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Številka: 4100-0003/2016-401 

Datum: 15.5.2017 

 

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. 5 
 

 

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

proračunske postavke 

50121 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov NRP 

41208005 Investicije v DTO – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 255.000,00 € se zmanjšajo za 48.000,00 € oz. za 18,8% (t.j. 14,8 % vrednosti 

celotne proračunske postavke) tako, da znašajo 207.000,00 €.  

 

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

proračunske postavke 

30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini NRP 41408004 

Regeneracija industrijskega območja BPT – RIO Tržič – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 160.000,00 € se zmanjšajo za 40.000,00 € oz. za 7,9% vrednosti celotne 

proračunske postavke tako, da znašajo 120.000,00 €. 

 

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

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest NRP 41407001 

Pločnik Loka-Kovor – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 68.000,00 €, se povečajo za 88.000,00 €, tako da znašajo 156.000,00 €.  

 

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

 

Obrazložitev : 

 

Občina Tržič je v postopku javnega naročanja pridobila ugodno ponudbo za prenovo DTO 

(dobava in montaža parketa ter zaščitnih plošč, popravilo tribun), ki je nižja od ocenjene 

projektantske vrednosti, višek sredstev na NRP-ju se zato lahko prerazporedi.  

V okviru projekta Regeneracija industrijskega območja BPT – RIO Tržič je v letu 2017 

predvidena rušitev upravne stavbe, gasilskega doma in drvarnice, vendar pa se bo zaradi 

zapletenih postopkov priprave projektne in investicijske dokumentacije sama izvedba 

rušitve časovno zamaknila, najverjetneje v prihodnje leto.  

Izgradnja pločnika Loka-Kovor je predvidena v več fazah in naj bi trajala več let, ker pa 

gre za pomemben projekt v smislu zagotavljanja prometne varnosti in ker so pridobljena 

potrebna soglasja, bomo del izvedbe, ki je bila sicer predvidena v letu 2018, zagotovili že 



v letu 2017. Del sredstev za sofinanciranje izgradnje pločnika Loka-Kovor bo zagotovila 

Krajevna skupnost Kovor.  
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