 14.676 11. 

6. SVETI DUH LC 401071 Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica 40.000 40.000 0   

    LC 401181 Sv. Duh - Forme 35.000 35.000 0   

    RAZNE PREPLASTITVE 25.000 30.845 5.845 12. 

7. RETEČE RAZNE PREPLASTITVE 20.000 20.000 0   

8. KAMNITNIK JP 902062 Koširjeva 11 - Suška 6 21.000 25.000 4.000 13. 

    JP 902011 Obnova Potočnikove do Pahovca 15.000 22.000 7.000 14. 

    JP 902013 Potočnikova 2 - Tavčarjeva 18b   10.000 10.000 15. 

    RAZNE PREPLASTITVE 20.000 20.000 0   

9. ZMINEC JP 901612 R 210 -Zminec 18a 6.000 6.000 0   

    JP 901 621 Zminec - Staniše - Jamnik 34.000 28.000 -6.000 16. 

    JP 901521 Blegoška c. - Potočnik 13.500 18.500 5.000 17. 

    JP 901553 S. Florjan - Sopotnica 10.000 48.000 38.000 18. 

      PREPLASTITVE 14.000 22.080 8.080 19. 

10. LOG JP 901441-5 Zg. Log - Valterski vrh z odcepi 43.000 48.000 5.000 20. 

    JP 901423 Brv v Brodeh 15.000 15.000 0   

    RAZNE PREPLASTITVE 5.568 15.337 9.769 21. 

11. RAZNO RAZNE nadzor, popisi 15.000 16.702 1.702 22. 

S K U P A J 710.000 920.000 210.000   
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Opis opomb: 

1. Povečanje sredstev zaradi asfaltiranja celotnega odseka 

2. Zmanjšanje zaradi nižje investicije  

3. Povečanje zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest  

4. Prerazporeditve znotraj KS 

5. Zmanjšanje sredstev KS   

6. Povečanje sredstev KS 

7. Zmanjšanje sredstev zaradi gradnje v naslednjem letu 

8. Povečanje sredstev KS 

9. Povečanje zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest  

10. Prerazporeditev znotraj KS (pločnik) 

11. Prerazporeditev znotraj KS  

12. Prerazporeditev znotraj KS 

13. Povečanje sredstev KS  

14. Povečanje sredstev KS  

15. Nov plan KS 

16. Prerazporeditev znotraj KS  

17. Prerazporeditev znotraj KS   

18. Povečanje zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest  

19. Povečanje sredstev znotraj KS 

20.   Povečanje zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest  

21.   Povečanje zaradi dodatnih sredstev za asfaltiranje makadamskih cest  

22.   Povečanje sredstev 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-15-0044 Program obnov občinskih cest 

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

Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava 

8013026 – Investicije v javno razsvetljavo 
Vrednost: 199.500 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo  za 40.000 €, zaradi uvrstitve treh projektov osvetlitev pomembnejših 

prehodov za pešce. Nova razdelitev sredstev na tej postavki je razvidna iz spodnje tabele: 

INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 
 ZNESEK 
(EUR) TIP INVESTICIJE 

KS BUKOVICA-BUKOVŠČICA 5.000,00 plan KS 

KS ZMINEC 8.000,00 plan KS 

KS STARA LOKA-PODLUBNIK 8.500,00 plan KS 

KS KAMNITNIK 14.000,00 plan KS 

KS TRATA 6.000,00 plan KS 

KS RETEČE-GORENJA VAS 8.500,00 plan KS 

OSVETLITEV PREHODA PRED LIDL 15.000,00 OBČINA 
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OSVETLITEV PREHODA PRED MERCATOR 15.000,00 OBČINA 

OSVETLITEV PRHODA PRED DOM ZB 10.000,00 OBČINA 

ELEKTRIČNA POLNILNICA 6.500,00 OBČINA 

OTROŠKO IGRIŠČE IN TRG PRED EU 72.379,37 OBČINA 

MANJŠE INVESTICIJE IN PRESTAVITVE 25.000,00 OBČINA 

NADZOR IN POPISI 5.620,63 OBČINA 

SKUPAJ 199.500,00   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-15-0046 Investicije v javno razsvetljavo - rebalans  

OB122-15-0038 Otroško igrišče in trg pred Upravno enoto  
 

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

Popisi del in ocena. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

          
8015001 – Okoljski sanacijski projekti 

Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 4.000 € za pokritje stroškov 

lovskih družin za čiščenje in odvoz nepravilno doloženih odpadkov v naravnem okolju.  
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90 - Oddelek za GJS 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

9015016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – čistilne naprave 
Vrednost: 17.822 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Proračunsko postavko z rebalansom proračuna zvišujemo, zaradi v vključitve dveh projektov in sicer: projekt 

- Ureditev okolice CČN Škofja Loka–severni del ter projekt – CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3. Pri 

projektu CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3 ne bo realizacije v letu 2017. Projekt z rebalansom 

vključujemo v proračun, da bomo v letu 2017 lahko že pričeli s postopkom izbire izvajalca. Podrobneje sta 

projekta predstavljena v okviru obrazložitve načrta razvojnih programov. Sredstva bodo namenjena za 

izvedbo, nadzor in dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

Dodatno:  

OB122-17-0001 – CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3,  

OB122-17-0002 – Ureditev okolice CČN Škofja Loka – severni del. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST  

1603 – Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

9016009 - Pokopališča 
 Vrednost: 189.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

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

Sredstva na postavki namenjamo za kritje stroškov, ki bodo nastali v zvezi z investicijami za izgradnjo 

infrastrukture na pokopališčih. Vodilni projekt je širitev Centralnega pokopališča Lipica na levi breg potoka 

Žabnica. Pogodba za odkup zemljišč do celotnega deleža je bila sklenjena leta 2016 in poplačan prvi del 

kupnine. Poplačilo celotne kupnine zapade v leto 2017. V nadaljevanju sledi priprava izvedbene 

dokumentacije. 

Leta 2016 je stekel postopek za ureditev poslovilnega objekta za pokopališče Sv. Lenart. Z Župnijo Sv. 

Lenart je bila za uporabo dela objekta za namen ureditve poslovilnega objekta sklenjena pogodba o 

ustanovitvi stavbne pravice. Na podlagi tega je izdelan projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenja za 

preureditev dela obstoječega objekta v poslovni prostor – mrliško vežico. Leta 2017 predvidevamo 

investicijo zaključiti in objekt predati namenu.  

Gradbena, strojna in instalacijska dela na objektu so zaključena. V okviru vrednosti kontov bomo z 

razpolagajočimi sredstvi postavke nabavili osnovno opremo za mrliško vežico in sicer opremo primernega 

standarda za centralni poslovilni prostor in osnovno notranjo opremo za čajno kuhinjo. 
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Zaradi izpolnitve zakonskih določb bodo vlaganja potrebna tudi na ostalih pokopališčih v občini. Postopke 

glede razpolagalne pravice bomo morali izpeljati za vsa pokopališča (razen za pokopališče Lipica). Določene 

objekte na pokopališčih bo treba obnovit in prilagoditi namenu ali le urediti zemljiškoknjižno stanje 

zemljišča, ponekod pa v celoti začeti postopek gradnje, vključno z nakupom zemljišč, bodisi za objekt in za 

nova grobna polja. V postopku bodo sodelovale krajevno pristojne krajevne skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - Rebalans 

OB122-15-0056 - Pokopališča  

OB122-16-0019 – Pokopališče Lipica 

OB122-16-0020 – Poslovilni objekt Sv. Lenart 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

9018001 – Urejanje vojnih grobišč 
Vrednost: 13.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke- Rebalans 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu opravljenega vzdrževanja in urejanja vojnih grobišč na območju 

občine, ki so: Spominski park borcev NOB in Kostnica na centralnem pokopališču Lipica ter vojno grobišče 

prve svetovne vojne na Šolski ulici. Za vzdrževanje vojnih grobišč je preko ministrstva pristojna država in ga 

tudi financira. Da so vojna grobišča primerno urejena in sledijo standardu vzdrževanja civilnega dela 

pokopališča, je postopek izbire izvajalcev opravila občina in z njima sklenila pogodbo. Z Ministrstvom za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je občina sklenila poseben dogovor o urejanju in 

vzdrževanju grobišč, po katerem bo sredstva, porabljena za plačilo izvajalcev urejanja in vzdrževanja prejela 

kot refundacijo, kar se prikaže na prihodkovnem delu proračuna.  

Ministrstvo je podalo soglasje, da v letu 2017 uredimo breze v gaju vojnega grobišča 1. svetovne vojne na 

Šolski ulici. Arboristka je izdelala poseben elaborat »Brezov gaj na vojnem pokopališču prve svetovne vojne 

v Škofji Loki – strokovno mnenje arborista svetovalca«, na podlagi katerega smo pridobili kulturnovarstveno 

soglasje. Izvajalec bo dela opravil s strokovnjakom – kooperantom. Zaradi teh del je vrednost pogodbenih 

del višja od prvotno predvidene vrednosti postavke, ki teh ureditev ni upoštevala, zato postavko z rebalansom 

povečujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Vrednost sklenjenih pogodb z izvajalcema za leto 2017. 
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C - Račun financiranja 

50 - Oddelek za proračun in finance  

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje 

5022012 – Odplačilo kredita stanovanjskega sklada 
                                                              Vrednost:  38.000 €

  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke – Rebalans 

Postavko z rebalansom povečujemo  zaradi malenkost višjih odplačil od predvidenih s proračunom. Višina 

postavke je bila v proračunu ocenjena. Kredit je bil najet v letu 1996, revaloriziran in obrestovan še s 

temeljno obrestno mero (TOM). Odplačila glavnice niso zneskovno fiksna, zato jih ni mogoče natančno 

načrtovati.  
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I I I .  

NAČ RT RA ZVO J NIH  PRO G RAMO V  

Obrazložitev NRP  

 

30 - Oddelek za splošne zadeve  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB122-17-0003 – Spodbujanje podjetništva 

Namen in cilj  - Rebalans 

Spodbude bodo namenjene za razvoj lokalnega gospodarstva s poudarkom  na razvoju starega mestnega 

jedra in na ustvarjanju  novih delovnih mest ter na zapolnitvi praznih poslovnih prostorov v starem mestnem 

jedru. Sofinanciralo se bo tudi samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, zagon podjetij v 

coworking prostoru Lokomotiva in inkubatorjih. Sredstva bomo namenili tudi za spodbujanje sobodajalstva 

ter sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v teku.  

 

 

40 - Oddelek za družbene dejavnosti 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB122-17-0006 - Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev 

Namen in cilj - Rebalans 

Občina Škofja Loka, kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Škofja Loka, se skladno s potrebami na 

področju zdravstvene dejavnosti redno prijavlja na razpise Ministrstva za zdravje, ki v Uradnem listu RS  

objavlja »javne razpise za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni 

ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji«. V letu 2017 je bil razpis za nakup avtomatskih zunanjih 

defibrilatorjev.   

Stanje projekta - Rebalans 

V teku je razpis Ministrstva za zdravje za leto 2017. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB122-16-0044 - Kasarna - ureditev zahodnega dela objekta 

Namen in cilj - Rebalans 

V zahodnem delu navedenega objekta načrtujemo ureditev prostorov za potrebe delovanja raznih društev in 

klubov iz občine Škofja Loka. Zaradi preprečitve nadaljnjega propadanja objekta smo se odločili, da k 

obnovitvenim in vzdrževalnim delom pristopimo čim prej, zato bomo določena dela, ki so bila planirana za 

leto 2018 izvedli že v letu 2017 (ureditev  hodnikov, vgradnja stavbnega pohištva  ter obnova tlakov ).  
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Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v teku. 

 

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 Kamnitnih se 

bodo selili tudi oddelki iz najetega objekta Dijaškega doma. 

Stanje projekta - Rebalans 

Izveden je bil razpis za projekte PGD/PZI. Izbran je bil izvajalec in že pripravil projekte PGD. S strani 

Upravne enote smo pridobili gradbeno dovoljenje, ki je v avgustu 2017 postalo pravnomočno.  V izdelavi so 

projekti PZI. Na tej podlagi bo objavljen javni razpis za izbiro glavnega izvajalca gradbenih del. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB122-10-0072 - Investicijsko vzdrževanje - osnovne šole 

Namen in cilj - Rebalans 

V Osnovnih šolah načrtujemo realizirati naslednja investicijsko vzdrževalna dela in nabavo novih osnovnih 

sredstev, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja: 

OŠ Cvetka Golarja s POŠ: menjava vrat med jedilnico in razredno stopnjo, obnova starih sanitarij, menjava 

ventilov v hidrantih, sanacija zamakanja v kleti, stoli in mize v učilnicah, beljenje stopnišča Reteče 

OŠ Škofja Loka – mesto: ureditev tlaka v telovadnici, ureditev parkirišča pred šolo (skupaj s KS), menjava 

bojlerja na Novem svetu in ureditev sanitarij, ureditev pranih plošč ob šoli 

OŠ Ivana Groharja s POŠ: ureditev zamakanja v kleti, obnova tartana na stezi za skok v daljino, dobava in 

montaža delilnega pulta v kuhinji, vgraditev termostatskih ventilov, izdelava projekta ureditve cevi 

ogrevanja in izračuni prihrankov, dobava in montaža varnostnih kamer, PŠ Lenart: ureditev lastništva za del 

igrišča in parkirišče. 

OŠ Jela Janežiča: dokup opreme, priprava dokumentacije glede dodatnih prostorskih potreb 

Glasbena šola: ureditev dodatnih prostorov za potrebe glasbenih dejavnosti 

Potrebne bodo tudi odmere dostopov in parkirišč za potrebe ureditve upravljanja premoženja. 

Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetnem redu, odvisno od pripravljenosti projekta za 

izvedbo in razpoložljivih sredstev. Prednostno se bodo izvedla dela glede na inšpekcijske odločbe. 

Stanje projekta - Rebalans 

Tekoče izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del. Zaradi velikih potreb na tem področju se z 

rebalansom potrebna sredstva nekoliko povečujejo. Povečanje je predvsem zaradi nepredvidenih potreb 

potrebne sanacije zaradi radona na OŠ Cvetka Golarja in stroškov zamenjave tlaka v telovadnici OŠ Škofja 

Loka – Mesto. 
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60 - Oddelek za okolje in prostor 

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. 

Zaradi zahtevnosti projekta in številnih usklajevanj, tako z lastniki zemljišč, kot s projektanti in nosilci 

urejanja prostora je prišlo do zamika izdelave projekte dokumentacije.  Posledično v letošnjem letu še ne 

bomo pričelo z gradnjo. Sredstva zato z rebalansom za leto 2017 znižujemo. 

Stanje projekta – Rebalans 

Projekt je v fazi priprave PGD projektov. 

 

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave 

OB122-17-0005 - Mreža merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka in   

hrupa 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen  projekta je zagotoviti kontinuirano spremljanje kakovosti zraka in hrupa na območju občine Škofja 

Loka in s tem preprečiti negativne posledice učinkov onesnaženja na zdravje ljudi.   

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v fazi priprave razpisa za izbor izvajalca del. 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

OB122-16-0012 – Novoletna okrasitev in osvetlitev 

Namen in cilj - Rebalans 

Dolgoročni cilj je zagotovitev praznične okrasitve in osvetlitve naselij v občini. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v fazi izvedbe. 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

OB122-17-0007 – Sanacija strehe na Loškem gradu 

Namen in cilj – Rebalans 

Namen in cilj je obnoviti celotno streho na Loškem gradu in s tem vzpostaviti pogoje za  uporabo 

mansardnih prostorov gradu. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v fazi priprave razpisa za izbor izvajalca sanacijskih del. 
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70 - Oddelek za stavbna zemljišča  

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB122-17-0004 - Nakup stanovanja ID 2029-316-8 

Namen in cilj - Rebalans 

Sredstva v okviru te postavke povečujemo za pridobitev stanovanja ID 2029-316-8. Občina Škofja Loka bo 

stanovanje pridobila z menjavo za izpraznjeno in neobnovljeno občinsko stanovanje z atrijem, v isti 

večstanovanjski stavbi, ki ni primerno za takojšnjo vselitev. Razliko v vrednosti stanovanj bo občina plačala 

v denarju.  

Z menjavo bo Občina pridobila stanovanje z večjo uporabno stanovanjsko površino, kot jo ima stanovanje z 

atrijem, ki ga bo Občina dala v menjavo. Po veljavni zakonodaji površina atrija, kot pomožnega prostora, 

namreč prispeva manjše število točk k skupnem številu točk, ki se uporabi v postopku določitve neprofitne 

najemnine kot ostali prostori. Atrij predstavlja pomožni prostor, ki se pomnoži s korekcijskim faktorjem 

0,25, medtem, ko se ostali prostori pomnožijo s korekcijskim faktorjem 1, istočasno pa ga mora Občina 

vzdrževati enako, kot ostale dele stanovanja. Gospodarnejše je torej oddajati v najem stanovanje z večjo 

uporabno stanovanjsko površino in čim manj pomožnimi prostori.  

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v pripravi. 

 

OB122-16-0031 - Nakup bivalne enote 

Namen in cilj – Rebalans 

Sredstva v okviru projekta so planirana za prestavitev bivalnih enot na novo lokacijo, ki bo potrebna zaradi 

projekta izgradnje novega vrtca na območju, kjer se trenutno nahajajo bivalne enote. Na podlagi izvedenih 

ogledov je bilo ugotovljeno, da bo potreben nakup sanitarnega kontejnerja, kar pomeni višje stroške za nakup 

in za postavitev, zato vrednost projekta z rebalansom povečujemo.  

Stanje projekta - Rebalans 

Projekt je v izvedbi. 

 

 

80 - Oddelek za prometno infrastrukturo 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB122-16-0051 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 varnosti. Seznam investicij je opisan v sklopu 

proračunske postavke 8013005 – Program obnov občinskih cest, kjer so pri posamezni točki opredeljeni 

razlogi za rebalans projekta. 

Stanje projekta - Rebalans 

Projekti so v izvedi ali v fazi zbiranja izvajalcev. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB122-15-0046 - Investicije v javno razsvetljavo 

Namen in cilj - Rebalans 

Obnova dotrajane javne razsvetljave, ter manjše dograditve javne razsvetljave na lokacijah, kjer je javna 

razsvetljava potrebna zaradi zagotovitve varnosti v prometu. Projekt z rebalansom povečujemo, zaradi 

uvrstitve treh novih osvetlitev pomembnejših prehodov za pešce. Nova razdelitev sredstev v okviru projekta  

je razvidna iz opisa/tabele v sklopu proračunske postavke 8013026 – Investicije v javno razsvetljavo.  

Stanje projekta - Rebalans 

Izvedba v letu 2017. 

 

 

90 - Oddelek za GJS  

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB122-17-0001 - CČN Škofja Loka: cisterna za FeCl3 

Namen in cilj - Rebalans 

Obstoječa cisterna za FeCl3 na CČN Škofja Loka je velikosti 5m
3
. Zaradi neenakomerne porabe FeCl3, ki je 

posledica neenakomernih obremenitev s celotnim fosforjem, ki na CČN Škofja Loka vteka iz javne 

kanalizacije, izvajalec javne službe težko zagotavlja varnost v obratovanju, kar se tiče obarjanja fosforja. 

Poleg tega je pri minimalnih vsebinah FeCl3 vedno prisotno tveganje, da bo zaradi prekomerne obremenitve 

s celotnim fosforjem iz javne kanalizacije in premajhne razpoložljivosti FeCl3, možno prekomerno 

onesnaževanje Sore s celotnim fosforjem. Občasno so potrebne interventne dobave FeCl3, kar pa se odraža v 

višji ceni dobave, kar pa ni ekonomično. Namen in cilj projekta je, z zamenjavo 5 m
3
 cisterne za 25 m

3
, 

zagotoviti večjo varnost v obratovanju CČN, kar se tiče obarjanja fosforja. Poleg tega ne predvidevamo več 

interventnih dobav FeCl3 po višjih cenah, obenem pa pričakujemo tudi, da bo (po poteku obstoječe pogodbe) 

cena za 1 tono FeCl3, zaradi večjih količin dobave nižja, kar bo pomenilo nižje stroške obratovanja. 

Stanje projekta - Rebalans 

V letu 2017 bomo pričeli s postopkom izbire izvajalca za zamenjavo 5 m
3
 cisterne za 25 m

3
. Zaradi 

zamenjave cisterne bo potrebno prestaviti obstoječe omare s črpalkami, predelati sesalne in tlačne cevovode 

in električne inštalacije ter dobaviti nov merilnik nivoja in nova nivojska stikala. Stroški v letu 2017 še ne 

bodo nastali. Dela in izvršitev bo nadzoroval pooblaščeni nadzornik. 

 

OB122-17-0002 – Ureditev okolice CČN Škofja Loka – severni del zemljišča 

Namen in cilj - Rebalans 

Namen in cilj postopka projekta je ureditev zemljišča, ki leži na severnem delu območja Centralne čistilne 

naprave Škofja Loka na nivo, kot je sosednje zemljišče, ki ga že ureja lastnik. Z izvedbo projekta bo višina 

obeh zemljišč enotna. Ob izvedbi je treba urediti odvod meteorne vode: dograditi obstoječ sistem in zgraditi 

ponikovalnico, območje posega pa hortikulturno urediti. 

Stanje projekta - Rebalans 

Lastnik sosednjega zemljišča je pristopil k ureditvi degradiranega zemljišča med krožiščem obvoznice in 

območjem Centralne čistilne naprave Škofja Loka na Suhi. K postopku je povabil tudi Občino, ki je lastnica 

parcele, na kateri stoji CČN. V postopku izvajanja projekta bodo na zemljišču potekala gradbena in strojna 
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dela. Sredstva so namenjena za plačilo dograditve meteorne kanalizacije in ponikovalnice. Zaradi posega v 

zemljišče (dosipavanje) pa je treba začasno odstraniti ograjo in jo nato postaviti na novo višino zemljišča, 

celotno zemljišče po posegu povrniti v »stanje pred posegom« ter opraviti spremljevalna dela, storitve in 

dobave, ki so posledica posega. Dela in izvršitev bo nadzoroval pooblaščeni gradbeni nadzornik. Dela bodo 

zaključena v letu 2017. 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB122-15-0056 - Pokopališča 

Namen in cilj - Rebalans 

Z namenom zagotoviti relativno enake standarde oskrbe uporabnikom javne službe, predvidevamo v letu 

2017 urediti sistem za izvajanje javne službe. Državni zbor RS je septembra 2016 sprejel zakon o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti in poleg ostalih določb naložil občinam ureditev stanja v enem letu po uveljavitvi 

zakona. Občina mora zagotoviti pogoje za izvajanje javne službe. S tem programom bomo v letu 2017 na 

določenih obstoječih objektih pokopališč opravili investicijska vzdrževanja in izboljšave ter se s tem 

približali izpolnitvi določb predpisov. Pri določanju konkretnih posegov bodo sodelovale tudi krajevno 

pristojne krajevne skupnosti, ki skrbijo za pokopališča na svojem območju. 

Obstoječa mrliška vežica na Mestnem pokopališču v Škofji Loki se obnovi in preuredi tako, da bosta 

zagotovljena dva poslovilna prostora. V objektu se uredi čajna kuhinja, ločene sanitarije in sanitarije za 

invalide. V sklopu posega  se obnovijo vse inštalacije ter zagotovi priklop na javno kanalizacijo. Na zahodni 

strani se zagotovi servisni prostor. Obnovi se ostrešje objekta in kritina strehe ter fasada objekta. Dela se 

zaključijo z zunanjo ureditvijo (nadstrešek in tlakovanje) ter obnovo pripadajočega dela pokopališkega zidu. 

Program se izvaja v sodelovanju z lastnikom objekta ter s krajevno pristojno krajevno skupnostjo. 

Stanje projekta -  Rebalans 

Pričetek postopka leta 2017 in zaključek leta 2018. 

 

OB122-16-0020 – Poslovilni objekt Sv. Lenart 

Namen in cilj - Rebalans 

Da se tudi na pokopališču na Sv. Lenartu zagotovijo pogoji za izvajanje javne službe, smo v letu 2016 pričeli 

postopek preureditve dela objekta župnišča, ki stoji ob pokopališču, v poslovilni objekt – mrliško vežico. 

Občina je kot investitor na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice pridobila »pravico graditi«. Po 

izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, so stekle priprave za obsežen gradbeni poseg v 

zahodnem delu objekta, kjer bomo s prezidavo in obnovo notranjosti in dozidavo dveh nadstreškov uredili 

poslovilno vežico in spremljajoče servisne prostore. Za celoten objekt bo tudi opravljena energetska sanacija 

(zamenjava stavbnega pohištva in toplotna obloga fasade), vse kot je po pogodbi o ustanovljeni stavbni 

pravici. Poslovilni objekt bo priključen na komunalne in energetske vode, ki so že pripeljani na objekt in 

obnovljena bo notranja inštalacija.  

Gradbena, strojna in instalacijska del na objektu so zaključena. V okviru vrednosti kontov bomo z 

razpolagajočimi sredstvi postavke nabavili osnovno opremo za mrliško vežico in sicer opremo primernega 

standarda za centralni poslovilni prostor in osnovno opremo čajne kuhinje. 

Program se izvaja v sodelovanju z lastnikom objekta ter s krajevno pristojno krajevno skupnostjo. 

Stanje projekta - Rebalans 

Zaključek projekta v letu 2017. 

 

 


