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Številka: 4100-0004/2019-401 

Datum: 14.2.2020 

 

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 2020 (Uradni list RS, št. 76/2019), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 1 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41407001 Pločnik Loka 

Kovor – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 220.000,00 EUR se zmanjšajo za 80.000,00 EUR oz. 16% celotne vrednosti 

NRP (496.792,29 EUR) tako, da znašajo 140.000,00 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini NRP 41408004 

Regeneracija industrijskega območja BPT – RIO Tržič – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 190.000,00 EUR v letu 2021, se zmanjšajo za 40.000,00 EUR oz. 0,7% 

celotne vrednosti NRP (5.645.828,35 EUR) tako, da v letu 2021 znašajo 150.000,00 

EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60205 Investicijsko vzdrževanje cest NRP 41907011 Rekonstrukcija vozišča v 

območju BPT – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 300.000,00 EUR za leto 2020, se povečajo za 80.000,00 EUR tako, da znašajo 

380.000,00 EUR. Spremenijo se viri financiranje in sicer poveča se transfer iz 

državnega proračuna, tako da znaša 362.988,00 EUR, zmanjšajo se lastna sredstva, 

tako da znašajo 17.012,00 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60205 Investicijsko vzdrževanje cest NRP 41907011 Rekonstrukcija vozišča v 

območju BPT – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 300.000,00 EUR za leto 2021, se povečajo za 40.000,00 EUR tako, da znašajo 

340.000,00 EUR. Spremenijo se viri financiranje in sicer poveča se transfer iz 

državnega proračuna, tako da znaša 300.000,00 EUR, povečajo se lastna sredstva, tako 

da znašajo 40.000,00 EUR. 

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

Obrazložitev : 

Pri projektu Pločnik Loka Kovor bo verjetno prišlo do zamika izvedbe investicije v leto 

2021, saj smo morali spremeniti traso in posledično se je pridobivanje zemljišč in 

projektne dokumentacije zavleklo.  



Projekt Regeneracija industrijskega območja BPT – RIO Tržič je potrebno dolgoročno 

uskladiti z razvojem mesta, iščejo se zasebni iz drugi zunanji viri za sofinanciranje rabe, 

skladne z razvojnimi potrebami mesta. Območje je objekt varstva tehnične kulturne 

dediščine, zato so postopki regeneracije še posebno dolgotrajni.  

Za rekonstrukcijo vozišča v območju BPT je možno pridobiti dodatna sredstva iz 

državnega proračuna po zakonu o financiranju občin, zato se vrednost projekta poveča, 

povečajo se državni viri za izvedbo spremenjene trase, dodatne obnove mostov in 

izgradnje pločnika.  

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 
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