
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 15.11.2019 

 

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 in 

35/2019), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 24 
 

1. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

60202 Javna razsvetljava NRP 41711002 Pametna razsvetljava - PU 4000 

Občinska uprava 
v višini 84.966,81 € se zmanjšajo za 7.000,00 € oziroma 8,2%, tako da znašajo 

77.966,81 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

      50124 Investicijsko vzdrževanje v KS – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 40.000,00 €, ki so bila s sklepom številka 18 povišana na 45.000,00 €, se 

povišajo za 6.000,00 €, tako da znašajo 51.000,00 €. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

      30711 Vzdrževanje spominskih obeležij ter sakralne in kulturne dediščine – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini 10.000,00 € se povišajo za 1.000,00 €, tako da znašajo 11.000,00 €. 

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

Obrazložitev : 

Projekt Pametna razsvetljava se sofinancira iz ukrepov LAS Gorenjska košarica, zato je 

njegova realizacija odvisna tudi od zunanjih inštitucij (ministrstva, BSC). Dobava in montaža 

nove razsvetljave se bo zamaknila v leto 2020, zato se sredstva lahko prerazporedijo.  

Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje v KS so bila sredstva med drugim namenjena 

vzdrževalnim delom v prostorih nekdanje šole Leše. Tekom izvajanja del se je pokazalo, da je 

nujna zamenjava dotrajane vodovodne napeljave in odtočnih cevi za meteorno vodo, zato je 

treba s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva na postavki. 

Zaradi nujne sanacije kamnitega zidu na spomeniku v Gozdu, je na postavki Vzdrževanje 

spominskih obeležij ter sakralne in kulturne dediščine premalo sredstev za celotno izvedbo 

razpisa za sofinanciranje obnove fasad zaščitenih objektov v mestnem jedru.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                      

       Vročitev: 

      - Urad za finance  



       Vložiti: 

- Spis 
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