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Številka: 4100-0014/2020-401 

Datum: 26.7.2021 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 

US) in 5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 

184/2020 in 90/2021), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 7 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41707004 

Aglomeracija 3806 Loka komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 1.476.092,24 EUR se zmanjšajo za 77.000,00 EUR oz. 5,2% vrednosti 

postavke na NRP, tako, da znašajo 1.399.092,24 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41407001 Pločnik 

Loka-Kovor – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 270.000,00 EUR, se povečajo za 77.000,00 EUR tako, da znašajo 347.000,00 

EUR. 

3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021. 

 

Obrazložitev : 

Za oddajo javnega naročila Izgradnja hodnika za pešce v naselju Kovor, se v proračunu 

zagotovijo dodatna sredstva. V predhodno izvedenem postopku oddaje naročila, je 

naročnik prejel več ponudb, ki so izpolnjevale vse pogoje, vendar cene ponudb vseh 

ponudnikov presegajo zagotovljena sredstva naročnika. Na podlagi pogojev in meril, 

določenih v razpisni dokumentaciji, bomo izvedli konkurenčni postopek s pogajanji z 

vsemi ponudniki in v kolikor bomo prejeli novo ponudbo, ki bo ustrezala zagotovljenim 

sredstvom, bomo lahko oddali naročilo. Dodatna sredstva za izgradnjo pločnika v naselju 

Kovor se zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta namenjenega gradnji cest v sklopu 

izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Loka.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          mag. Borut Sajovic  

                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 
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