
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2019-401 

Datum: 9.11.2020 

 

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 2020 (Uradni list RS, št. 76/2019 in 

81/2020), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 20 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41407001 Pločnik Loka 

- Kovor – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 140.000,00 EUR, se zmanjšajo za 15.500,00 EUR oz. 11% tako, da znašajo 

124.500,00 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41707004 

Aglomeracija 3806 Loka – komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 138.019,07  EUR, se zmanjšajo za 17.000,00 EUR oz. 12,3% tako, da znašajo 

121.091,07 EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

60204 Urejanje javnih površin – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 100.000,00 EUR, se povečajo za 5.500,00 EUR tako, da znašajo 105.500,00 

EUR.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

60203 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest NRP 40907008 Tekoče vzdrževanje 

lokalnih cest – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 708.000,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 7 znižana na 658.000,00 EUR, 

se povečajo za 17.000,00 EUR tako, da znašajo 675.000,00 EUR. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP 41907011 

Rekonstrukcija vozišča v območju BPT – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 380.000,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 6 povečana za 23.225,00 EUR, 

se povečajo za10.000,00 EUR tako, da znašajo 413.225,00 EUR. 

 

6.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020. 

 

Obrazložitev : 

V okviru proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest sta bila 

predvidena dva projekta, kjer se letos ne bodo začela izvajati gradbena dela. Prvi je 

Pločnik Loka-Kovor, kjer so nerešene zemljiško-knjižne zadeve in drugi je Aglomeracija 



3806 Loka – komunalno opremljanje, kjer čakamo odločbo o odobritvi EU sredstev. 

Prosta sredstva se lahko prerazporedijo na proračunsko postavko Urejanje javnih površin, 

kjer potrebujemo dodatna sredstva zaradi višjih cen storitev in nabave opreme za košnjo 

trave. Na postavki Tekoče vzdrževanje lokalnih cest je treba zagotoviti dodatna sredstva,  

ker smo se v mesecu oktobru lotili obsežnejšega popravila dveh makadamskih odsekov v 

KS Lom (Tič- Pinč) ter Tič. Poleg omenjenega je bila v tem mesecu izvedena še sanacija 

in nadgradnja muld v Podljubelju, obljuba za izvedbo se je vlekla še s spomladanskih dni, 

izvedena je bila tudi obsežnejša menjava in nadgradnja prometne signalizacije in pa 

ureditev gradbenih del na cestah. Na NRP-ju Rekonstrukcija cest v območju BPT so 

dodatna sredstva potrebna zato, ker je izvajalec v ugodnih vremenskih pogojih opravil 

malenkost več del, kot je bilo predvideno v terminskem planu. Pogodba za rekonstrukcijo 

cest v območju BPT je sicer sklenjena za dve leti z rokom za dokončanje v letu 2021. 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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