
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 15.7.2019 

 

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. 9 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini Tržič NRP 41611003 

Ureditev P + R parkirišča PU 4000 Občinska uprava 

v višini 117.591,21 EUR se zmanjšajo za 10.000,00 EUR oz. 8,5 % vrednosti tako, da 

znašajo 107.591,21 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41707004 

Aglomeracija 3806 Loka – komunalno opremljanje PU 4000 Občinska uprava 

v višini 75.162,79 EUR se zmanjšajo za 25.000,00 EUR oz. 7,7 % vrednosti NRP-ja 

tako, da znašajo 50.162,79 EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60301 Individualna komunalna raba – ravnanje z odpadki NRP 41707004 

Aglomeracija 3806 Loka – komunalno opremljanje PU 4000 Občinska uprava 

v višini 164.221,95 EUR se zmanjšajo za 23.000,00 EUR oz. 7 % vrednosti NRP-ja 

tako, da znašajo 141.221,95 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest  NRP 41607001 

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 345.330,74 EUR, se povečajo za 57.000,00 EUR tako, da znašajo 402.330,74 

EUR. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60303 Individualna komunalna raba – oskrba z vodo  NRP 41607001 

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 263.374,00 EUR, se povečajo za 1.000,00 EUR tako, da znašajo 264.374,00 

EUR. 

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

Obrazložitev : 

Na pogodbi za rekonstrukcijska in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in 

križišča Sokolnica je potrebno zaradi izvedbe več del (izkopa, rušitve – odstranitve 



betonskih konstrukcij ipd., humiziranja, greda, tamponi, asfalti, javna razsvetljava, 

podaljšanje hodnika za pešce – vodovod Peko, parkovne ureditve – osvetlitev, drogovi 

zastav, nadstrešnica avtobusnega postajališča, prevrtavanja betonskih zidov,…) zagotoviti 

dodatna sredstva v višini 79.395,89 EUR za poplačilo končne situacije. Več dela so bila 

potrjena in ovrednotena sprotno s strani nadzora in naročnika. Izvedena več dela so bila 

nujno potrebna za nadaljevanje in zaključek gradbenih del.  

Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz projekta Aglomeracija 3806  

Loka – komunalno opremljanje, kjer zaradi počasnega pridobivanja gradbenih dovoljenj 

letos načrtovana sredstva ne bodo v celoti porabljena.  
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