
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2016-401 

Datum: 15.10.2018 

 

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 2018 (Uradni list RS, št. 04/2017, 

79/2017 in 43/2018), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 13 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60225 Odškodnine – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 284.265,85 EUR se zmanjšajo za 42.000,00 EUR oz. 14,8 % vrednosti 

proračunske postavke tako, da znašajo 242.265,85 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 40907001 Investicijsko 

vzdrževanje kategoriziranih cest  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 228.125,56 EUR se zmanjšajo za 13.000,00 EUR oz. 5,7 % vrednosti NRP na 

proračunski postavke tako, da znašajo 215.125,56 EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60209 Projektna dokumentacija – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 50.000,00 EUR se zmanjšajo za 7.500,00 EUR oz. 15 % vrednosti 

proračunske postavke tako, da znašajo 42.500,00 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60204 Urejanje javnih površin – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 80.000,00 EUR se zmanjšajo za 5.000,00 EUR oz. 6,3 % vrednosti 

proračunske postavke tako, da znašajo 75.000,00 EUR. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60105 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj NRP 40909001 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 140.000,00 EUR se zmanjšajo za 6.500,00 EUR oz. 4,7 % vrednosti 

proračunske postavke tako, da znašajo 133.500,00 EUR. 

6.   60330 Subvencija-oskrba z vodo – PU 4000 Občinska uprava  

 v višini 120.250,00 EUR se povečajo za 24.000,00 EUR tako, da znašajo 144.250,00 

EUR. 

7.   60203 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest NRP 40907008 Tekoče vzdrževanje 

lokalnih cest – PU 4000 Občinska uprava  

 v višini 686.542,74 EUR se povečajo za 50.000,00 EUR tako, da znašajo 736.542,74 

EUR. 

 

 



8.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018. 

Obrazložitev : 

Vzdrževanje občinskih cest na podlagi sklenjene Koncesijske pogodbe o opravljanju 

gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Tržič, št. 

4617-1/2015 z dne 1. 10. 2015, izvaja gospodarska družba KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., 

ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. Sredstva na postavki Tekoče 

vzdrževanje lokalnih cest povečujemo zaradi višjih stroškov izvajanja zimske službe v 

zimi 2017 - 2018. 

V okviru  proračunske postavke Subvencija-oskrba z vodo zagotavljamo sredstva za 

subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 

87/12 in 109/12). Pri oblikovanju subvencije cen GJS se upoštevajo načrtovane količine 

opravljenih storitev. Ker prihaja do razlik med načrtovanimi in dejanskimi količinami, je 

treba zagotoviti dodatna sredstva za subvencije.  

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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