
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2016-401 

Datum: 4.9.2017 

 

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 2017 (Uradni list RS, št. 87/2016), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 15 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60301 Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadno vodo, NRP 41407004 

Bistrica-komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

postavka v višini 213.000,00 EUR, skupni NRP v višini 546.520,16 €, ki so bila s 

sklepom številka 3 že zmanjšana za 35.000,00 €, se zmanjšajo še za 25.000,00 € oz. 

skupno za 11% NRP-ja tako, da znašajo na postavki Individualna komunalna raba, 

ravnanje z odpadno vodo na NRP za leto 2017 67.900,00 € (prej 92.900,00 €).  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 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 22.000,00 €, se povečajo za 25.000,00 € tako, da znašajo 47.000,00 €. Skupna 

vrednost postavke Individualna komunalna raba, ravnanje z odpadno vodo ostaja 

enaka.   

3.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017. 

Obrazložitev : 

Na NRP Bistrica komunalno opremljanje je bila predvidena gradnja usedalnika in 

razbremenilnika na mešanem kanalu iz Bistrice; ker so se razmere stabilizirale bomo 

izvedli razbremenilnik, ki bo ob večjih deževjih preprečil občasno izlivanje odvajane 

odpadne vode v primarni S kanal. 

Ob gradnji komunalne opreme na Planinski poti v Križah so razmere na terenu izkazale 

potrebo po podaljšanju trase fekalnega kanala proti objektoma Planinska 40 in 44, z 

namenom zaključiti obravnavano območje kot celoto. Poseg se bo izvajal preko zasebnih 

zemljišč zaradi potrebnih odmikov od obstoječega betonskega podpornega zidu na 

notranji strani ceste. 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                              

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


