
OBČINA TRŽIČ 
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4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 1.7.2016 

 

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 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 10 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41207005 Ureditev 

vozišča Potarje-Tič – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 380.000,00 € se zmanjšajo za 76,000,00 € oz. za 20% tako, da znašajo 

304.000,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60301 Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadno vodo NRP 41407007 

Križe (Planinska pot in Pot na Močila) – PU 4000 Občinska uprava 

v višini NRP 210.265,00 € se zmanjšajo za 32,000,00 € oz. za 15,2% tako, da znašajo 

178.265,00 € oz. 52.468,00 za leto 2016. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60500 Vzdrževanje gozdnih cest – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 80.000,00 € se zmanjšajo za 5,000,00 € oz. za 6,2% tako, da znašajo 75.000,00 

€.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60320 Subvencija-ravnanje z odpadki – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 103.646,15 €, ki so bila s sklepom številka 7 zmanjšana na 101.646,15 €, se 

zmanjšajo za 13,000,00 € oz. skupno za 14,4% tako, da znašajo 88.646,15 €.  

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

61000 Nakup nepremičnin in ostali odhodki v zvezi z nepremičninami NRP 

41207013 Severni priključek na državo cesto – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 113.297,00 €, se zmanjšajo za 22,000,00 € oz. za 19,4% tako, da znašajo 

91.297,00 €.  

6.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60310 Subvencija – odpadne vode – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 200.000,00 €, se zmanjšajo za 12.000,00 € oz. za 6% tako, da znašajo 

188.000,00 €.  

 

 



7.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 40907001 Investicijsko 

vzdrževanje občinskih cest – PU 4000 Občinska uprava 

v višini NRP 1.171.719,21 €, se povečajo za 151.000,00 € tako, da znašajo 

1.322.719,21 € oz. 753.000,00 EUR za leto 2016. 

8.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41407009 Izboljšanje 

vodooskrbe na VS Črni Gozd – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 60.000,00 €, se povečajo za 7.000,00 € tako, da znašajo 67.000,00 €.  

9.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41507002 

Semaforizacija križišča pod Gorenjsko plažo – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 48.000,00 €, se povečajo za 2.000,00 € tako, da znašajo 50.000,00 €.  

 

 

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

2016. 

Obrazložitev : 

Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP Investicijsko 

vzdrževanje občinskih cest, je potrebno zaradi prenesenih obveznosti s prerazporeditvijo 

zagotoviti dodatna sredstva. Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo prostih 

sredstev na postavkah: vzdrževanje gozdnih cest, subvencije za ravnanje z odpadki, 

severni priključek na državno cesto, subvencije za odvajanje in čiščenje komunalnih voda. 

Ureditev vozišča Potarje –Tič se bo pokrivala z dveh NRP-jev in sicer bomo izvedbo 

peskokopa krili iz NRP-ja Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, preostala dela pa iz 

NRP-ja Ureditev vozišča Potarje-Tič (kjer je zaradi sofinanciranja s sredstvi iz državnega 

proračuna po 21. in 23.členu ZFO investicijo potrebno voditi skladno s prijavo na razpis). 

Investicijo na lokaciji Planinska pot in Pot na Močila prav tako financiramo na več 

postavkah in s tem sklepom sredstva samo prerazporejamo iz postavke IKR – ravnanje z 

odpadno vodo, na postavko Investicijsko vzdrževanje občinski cest.  

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


