
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2016-401 

Datum: 22.3.2017 

 

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. 3 
 

 

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

proračunske postavke 

60303 Individualna komunalna raba – oskrba z vodo NRP 41407004 Bistrica-

komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 238.390,00 EUR, skupni NRP v višini 192.510,00 €, se zmanjšajo za 

35.000,00 € oz. za 14,6% tako, da znašajo na proračunski postavki skupaj 203.390,00 

€.  

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

proračunske postavke 

60310 Subvencija – odpadne vode – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 155.000,00 EUR, se zmanjšajo za 8.000,00 € oz. za 5,2% tako, da znašajo 

147.000,00 €.  

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

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41507001 Ureditev 

vaškega jedra Križe – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 90.000,00 €, se povečajo za 43.000,00 €, tako da znašajo 133.000,00 €.  

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

Obrazložitev : 

Občina Tržič je prejela ponudbo za ureditev vaškega jedra Križe v višini, ki presega 

ocenjeno vrednost za ta projekt, predvideno v proračunu za leto 2017. Pri pripravi 

proračuna za leto 2017 je bilo, glede na pretekle prejete ponudbe za gradbena dela, 

ocenjeno, da bo izvedbena cena bistveno nižja od projektantske, vendar so se očitno 

razmere na trgu spremenile in so se gradbene cene nekoliko zvišale. Sredstva se 

prerazporedijo iz postavke Subvencije-odpadne vode (zaradi poračuna v dobro Občine) in 

iz projekta Bistrica-komunalno opremljanje (kjer bo zaradi nerešenih tehničnih rešitev 

prišlo do časovnega zamika izvedbe investicije).   

 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               



       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

 


