
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 4.3.2019 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 

5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 1 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41607001 

Rekonstrukcija krožišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 343.830,74 EUR se zmanjšajo za 3.500,00 EUR oz. 1 % vrednosti tako, da 

znašajo 340.330,74 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60303 Individualna komunalna raba – oskrba z vodo NRP 41607001 

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 15.649,22 EUR, se povečajo za 3.000,00 EUR tako, da znašajo 18.649,22 

EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

61100 Poraba takse za obremenjevanje vode – oskrba z vodo NRP 41607001 

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 3.567,03 EUR, se povečajo za 500,00 EUR tako, da znašajo 4.067,03 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60303 Individualna komunalna raba – oskrba z vodo NRP 41707004 

Aglomeracija 3806 Loka – komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 136.001,29 EUR se zmanjšajo za 9.500,00 EUR oz. 7 % vrednosti tako, da 

znašajo 126.501,29 EUR. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60262 Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 4.000,00 EUR (brez NRP) se povečajo za 2.000,00 EUR tako, da znašajo 

6.000,00 EUR. 

6.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 



60301 Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadno vodo NRP 41207006 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja manjših odsekov GJI (vodovod, kanal) – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini 49.400,00 EUR se povečajo za 7.500,00 EUR tako, da znašajo 56.900,00 

EUR. 

 

7.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 

Obrazložitev : 

Izvedba obnovitvenih del na javnih cestah na območju BPT in križišča Sokolnica se je 

zamaknila v leto 2019, predvsem zaradi prestavitve in izvedbe prevezave TK omrežja ter 

plinskega voda. Znotraj NRP-ja imamo investicijo predvideno na več proračunskih 

postavkah, ker gre za cestno in komunalno infrastrukturo. Ocena vrednosti posameznih 

vrst del znotraj projekta je bila narejena na podlagi predračuna oz. ponudbe izvajalca, pri 

obračunu po dejanskih količinah in vrstah pa prihaja do malenkostnih razlik po postavkah 

znotraj NRP-ja, zato je potrebna prerazporeditev.  

Zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta, za plačilo gradbenega nadzora pri 

intervenciji škode zaradi neurja na območju Jelendola, je potrebno povečati sredstva na 

proračunski postavki Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč.  

Sredstva v okviru proračunske postavke Individualna komunalna raba – ravnanje z 

odpadno vodo, se namenjajo financiranju tistih investicij v NRP-jih, ki urejajo področje 

ravnanja z odpadno vodo. Zaradi interventne izvedbe zavarovanja prečkanja kanalizacije  

v strugi Tržiške Bistrice, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  
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      - Urad za finance  
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