
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAK LJU ČNI  R A ČUN  PR O RAČU NA 

O BČINE  TR ŽI Č  

za  l e t o  2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržič, 8.3.2018       mag. Borut Sajovic 

         Župan Občine Tržič 



 

 2 

  



 

 3 

 

I. NAGOVOR ŽUPANA ........................................................................................................................................... 5 

II. POSLOVNO POROČILO .......................................................................................................................................... 7 

PRAVNE PODLAGE .................................................................................................................................................. 7 

SPREJEM PRORAČUNA ........................................................................................................................................... 7 

POUDARKI POSLOVANJA ....................................................................................................................................... 8 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ...................................................................................................... 10 

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v  bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov ..................... 10 

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo oziroma razlog neplačila ............................................ 10 

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzroki neplačila ............................................. 11 

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne 

finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) ................................................................................................................ 11 

Naložbe prostih denarnih sredstev ....................................................................................................................................... 11 

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih postavk v  bilanci stanja .................................................. 11 

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih zunajbilančne evidence: ........................................................... 12 

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti 

odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti ........................................................................................... 12 

Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja ............................................... 12 

III. SPLOŠNI DEL ........................................................................................................................................................ 17 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-2.722.057 €) -884.084 € ............................................................ 17 

4 ODHODKI (14.035.142 €) 12.134.030 € .......................................................................................................................... 17 

40 TEKOČI ODHODKI (4.437.563 €) 3.760.191 € ........................................................................................................ 18 

41 TEKOČI TRANSFERI (5.237.614 €) 4.983.354 € ..................................................................................................... 19 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (4.019.429 €) 3.158.315 € ............................................................................................ 20 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (340.536 €) 232.169 € .............................................................................................. 22 

7 PRIHODKI (11.313.085 €) 11.249.946 € .......................................................................................................................... 22 

70 DAVČNI PRIHODKI (8.883.810 €) 8.968.936 € ....................................................................................................... 23 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.724.872 €) 1.650.771 € .................................................................................................. 24 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (203.579 €) 178.807 € ..................................................................................................... 25 

73 PREJETE DONACIJE (13.250 €) 7.756 € .................................................................................................................. 26 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (487.574 €) 443.676 € .................................................................................................... 26 

C. RAČUN FINANCIRANJA (-506.976 €) -499.433 € .......................................................................................... 27 

55 ODPLAČILA DOLGA (506.976 €) 499.433 € ........................................................................................................... 27 

III. POSEBNI DEL ....................................................................................................................................................... 28 

1000 OBČINSKI SVET (64.137 €) 57.320 € ......................................................................................................... 28 

2000 NADZORNI ODBOR (12.900 €) 11.697 € .................................................................................................... 28 

3000 ŽUPAN (93.508 €) 86.291 € ......................................................................................................................... 29 

4000 OBČINSKA UPRAVA (13.920.230 €) 12.303.961 € ..................................................................................... 29 

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................................................. 78 

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ .............................................................................................. 78 

(28.720,00 €) 23.750 € ......................................................................................................................................................... 78 

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU  (78.336 €) 78.329 € ..................................... 78 

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ (68.200 €) 45.526 € .......................... 78 

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (554.000 €) 543.016 € ......................................... 78 



 

 4 

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (632.500 €) 623.357 € ........................................................ 79 

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (137.200 €) 120.003 € .................................................. 79 

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA (10.000 €) 9.996 € .......................................... 79 

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL (255.000 €) 243.092 € ................ 80 

41207006 INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI (VODOVOD, KANAL) (369.900 €) 313.090 € ..... 80 

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR (13.000 €) 7.028 € .................................................................................... 80 

41208005 INVESTICIJE V DTO (169.463 €) 169.463 € ................................................................................................ 81 

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ (135.050 €) 119.255 € ........................................................................... 81 

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (44.000 €) 40.074 € ............................................................................... 82 

41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB (165.000 €) 143.975 € ........................................................................... 82 

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA (175.000 €) 

153.117 € 82 

41208018 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA (90.000 €) 86.360 € ................................................................................. 83 

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ (160.000 €) 108.132 € ........................................................................................ 83 

41407001 PLOČNIK LOKA - KOVOR (176.400 €) 161.865 € ...................................................................................... 83 

41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE (18.000 €) 4.949 € ....................................................................... 83 

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (50.000 €) 23.925 € ............................................................. 84 

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE (26.000 €) 2.147 € ................................................................... 84 

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE (52.100 €) 52.100 € ................................................. 84 

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE (105.300 €) 88.530 €

 84 

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (11.630 €) 2.583 € ...................................................................... 85 

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE (13.000 €) 6.929 € .................................................................... 85 

41408002 PREVOZI UČENCEV (201.000 €) 191.887 € ................................................................................................ 85 

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRŽIČ (30.000 €) 16.382 € ...................... 85 

41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE (140.000 €) 114.950 € .............................. 86 

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE (119.000 €) 118.239 € ................................................................... 86 

41508001 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 26.090 € .................................................................. 86 

41511001 UREDITEV VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD GRADOM NEUHAUS (35.000 €) 34.999 € ................ 87 

41511003 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI (80.000 €) 59.758 €................................................................... 87 

41511005 NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ (269.000) 266.357 € ................................................................................. 87 

41511006 RAZVOJ TURIZMA V OBČINI TRŽIČ (55.000 €) 49.029 € ....................................................................... 87 

41511007 RAZVOJ OBMOČJA NEKDANJEGA TABORIŠČA LJUBELJ (25.000 €) 17.004 € .................................. 88 

41607001 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU (24.400 €) 18.756 € ............... 88 

41607003 UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA (1.400 €) 1.342 € ....................................................................... 88 

41607004 OBNOVA KRIŽIŠČA PODLJUBELJ (265.000 €) 249.700 € ........................................................................ 89 

41607006 UREDITEV VOZIŠČA LOM-KRIŽIŠČE POTARJE-GRAHOVŠE (8.500 €) 8.357 € ................................. 89 

41607007 PLOČNIK V SENIČNEM (7.500 €) 976 € ..................................................................................................... 89 

41607008 UREDITEV VOZIŠČA JELENDOL-DO JAGRA (60.000 €) 1.531 € ........................................................... 89 

41611002 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ (60.000€) 50.059 € .............................................................................. 89 

41611003 UREDITEV P + R PARKIRIŠČA (110.000 €) 27.190 € ................................................................................ 89 

 

 

 

 



 

 5 

 

I. NAGOVOR ŽUPANA  
 

Zaključni račun proračuna, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 

drugi izdatki za preteklo leto, je še zadnji akt naše občine, vezan na uspešno preteklo leto. A rezultati, ki smo jih 

dosegli, številne investicije in pridobitve, ki smo si jih dolgo želeli, se zanje trudili in borili, nam bodo občanom v 

skupno dobro služili še desetletja. Med njimi so zajem presežnega vodnega vira Smolekar, s katerim dobivamo eno 

najboljših slovenskih pitnih voda, pa varno križišče v Podljubelju, novi pločniki, trgi in ceste.  

 

Ob uspešnih investicijah pa je pomembno tudi, da nam je uspelo pokriti in zagotoviti sredstva za normalno 

delovanje in življenje vseh struktur v občini. Od komunalnih dejavnosti, javnih zavodov, šol ter vrtcev, pa tudi 

številnih društev in krajevnih skupnosti. 

 

Načrtovani prihodki so realizirani v celoti, realizacija pa je po primerjavah s preteklimi leti, celo desetletji, rekordno 

visoka. Občina je likvidna, nizko zadolžena, vse svoje obveznosti poravnava sproti in v predpisanih rokih. Tako 

lahko razvojni kreditni potencial, ki je še posebej pomemben pri črpanju evropskih sredstev, ostaja na razpolago za 

jutrišnji razvoj. 

 

V letu 2017 so bili realizirani prihodki v višini 11,2 mio. EUR, ker predstavlja 100 odstotkov načrtovanih 

prihodkov. Odhodki so bili realizirani v višini 12,1 mio. EUR, kar je 86 odstotkov načrtovanih. Za primerjavo: v 

preteklih letih je bila realizacija odhodkov dosežena nekje med 70 in 80 odstotki načrtovanih.  

 

Med prihodki velja omeniti pridobljena sredstva iz državnega proračuna za investicije in sicer za obnovo križišča 

Podljubelj, za obnovitvena dela  kot posledico naravnih nesreč v Dovžanovi soteski ter za nabavo opreme v 

Zdravstvenem domu. Prejeli smo evropska sredstva za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije.  

 

Pomembnejše investicije iz leta 2017:  

- obnova parketa v Dvorani tržiških olimpijcev, 

- ureditev večnamenskega igrišča (poligon za fitnes na prostem in otroško igrišče) pod gradom Neuhaus, 

- prvi del kupnine za nakup zemljišč za nogometno igrišče v Križah, 

- obnovitvena dela v domovih krajanov Leše in Jelendol, 

- obnove stanovanj: Podvasca 7, Cankarjeva 13, Preska 19, Jelendol 3, 

- izgradnje in obnove odsekov javne razsvetljave (Grahovše - Lom, Pristava, Leše), 

- ceste: pločnik Loka-Kovor, vaško jedro Križe, križišče Podljubelj, obnova vozišča Podljubelj – TGT, zaščitno 

lovilne mreže Dovžanova soteska, dokončanje avtobusnih postajališč Križe in preplastitev dela poti do OŠ Križe, 

…., 

- kanalizacija in vodovod: Planinska pot, Križe-Sebenje, Smolekar, 

- ureditev hladilnice na pokopališču Tržič, skladno z zahtevami novega zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti in začetek izgradnje nadstreška pri mrliških vežicah, 

- sanacijska dela vdorov meteorne vode v objekt Kulturnega centra Tržič, 

- postavitev prve polnilnice za električne avtomobile v občine na glavnem parkirišču na tržiški tržnici, 

- začetek izvedbe evropskega projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, v okviru katerega nabavljamo 

specializirano opremo za planinske postojanke v občini, ki ustreza naši strateški usmeritvi v razvoj pohodniškega in 

kolesarskega turizma ter za označitve kolesarskih poti, 

- redna investicijska vlaganja v otroška igrišča, šole (prenova naravoslovne učilnice v OŠ Bistrica, sanacija 

ravnega dela strehe pod stekleno kupolo na razredni stopnji OŠ Križe) in vrtec (nova streha na vrtcu Palček), 

- sofinanciranje energetske sanacije dela Zdravstvenega doma, 
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- sofinanciranje nakupov gasilskih vozil in izgradnje prizidka GD Bistrica. 

 

Ostalo: 

- sprejeli smo celostno prometno strategijo in izvedli odmevno akcijo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, 

- pričeli smo z oblikovanjem strateškega načrta razvoja kulturne infrastrukture,  

- izdelali smo projektno dokumentacijo za ureditev dostopne, servisne in oskrbovalne poti do koče na Zelenici, 

- izvedli smo številne javne razpise: kultura, šport, veterani, gospodarstvo, obnove stavb… 

- nadaljevali smo s procesi digitalizacije pri poslovanju (elektronski potni nalogi, dovolilnice in registracije v 

zvezi z delovnim časom, nadgradili smo aplikacijo za urejanje prostorskih evidenc, ki omogoča izvoz in format 

odprtih podatkov), 

- potrjeni so bili projektni predlogi na organih LAS Gorenjska košarica (Zelena naselja, Hitro s kolesom, 

Počakaj na bus, Bogastvo narave in Pametna razsvetljava), 

- pridobili smo povratna sredstva iz državnega proračuna za financiranje upravljanja z dolgom in s tem znižali 

stroške financiranje dolgoročne zadolžitve (konec leta smo imeli še 3,1 mio. EUR dolgoročnih kreditov, kar je 212 

EUR na prebivalca, povprečje občin za leto 2016 je znašalo 409 EUR na prebivalca). 

 

Vrsta uspešno realiziranih projektov je dolga, vseeno pa nekaterih projektov še nismo uspeli realizirati. Razlogi so v 

glavnem zunanje birokratske narave. Na praktično vseh projektih, ki jih navajam v nadaljevanju, pa je bil letos že 

dosežen premik in napredek, nekateri so že v izvedbi in realizaciji. Izjema je posodobitev ceste proti Medvodju v 

Jelendolu, kjer denacionalizacijskim sporom in sagam ni videti konca. Naj projekte, ki uspešno potekajo, še posebej 

navedem: 

 

- ceste: krožišče v Bistrici, cesta Jelendol do Jagra, dostopna cesta za leseno turistično šotorišče, 

- pridobitev ustreznih dovoljenj za revitalizacijo območja BPT (zamik pri rušitvi objektov), 

- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za gradnjo komunalne infrastrukture, 

- zaposlitve sodelavcev v upravi skladno s kadrovskim načrtom in potrebami. 

 

V Bistrici gradnjo krožišča skupaj z državo praktično že začenjamo, za gospodarsko pomembne rušitve v BPT-ju 

imamo že gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca. 

 

Občina je finančno stabilna, vseeno pa želim opozoriti na nekatere čeri, katerim se bo treba v prihodnje skrbno in 

preudarno izogniti. Skrbi me ravnanje na nivoju države, ki z nedodelanimi rešitvami spodbuja veliko razrast javnega 

sektorja. Skrbi njihovo obnašanje, kot da krize sploh ni bilo oz. se ne bo več vrnila. Pozabljamo, da so tovrstni 

pojavi reden in normalen cikličen pojav in samo vprašanje časa je, kdaj pride novo krizno obdobje, ki ga moramo 

pričakati pripravljeni.  

 

Dvig plač v javnem sektorju  se nam močno pozna zlasti v vrtcih, kjer so se stroški zelo povečali. Povečujejo se 

stroški subvencioniranja stanarin, kjer pogoji za pravice niso dodelani niti preverjani in so zlorabe številne. 

Skokovito rastejo stroški in obseg pomoči na domu. V vse bolj kaotičnem zdravstvenem sistemu se čakalne vrste 

daljšajo, realne in nerealne potrebe po prostorih pa se večajo in večajo. Širijo se tudi potrebe, ki so v glavnem 

posledica spremenjenih normativov in predpisov s strani države, od katere upravičeno pričakujemo tudi razpise za 

pomoč in sofinanciranje zahtevanih investicij. Čaka nas širitev knjižnice na novi lokaciji. Potrebovali bomo tudi 

dodaten prostor za glasbeno šolo, ljudsko univerzo, pa tudi prostor  v vrtcu in osnovni šoli. Vse to pa poleg 

investicijskih sredstev zahteva v prihodnje tudi več denarja za vzdrževanje in delovanje.   
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II. POSLOVNO POROČILO  

PRAVNE PODLAGE 

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2017 smo upoštevali:  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

Podzakonski predpisi, ki se upoštevajo pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so: 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o 

doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06, 8/07 in 

102/10; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih),  

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 

134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 

RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, 

št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 

108/13), 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 

list 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16). 

 

Zaključni račun sestavljajo naslednji obrazci in priloge: 

Bilanca stanja 

Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

Izkaz računa financiranja 

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 

Pojasnila k izkazom 

Poslovno poročilo, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oziroma posrednega uporabnika 

proračuna 

 

Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki je v nadaljevanju pripravljeno v dveh 

delih in sicer prvi del pokriva področje posebnega dela proračuna drugi del pa načrte razvojnih programov.  

SPREJEM PRORAČUNA  

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 20. redni seji, dne 22.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 

2017 (Uradni list RS, št. 87/2016). Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2017 je bil nato spremenjen in dopolnjen 

v obliki rebalansa (Uradni list RS, št. 54/2017). 
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POUDARKI POSLOVANJA 

Pomembnejši podatki o finančnem poslovanju v obdobju od 2013 do 2017 

 

Realizirana sredstva za investicijske odhodke v obdobju od 2013 do 2017 

 

Realizacija projektov v NRP glede na veljavni in sprejeti proračun po področjih programske klasifikacije 

 

Nerealizirani projekti in projekti z nižjo realizacijo od predvidene: 

Programska klasifikacija Projekti 

13 – Promet, prometna 

infrastruktura in 

komunikacije 

Ureditev Križišča v Bistrici (nerealizirano), Investicijsko vzdrževanje javne 

razsvetljave (manj realizirano), Obnova križišča Podljubelj (manj realizirano), Pločnik 

Loka-Kovor (manj realizirano), Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

(manj realizirano), rekonstrukcija križišča Sokolnica (manj realizirano) 

14 - Gospodarstvo Ureditev P + R parkirišča (manj realizirano), Neposredne spodbude za spodbujanje 

podjetništva in zaposlovanja (manj realizirano), Regeneracija industrijskega območja 

BPT (manj realizirano), Alpe Adria regija doživetij (manj realizirano) 

16 – Prostorsko planiranje 

in stanovanjsko komunalna 

dejavnost 

Urejanje pokopališč (manj realizirano), Bistrica - komunalno opremljanje 

(nerealizirano), Investicijsko vzdrževanje stanovanj (manj realizirano), Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja manjših odsekov GJI vodovodov (manj realizirano) 

OPIS
Realizacija: 2013 [1]

v EUR

Realizacija: 2014 [2]

v EUR

Realizacija: 2015 [3]

v EUR

Realizacija: 2016 [4]

v EUR

Realizacija: 2017 [5]

v EUR

I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 12.824.758 14.655.682 12.639.819 12.115.331 11.249.946

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 10.720.488 15.098.627 12.068.445 11.711.752 12.134.030

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 2.104.270 -442.945 571.374 403.579 -884.084

IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (750+751+752)
0 0 0 0 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 0 0 3.901 0

VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (IV. - V.)
0 0 0 -3.901 0

VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0 0

VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 506.976 506.976 506.976 506.976 499.433

IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 

(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
1.597.295 -949.921 64.398 -107.297 -1.383.517

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13 2.839.800,81 3.158.315,21

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 376.441,14 185.685,68 225.285,67 168.241,51 232.169,38

2.935.720,92 5.631.229,55 3.086.279,80 3.008.042,32 3.390.484,59

PK Opis SP2017 VP2017 Realizacija: 2017 Indeks 5:4 Indeks 5:3 REA-VP

1 2 3 4 5 6 7 8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 269.000,00 269.000,00 266.356,80 99,02 99,02 -2.643,20

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.500,00 30.500,00 26.089,79 85,54 85,54 -4.410,21

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 255.000,00 255.000,00 243.091,91 95,33 95,33 -11.908,09

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 45.000,00 45.000,00 28.906,62 64,24 64,24 -16.093,38

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 68.200,00 68.200,00 45.525,71 66,75 66,75 -22.674,29

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 386.400,00 397.798,98 369.549,23 92,90 95,64 -28.249,75

19 IZOBRAŽEVANJE 488.800,00 484.800,00 449.960,50 92,81 92,05 -34.839,50

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 104.000,00 104.000,00 41.605,52 40,01 40,01 -62.394,48

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 371.530,00 371.530,00 259.887,45 69,95 69,95 -111.642,55

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 587.400,00 594.600,00 469.530,06 78,97 79,93 -125.069,94

14 GOSPODARSTVO 515.000,00 520.000,00 382.136,37 73,49 74,20 -137.863,63

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.014.300,00 2.014.300,00 1.840.557,59 91,37 91,37 -173.742,41

5.135.130,00 5.154.728,98 4.423.197,55 85,81 86,14
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15 – Varovanje okolja in 

naravne dediščine 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja manjših odsekov GJI kanalizacije (manj 

realizirano), Kovor – komunalno opremljanje (manj realizirano), Slap – komunalno 

opremljanje (manj realizirano), Loka – komunalno opremljanje (manj realizirano), 

Retnje – komunalno opremljanje (manj realizirano) 

11 – Kmetijstvo, 

gozdarstvo in ribištvo 

Ureditev vozišča (gozdna cesta) Jelendol – do Jagra (nerealizirano), Intervencije v 

kmetijstvu (manj realizirano) 

 

Realizirana sredstva po projektih v načrtu razvojnih programov v letu 2017 v EUR (po velikosti realizacije)

 

 

NRP Opis SP2017 VP2017 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 632.500,00 632.500,00 623.356,63

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 554.000,00 554.000,00 543.015,83

41207006 INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI (VODOVOD, KANAL) 369.900,00 369.900,00 313.090,00

41511005 NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ 269.000,00 269.000,00 266.356,80

41607004 OBNOVA KRIŽIŠČA PODLJUBELJ 265.000,00 265.000,00 249.700,23

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL 255.000,00 255.000,00 243.091,91

41408002 PREVOZI UČENCEV 205.000,00 201.000,00 191.887,16

41208005 INVESTICIJE V DTO 180.000,00 169.463,22 169.463,22

41407001 PLOČNIK LOKA - KOVOR 176.400,00 176.400,00 161.864,71

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA 175.000,00 175.000,00 153.116,50

41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB 165.000,00 165.000,00 143.975,24

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 130.000,00 137.200,00 120.003,26

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ 135.050,00 135.050,00 119.254,72

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE 119.000,00 119.000,00 118.239,00

41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 140.000,00 140.000,00 114.949,91

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ 160.000,00 160.000,00 108.132,18

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE 106.800,00 105.300,00 88.529,64

41208018 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA 85.000,00 90.000,00 86.359,98

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU 56.400,00 78.335,76 78.328,87

41511003 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI 80.000,00 80.000,00 59.758,00

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE 52.100,00 52.100,00 52.099,71

41611002 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ 60.000,00 60.000,00 50.058,80

41511006 RAZVOJ TURIZMA V OBČINI TRŽIČ 55.000,00 55.000,00 49.029,28

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ 68.200,00 68.200,00 45.525,71

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU 44.000,00 44.000,00 40.074,34

41511001 UREDITEV VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD GRADOM NEUHAUS 35.000,00 35.000,00 34.999,00

41611003 UREDITEV P + R PARKIRIŠČA 110.000,00 110.000,00 27.189,84

41508001 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 30.500,00 30.500,00 26.089,79

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE 48.500,00 50.000,00 23.925,46

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ 28.750,00 28.750,00 23.750,00

41607001 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V BISTRICI PRI TRŽIČU 18.000,00 24.400,00 18.756,28

41511007 RAZVOJ OBMOČJA NEKDANJEGA TABORIŠČA LJUBELJ 25.000,00 25.000,00 17.004,19

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRŽIČ 30.000,00 30.000,00 16.381,97

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA 10.000,00 10.000,00 9.995,95

41607006 UREDITEV VOZIŠČA LOM-KRIŽIŠČE POTARJE-GRAHOVŠE 8.500,00 8.500,00 8.357,00

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR 13.000,00 13.000,00 7.028,33

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE 13.000,00 13.000,00 6.929,43

41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE 18.000,00 18.000,00 4.949,00

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE 11.630,00 11.630,00 2.583,30

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE 26.000,00 26.000,00 2.147,20

41607008 UREDITEV VOZIŠČA JELENDOL-DO JAGRA 60.000,00 60.000,00 1.531,18

41607003 UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA 1.400,00 1.400,00 1.342,00

41607007 PLOČNIK V SENIČNEM 7.500,00 7.500,00 976,00

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ 10.000,00 10.000,00 0,00

41607009 UREDITEV KROŽIŠČA V BISTRICI 92.000,00 85.600,00 0,00

5.135.130,00 5.154.728,98 4.423.197,55
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Realizirani prihodki zbirno po kontih v letu 2017 (primerjava realizacije glede na veljavni plan) 

 

 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi knjigovodskih podatkov, ki so evidentirani v poslovnih knjigah.  

V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava v nadaljevanju navajamo  pojasnila k izkazom in druge računovodske informacije. 

Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v  bilanci 

stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov 

V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 884.084,00 EUR. Presežek 

odhodkov nad prihodki je bil načrtovan v višini 2.825.932,00 EUR. Realizacija presežka odhodkov na prihodki je 

torej nižja od načrtovanega, krije pa se s sredstvi, ki so ostala na računu iz preteklih let. 

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo 

oziroma razlog neplačila 

Neporavnane terjatve konta 120 po stanju na dan 31.12.2017  so znašale 406.275,95 €, od tega zapadle 198.559,30 

€. Pretežni  del zapadlih terjatev predstavljajo terjatve iz najemnin za poslovne prostore in stanarin, vključno z 

obračunanimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški. Med terjatvami na dan 31.12.2017 izkazujemo tudi terjatve 

po sodnih odločbah.  

Dolžnike opominjamo, pri izterjavi preko sodišča pa upoštevamo možnost realizacije izvršbe. Ob koncu leta se 

preveri možnost izterjave neplačanih terjatev in če se ugotovi, da so terjatve neizterljive (ker dolžnik ne obstaja več 

ali bi bili stroški izterjave večji od terjatve), se jih odpiše in izknjiži iz računovodskih evidenc. Največkrat so razlogi 

neplačila slabo socialno stanje najemnikov stanovanj, zadnje čase pa so vse pogostejši osebni stečaji, katerih rezultat 

je običajno tudi odpis terjatev, ker ni dovolj premoženja za poplačilo.  

Ostale odprte terjatve so še: terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države -  konto 140000 (to so terjatve 

do Upravne enote Tržič za obratovalne stroške, terjatve do Državnega zbora RS za najemnino ter terjatve do 

Agencije RS za kmetijske trga in razvoj podeželja za sofinanciranje izgradnje prizidka v KS Kovor) v skupni višini 

99.347,90 € (od tega zapadlo do Agencije RS za kmetijske trga in razvoj podeželja 98.524,98 €), terjatve do 

neposrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič (stanja sredstev na računih krajevnih skupnosti) – konto 141, v 

višini 448.715,74 €, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – konto 142000, v višini 4.453,58 € (od 

Konto Opis VP2017 Realizacija: 2017 Indeks 5:4 REA-VP

1 2 3 4 6 7

70 DAVČNI PRIHODKI 8.883.810,00 8.968.936,14 100,96 85.126,14

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.455.097,00 7.455.097,00 100,00 0,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.183.713,00 1.264.602,24 106,83 80.889,24

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 245.000,00 249.236,90 101,73 4.236,90

706 DRUGI DAVKI 0,00 0,00 - 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.724.872,07 1.650.770,88 95,70 -74.101,19

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.426.316,08 1.333.325,05 93,48 -92.991,03

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.000,00 9.672,88 138,18 2.672,88

712 DENARNE KAZNI 35.200,00 40.277,83 114,43 5.077,83

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 23.110,00 22.675,45 98,12 -434,55

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 233.245,99 244.819,67 104,96 11.573,68

72 KAPITALSKI PRIHODKI 203.578,99 178.806,97 87,83 -24.772,02

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 45.829,45 46.049,45 100,48 220,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 157.749,54 132.757,52 84,16 -24.992,02

73 PREJETE DONACIJE 13.250,00 7.756,22 58,54 -5.493,78

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 13.250,00 7.756,22 58,54 -5.493,78

74 TRANSFERNI PRIHODKI 383.699,03 443.675,71 115,63 59.976,68

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 383.089,31 427.723,29 111,65 44.633,98

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SREDSTEV PRORAČ.EU 609,72 15.952,42 2.616,35 15.342,70

11.209.210,09 11.249.945,92 100,36 40.735,83
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tega zapadlo 2.950,00 € terjatve do Eko sklada za sofinanciranje postavitve električne polnilnice za avtomobile), 

terjatve do posrednih uporabnikov proračunov ostalih občin – konto 143000 v višini 123,84 € (od tega zapadlo 0 €).  

Terjatve iz naslova NUSZ in drugih davčnih prihodkov, ki pripadajo Občini Tržič, smo uskladili s podatki FURS-a.  

Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo 

in vzroki neplačila 

Kratkoročne obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in niso bile poravnane znašajo 4.578,48 €. 

Gre za naslednje obveznosti: 

• Bios d.o.o.; zapadla obveznost znaša 2.718,26 EUR in je bila poravnana v letu 2018; 

• BSC; zapadla obveznost znaša 1.860,22 EUR in je bila poravnana v letu 2018. 

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna 

sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne 

naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

Uporabljeni so bili lastni viri, to je sredstva Občine Tržič in pa sredstva pridobljena iz naslova transfernih prihodkov 

iz državnega in evropskega proračuna. Dolgoročno se za naložbe nismo zadolževali.  

Naložbe prostih denarnih sredstev 

Prosta denarna sredstva smo vezali pri poslovnih bankah. Pri tem smo dosegli minimalne obresti, saj so obresti na 

denarnem trgu v zadnjem letu močno padle. Za prosta sredstva, ki ostanejo na računu imamo celo negativno 

obrestno mero.  Pred vezavo sredstev smo preverili ponudbe različnih bank in hranilnic za obrestne mere za depozite 

in izbrali najugodnejšo. Prosta denarna sredstva so namenjena za investicije predvidene v proračunu.  

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev in drugih 

postavk v  bilanci stanja 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so se v letu 2017 zmanjšala sumarno za 2.713.163,90 €.  

Največji delež  zmanjšanja nabavne vrednosti nepremičnin gre na račun prevrednotenja gospodarske javne 

infrastrukture (GJI). Občina Tržič je v letu 2015 naročila ocenitev vrednosti gospodarske javne infrastrukture (v 

nadaljevanju: GJI) in sicer približno 56 km vodovoda in 11 km kanalizacije, vse zgrajeno do leta 2008. Cenitev 

vodovoda je bila izdelana 24.6.2016, cenitev kanalizacije pa 16.7.2016. Poleg tega je bila v letu 2016 naročena 

cenitev GJI, zgrajene po letu 2008 in sicer približno 46 km vodovoda in 22 km kanalizacije. Cenitev je bila izdelana 

21.9.2016. Namen ovrednotenja je bil ocenitev vrednosti GJI zaradi uskladitve katastra z računovodskimi 

evidencami in ugotovitve morebitne oslabitve, skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03 s spremembami): Prevrednotenje opredmetenih 

osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin, se lahko opravi če knjigovodski podatki o njihovi nabavni vrednosti 

pomembno odstopajo od nabavne vrednosti primerljivih enakih ali podobnih sredstev. Za razlike ugotovljene pri 

prevrednotenju se poveča ali zmanjša knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in sicer tako, da se 

prevrednoti nabavna vrednost in popravek nabavne vrednosti. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti 

opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev. Pri cenitvah so bile 

upoštevane posebne predpostavke in sicer ocenjena vrednost GJI ne vključuje stroška zaključnega asfaltnega sloja - 

tudi če je asfalt dejansko vgrajen.  

V letu 2017 je Občina Tržič naročila ocenitev vrednosti GJI še za preostanek kanalizacije, ki ni bil ocenjen v letu 

2016 in sicer v dolžini približno 21 km. S slednjo ocenitvijo je celotno kanalizacijsko in vodovodno omrežje 

prevrednoteno na novo vrednost ob upoštevanju predpostavke, da se v računovodsko nabavno vrednost ne šteje 

zaključni asfaltni sloj. Na podlagi ocenitev vrednosti GJI in ob omenjeni predpostavki, se je računovodska nabavna 

vrednost kanalizacije v letu 2017 znižala skupno za 6.193.202,82 EUR, popravek vrednosti kanalizacije pa za 

3.540.661,97 EUR. Ocenitev vrednosti GJI in znižanje nabavne vrednosti ima vpliv na obračunano amortizacijo in 

najemnino Komunali Tržič kot upravljalcu GJI. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se za javno infrastrukturo zaračuna najemnina 

najmanj v višini obračunane amortizacije in ker Občina Tržič v prihodnjih letih načrtuje velika vlaganja v investicije 

na področju kanalizacije, najemnine nismo korigirali navzdol za celotno razliko obračunane amortizacije, kot 

posledice prevrednotenja GJI v letu 2017, saj bi jo sicer morali postopno spet dvigovati v naslednjih dveh do treh 

letih. Cena za uporabnika se ne spreminja, saj je omrežnina za GJI subvencionirana.  
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Povečala se je vrednost  dolgoročnih finančnih naložb (na račun knjigovodske vrednosti deleža, ki ga ima Občina 

Tržič v podjetju Komunala Tržič). 

Zmanjšale so se terjatve za sredstva dana v upravljanje, ki predstavljajo premoženje, s katerim upravljajo javni 

zavodi in Bios. Upravljalci premoženja v svojih poslovnih knjigah obračunajo amortizacijo za obstoječo 

infrastrukturo. Za vrednost investicijskih vlaganj se povečujejo terjatve za sredstva dana v upravljanje. Podrobneje 

so spremembe dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju prikazane v spodnji tabeli. 

 

Na spremembe stalnih sredstev vplivajo tudi prodaje in nakupi nepremičnin, ki jih Občina Tržič izvaja skladno s 

programom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih 

zunajbilančne evidence: 

Na kontih skupine 99 se izvenbilančno izkazujejo: neplačano NUZS po podatkih FURS za podjetja v stečaju, 

terjatve za doplačila za oskrbo v socialno-varstvenih zavodih, vrednost prejetih garancij, menic in drugih 

zavarovanj, ki smo jih prejeli za dobro izvedbo del ali za odpravo napak v garancijski dobi in drugi podatki o 

možnih (potencialnih) obveznosti, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev in obveznosti do virov sredstev. 

Prodaja vstopnic se evidentira izvenbilančno kadar Občina ni organizator prireditve in prodaja vstopnice v imenu 

organizatorja.  

Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se 

še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

Med sredstvi, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti poslovanja občine ni pomembnejših osnovnih sredstev, ki bi 

bila že odpisana. V uporabi je nekaj opreme, ki je v skladu s predpisano stopnjo amortizacije že odpisana. 

Med sredstvi komunalne infrastrukture so izkazani objekti kanalizacije in vodovoda, ki so že zelo stari in so 

knjigovodsko odpisani, vendar se še uporabljajo. 

Med nepremičninami v lasti Občine Tržič je nekaj stanovanj in poslovnih prostorov, ki so stara že več kot 30 let in 

so zato knjigovodsko že odpisana.  

Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 

premoženjskega stanja 

 

1. FINANČNE NALOŽBE (06 – dolgoročne finančne naložbe) 

Občina izkazuje na dan 31.12.2017 naložbe v deleže in delnice v (vrednosti so v EUR): 

Komunalno podjetje Tržič  2.642.973,88 

BIOS d.o.o. Tržič  86.799,80 

BSC Kranj  47.322,36 

Radio Gorenc  8.018,23 

Skupaj 2.785.114,27 

Konto Naziv 31.12.2017 31.12.2016 Razlika

0 SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 68.491.185,88 71.204.349,78 -2.713.163,90

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA  IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

657.412,16 137.913,11 519.499,05

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV -137.563,79 -102.023,60 -35.540,19

02 NEPREMIČNINE 61.921.715,36 67.110.654,86 -5.188.939,50

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN -20.235.305,72 -22.509.032,85 2.273.727,13

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 2.952.218,14 2.866.366,70 85.851,44

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH -1.924.780,68 -1.714.705,83 -210.074,85

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.785.114,27 2.773.701,44 11.412,83

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 22.472.376,14 22.641.475,95 -169.099,81
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2.  SREDSTVA V UPRAVLJANJU  

V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter 

kapitalskih naložb je Urad za finance izpisek odprtih postavk v uskladitev poslal zavodom, ki imajo sredstva v 

upravljanju.  

V skupni višini so se terjatve za sredstva v upravljanje zmajšale glede na leto 2016 in sicer na račun amrotizacije 

sredstev.  

Po uskladitvi na dan 31.12.2017 znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje: 

  

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  31.12.2017 SPREMEMBA 31.12.2016 

GLASBENA ŠOLA  240.982,27 

 

-13.071,78 254.054,05 

OŠ BISTRICA  4.678.066,58 -162.216,41 4.840.282,99 

OŠ KRIŽE  6.619.565,21 -110.545,33 6.730.110,54 

OŠ TRŽIČ  3.254.031,39 -89.934,31 3.343.965,70 

KNJIŽNICA  340.380,74 -13.481,94 353.862,68 

OZG  1.429.616,42 5.358,83 1.424.257,59 

VRTEC TRŽIČ  2.505.692,71 49.715,02 2.456.247,69 

TRŽIŠKI MUZEJ  460.416,26 70.786,86 389.629,40 

LJUDSKA UNIVERZA  163.299,90 -24.412,92 187.712,82 

BIOS D.O.O.  1.987.808,68 94.542,58 1.893.266,10 

 GORENJSKE LEKARNE  792.245,98 24.159,59 768.086,39 

SKUPAJ 22.472.376,14 -169.099,81 22.641.475,95 

 

3. KRATKOROČNE TERJATVE  

Kratkoročne terjatve v saldakontih kupcev sestavljajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra in opis Saldo Zapdlo

120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI 406.275,95 198.559,30

140000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORA. PRORAČ.DRŽAVE 99.347,90 98.524,98

142000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPRAB. PRORAČUNA DRŽAVE 4.453,58 2.950,00

143000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČ.OBČINE TRŽIČ 123,84 0

510.201,27 300.034,28
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4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročne obveznosti v saldakontih dobaviteljev sestavljajo:  

 

 

 

5. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Občina Tržič je imela na dan 31.12.2017 odprta dolgoročna posojila po štirih pogodbah za bančne kreditev in 

pogodbi z MGRT (povratna sredstva po ZFO), v skupni vrednosti 3.135.668,89 EUR. Spodnja tabela prikazuje 

stanje dolga na dan 31.12.2017 in zapadlost po posamezni kreditni pogodbi. 

 

 

 

Konto Naziv konto Saldo v € Zapadlost 

960001 ADDIKO 2006 POG. 55502570 538.307,86 31.7.2021 

960002 ADDIKO 2008 POG. 55505518 230.769,92 31.12.2023 

960003 UNICREIT BANKA POG. K970/2009 1.310.775,84 31.12.2024 

960004 SKB  banka  2010 POG. 122872-001 806.919,27 31.12.2025 

960005 MGRT POG.2130-17-30272 248.896,00 15.9.2027 

  Skupaj 3.135.668,89   

    

 

6. DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI  IN NA RAČUNIH 

 

Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR 31.12.2016 (kto 110000) znaša 40.532,54 EUR in je usklajeno z 

bančnim izpiskom UJP. Konec leta 2017 je imela Občina Tržič vezana sredstva pri poslovni banki (kto 115001) 

13.636,54 EUR, ki zajemajo obvezne rezerve. Gotovina v blagajni 31.12.2015 znaša 500,00 EUR (kto 100000 

blagajna v sprejemni pisarni in kto 100100 blagajna v info pisani).  

Poleg sredstev na računih in vezanih sredstev obveznih rezerv, je imela Občina Tržič ob prehodu leta vezana 

sredstva pri poslovnih bankah (vključno z natečenimi obrestmi) v višini 2.522.498,89 EUR (kto 152).  

 

7. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI  ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 

TRŽIČ ZA LETO 2017 

 

Preko sistema enotnega zakladniškega računa se na računu EZR zbirajo presežna sredstva, ki preko noči ostanejo na 

podračunih Občine in ostalih PU. S presežnimi sredstvi, ki jih Občina in ostali PU ne rabijo za tekoče poslovanje, 

razpolagajo sami in jih ne vključujejo na račun EZR. Presežna sredstva se običajno vežejo kot kratkoročni depozit 

pri poslovni banki. 

  

Šifra in opis Saldo Zapdlo

220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 462.399,69 -2.049,20

240000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSRED.UPORABNIKOV PRORAČ.DRŽAVE 700,82 0,00

241000 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSR.UPOR.PRORAČ. OBČINE TRŽIČ 611,15 0,00

241100 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSRED.UPOR.PRORAČ.- OSTALE OBČINE 22407,63 0

242000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE 85876,49 0

243000 - KRATKOROČNE OBBVEZNOSTI DO POSRED. UPOR.PRORAČ. OBČINE TRŽIČ 291.523,92 0,00

243100 - KRATKOROČNE OBBVEZNOSTI DO POSRED.UPOR.PRORAČ.OSTALE OBČINE 14.644,31 0,00

878.164,01 -2.049,20
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V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so:  

• Kratkoročni depozit pri UniCredit Banki Slovenije d.d. 474.005,38 €  

• Denarna sredstva ZKL 474.005,38 €   

• Neplačani prihodki 1,53 €  

• Obveznosti na dan 31.12.2017 do:  

    Znesek   

Občina Tržič   40.532,54 € 

Tržiški muzej  23.983,16 €  

Knjižnica Dr.T.Pretnarja   8.898,55 €  

VVT Tržič  55.153,11 €  

OŠ Bistrica  53.180,36 €  

OŠ Tržič  100.867,12 €  

OŠ Križe  28.348,63 €  

Glasbena šola  13.870,46 €  

Ljudska univerza Tržič  70.438,71 €  

KS Bistrica Pri Tržiču  1.921,93 €  

KS Brezje pri Tržiču  5.667,50 €  

KS Jelendol  4.592,48 €  

KS Kovor  10.644,55 €  

KS Križe  4.330,18 €  

KS Leše  7.959,07 €  

KS Lom pod Storžičem  3.603,54 €  

KS Podljubelj  14.462,32 €  

KS Pristava  2.869,38 €  

KS Sebenje  8.646,50 €  

KS Senično  1.396,85 €  

KS Ravne  1.691,63 €  

KS Tržič - mesto  10.929,82 €  

Skupaj  473.988,39 €  

  

• Obveznost za nakazilo presežka upravljanja za leto 2017 do:  

  

    Znesek   

Občina Tržič   16,99 €  

  

• Neplačani odhodki 16,99 € 
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• Sredstva na splošnem skladu – presežek prihodkov nad odhodki 15,46 €.   
V letu 2017 je bilo iz naslova obresti za nočne depozite za zakladniški podračun Občine Tržič plačanih 16,99 eur 

obresti za obdobje od decembra 2016 do 25.6.2017 (UniCredit Banka Slovenije), od tega je bilo prenakazano 

posameznim proračunskim uporabnikom 0,00 eur, razlika v znesku 16,99 eur pa predstavlja presežek od upravljanja 

zakladniškega podračuna v letu 2017 in bo v letu 2018 prenesena na račun Občine Tržič, skupaj z obrestmi za 

nakazila izvedena po 17. uri na račun EZR.  

  

Vsa stanja denarnih sredstev EZR in vsi denarni tokovi preko računa EZR so izkazani in izvedeni v evrski valuti, 

zato tečajne razlike niso nastale.  

Denarne tokove avtomatično usmerja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Upravljalec računa pri tem ne 

sodeluje. Upravljalec izbere le banko, ki koristi sredstva preko noči. Upravljalec z banko sklene pogodbo in o tem 

obvesti pristojno Upravo za javna plačila.  
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III. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ( -

2 . 7 2 2 . 0 5 7  € )  - 8 8 4 . 0 8 4  €  

Obrazložitev bilance 

4 ODHODKI (14.035.142 €)  12.134.030 €  

Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine odhodkov: 

- tekoči odhodki, 

- tekoči transferi, 

- investicijski odhodki, 

- investicijski transferi. 

 

V letu 2017 je bilo v proračunu Občine Tržič realizirano za 12.134.029,88 € vseh odhodkov. V primerjavi z letom 

2016 je to za dobrih 420.000,00 € več. Razlika je nastala predvsem v skupini investicijskih odhodkov, ki smo jih 

realizirali za dobrih 300.000,00 EUR več kot v letu 2016. Pri pregledu realizacije po letih od 2013-2017 se vidi, da 

so bili realizirani skupni odhodki najvišji v letu 2014, predvsem na račun investicijskih odhodkov (v letu 2014 smo 

zaključili enega večjih projektov - izgradnjo Gorenjske plaže). Tabela in graf prikazujeta realizacijo odhodkov po 

posameznih temeljnih skupinah kontov po letih. 

 

 

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

40 TEKOČI ODHODKI 3.374.173,35 4.179.201,00 4.383.959,59 4.001.344,22 3.760.190,96

41 TEKOČI TRANSFERI 4.410.593,35 5.288.196,83 4.598.205,42 4.702.365,59 4.983.354,33

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13 2.839.800,81 3.158.315,21

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 376.441,14 185.685,68 225.285,67 168.241,51 232.169,38

10.720.487,62 15.098.627,38 12.068.444,81 11.711.752,13 12.134.029,88

,000

2000000,000

4000000,000

6000000,000

8000000,000

10000000,000

12000000,000

14000000,000

16000000,000

Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

Realizacija odhodkov po letih
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40 TEKOČI ODHODKI (4.437.563 €) 3.760.191 € 

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke 

za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve.  

 

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in 

komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in 

zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe. 

 

V skupini tekočih odhodkov je bilo v letu 2017 realizirano za: 

- Plače in druge izdatke zaposlenim 834.112 €; 

- Prispevke delodajalcev za socialno varnost 127.585 €; 

- Izdatke za blago in storitve 2.662.379 €; 

- Plačila domačih obresti 35.330 €; 

- Rezerve 100.785 €. 

Celotni tekoči odhodki so v primerjalnem obdobju najvišji v letu 2015.Tega leta so se povečali izdatki za blago in 

storitve (skupina 402), kar je predvsem posledica plačila po sklenjeni poravnavi v gospodarskem sporu z SCT d.d. v 

stečaju in v zadevi Kodrov most (skupaj 465.526,22 EUR). Tudi sicer so med tekočimi odhodki najvišje realizirani 

izdatki za blago in storitve, kamor spada med drugim tekoče vzdrževanje  lokalnih in gozdnih cest, stanovanj, 

poslovnih prostorov, javne razsvetljave in drugega premoženja v lasti Občine.  

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna realizacija posameznih vrst tekočih odhodkov v letih od 2013 do  2017. 

 

 

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 758.942,14 829.264,11 810.477,99 813.140,55 834.111,93

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 120.228,82 126.601,45 122.103,75 121.898,62 127.584,60

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.285.219,93 3.017.916,49 3.258.569,88 2.905.974,13 2.662.379,34

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 94.185,26 87.353,95 69.942,41 44.414,19 35.329,62

409 REZERVE 115.597,20 118.065,00 122.865,56 115.916,73 100.785,47

3.374.173,35 4.179.201,00 4.383.959,59 4.001.344,22 3.760.190,96
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Sredstva za plače vključujejo sredstva za plače funkcionarjev, redno zaposlenih in sredstva za plače preko 

programa javnih del. Drugi izdatki zaposlenim vključujejo povračila stroškov prevoza in prehrane (knjiženo na 

postavki Materialni stroški), regres, nadomestila, sredstva za nadurno delo, dodatek za povečan obseg dela ipd.   

 

Izdatki v okviru konta 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim so bremenili več proračunskih postavk, kar je 

podrobneje prikazano v spodnji tabeli. 

 

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI (5.237.614 €) 4.983.354 € 

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina od prejemnikov 

sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina zajema transfere za: 

- subvencije (504.685 €), 

- transfere posameznikom in gospodinjstvom (2.583.910 €), 

- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (807.965 €), 

- druge tekoče domače transfere (1.086.795 €). 

Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst odhodkov za tekoče transfere po letih od 2013 do 

2017. 

 

 

Konto PP Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 758.942,14 829.264,11 810.477,99 813.140,55 834.111,93

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. 658.994,12 686.129,45 666.405,16 682.870,42 693.475,51

10103 MATERIALNI STROŠKI 48.933,03 54.771,12 49.641,09 50.172,19 50.456,57

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV 44.865,24 46.038,28 72.090,17 70.786,22 72.903,15

30714 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182,16

30801 JAVNA DELA 6.149,75 42.325,26 22.341,57 9.248,65 14.094,54

90101 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (KS BREZJE PRI TRŽIČU) 0,00 0,00 0,00 63,07 0,00

758.942,14 829.264,11 810.477,99 813.140,55 834.111,93

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

41 TEKOČI TRANSFERI 4.410.593,35 5.288.196,83 4.598.205,42 4.702.365,59 4.983.354,33

410 SUBVENCIJE 634.165,61 1.449.328,72 622.144,79 539.893,13 504.684,66

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.307.326,63 2.323.985,63 2.398.817,17 2.525.584,70 2.583.910,09

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 519.869,52 512.463,00 571.681,68 578.210,93 807.964,68

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 949.231,59 1.002.419,48 1.005.561,78 1.058.676,83 1.086.794,90

4.410.593,35 5.288.196,83 4.598.205,42 4.702.365,59 4.983.354,33
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Subvencije (skupina 410) vključujejo: subvencije v kmetijstvu, sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini, 

subvencije za izvajanje gospodarskih javnih služb, nadomestilo za opravljanje GJS za upravljanje z bazenom. 

 

 

Subvencioniranje cen vrtcem knjižili se nahajajo v skupini 411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom. 

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (skupina 412) vključujejo: transfere športnim, kulturnim, 

humanitarnim, veteranskim, gasilskim in drugim društvom ter financiranje političnih strank. 

V skupini 413 – drugi tekoči domači transferi so evidentirani: odhodki za delovanje skupnih služb (Skupna služba 

notranje revizije Kranj in Medobčinski inšpektorat Kranj), sofinanciranje javnih del, sofinanciranje javnih zavodov 

ter plačila zdravstvenega zavarovanja nepreskrbljenih oseb. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (4.019.429 €) 3.158.315 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih 

osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). 

Konto PP Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

410 SUBVENCIJE 634.165,61 1.449.328,72 622.144,79 539.893,13 504.684,66

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU 37.845,10 39.654,69 0,00 38.912,29 40.074,34

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ. 0,00 119.474,03 150.715,20 134.293,69 153.116,50

40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

50127 UPRAVLJANJE Z BAZENOM 0,00 0,00 0,00 82.447,60 54.168,00

60310 SUBVENCIJA - ODPADNE VODE 355.981,13 803.913,88 291.952,88 137.478,21 128.196,07

60330 SUBVENCIJA - OSKRBA Z VODO 240.339,38 486.286,12 177.476,71 146.761,34 129.129,75
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Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 

Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. 

Največji delež v skupini kontov investicijski odhodki v letu 2017 predstavlja konto 4205 – investicijsko vzdrževanje 

in obnove (tu beležimo investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture, vzdrževanje občinskih stanovanj, 

zamenjavo parketa v Dvorani tržiških olimpijcev, zamenjavo strehe na objektu Vrtca Palček, ureditev hladilnice in 

začetek izgradnje nadstrešnice na pokopališču Tržič, dokončanje izgradnje kanalizacije v Križah (Planinska pot in 

Pot na Močila), investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, dokončanje ureditve vaškega jedra Križe, ureditev 

večnamenskega igrišče pod gradom Neuhaus, obnovo križišča Podljubelj, …). Na kontu 4204 – novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije po višini izstopajo realizirani odhodki  v letu 2013 (dokončanje izgradnje vodovodov in 

kanalizacije, zaključek projekte prenova mestnih ulic 2.faza) ter v letu 2014 (projekt Gorenjska plaža). V letu 2017 

na kontu 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije beležimo: izgradnjo pločnika Loka-Kovor, izgradnjo 

komunalne infrastrukture v Križah, oprema planinskih domov v sklopu projekta Alpe Adria ,…). 

Spodnja tabela prikazuje realizacijo posameznih vrst investicijskih odhodkov po letih.  

 

 

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13 2.839.800,81 3.158.315,21

4201 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV 7.000,00 0,00 9.900,00 0,00 7.586,00

4202 NAKUP OPREME 48.423,28 371.839,06 161.138,20 185.011,80 71.243,09

4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 555,10 1.400,00 31.092,33 3.293,97

4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.258.969,80 3.738.553,78 756.673,75 651.130,61 573.283,93

4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 752.642,40 899.823,04 1.615.489,98 1.228.586,82 1.719.017,70

4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 178.808,69 112.455,02 81.690,64 529.182,61 485.701,18

4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 450,00 0,00 8.137,99 10.198,25 17.852,85

4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 312.985,61 322.317,87 226.563,57 204.598,39 280.336,49

2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13 2.839.800,81 3.158.315,21
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (340.536 €) 232.169 € 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni  plačilu 

investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Med investicijskimi 

transferi je največ sredstev namenjenih javnim zavodom, katerih ustanovitelj je občina. 

Spodnja tabel prikazuje realizacijo investicijskih transferov javnim zavodom v obdobju od 2013 do 2017. 

 

 

7 PRIHODKI (11.313.085 €)  11.249.946 €  

Obrazložitev konta 

 Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine prihodkov: 

 

- davčni prihodki, 

- nedavčni prihodki, 

- kapitalski prihodki, 

- prejete donacije, 

- transferni prihodki. 

 

 Najbolj konstanten vir financiranja nalog občine so davčni prihodki, ki pomenijo najpomembnejši vir za 

financiranje rednih nalog. Ostale skupine prihodkov pa so namenjene financiranju investicijskega dela proračuna in 

se zato po letih bolj razlikujejo. Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst prihodkov po letih v 

eur. 

 

 
 

Konto NRP Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM 229.059,39 156.974,77 224.293,07 166.274,92 231.073,34

. 7.491,59 0,00 3.085,00 4.000,00 0,00

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ 15.415,81 11.580,74 35.520,41 23.142,71 23.750,00

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU 30.552,95 26.430,00 21.722,32 40.066,13 78.328,87

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ 30.147,33 0,00 17.797,33 0,00 0,00

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA 8.366,25 16.463,78 10.899,52 7.414,18 9.995,95

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ 137.085,46 102.500,25 135.268,49 91.651,90 118.998,52

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

70 DAVČNI PRIHODKI 9.385.319,94 9.495.119,72 8.759.049,91 9.085.980,48 8.968.936,14

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.678.135,96 2.000.986,25 2.766.621,74 2.217.069,11 1.650.770,85

72 KAPITALSKI PRIHODKI 203.095,88 356.007,80 67.027,99 305.542,87 178.806,97

73 PREJETE DONACIJE 1.410,00 4.130,00 248.385,70 4.819,52 7.756,22

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.556.796,30 2.799.438,71 798.733,33 501.919,30 443.675,71

12.824.758,08 14.655.682,48 12.639.818,67 12.115.331,28 11.249.945,89
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70 DAVČNI PRIHODKI (8.883.810 €) 8.968.936 € 

Ministrstvo za finance na podlagi določb zakona, ki ureja financiranje občin pripravilo izračun nakazil dohodnine, 

odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Dohodnina je najpomembnejši davčni prihodek 

občine. Med davčnimi prihodki se evidentirajo: 

- Davki na dohodek in dobiček – dohodnina (7.455.097 €); 

- Davki na premoženje – NUSZ, davek na promet nepremičnin,…( 1.264.602 €); 

- Domači davki na blago in storitve – dajatve za obremenjevanje okolja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, 

občinske takse,… (249.237 €). 

 

 

Namenska sredstva iz naslova okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja, ki niso bila porabljena v preteklem letu,  

se skladno z ZJF prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v 

finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. 

Spodnja tabela in graf prikazuje gibanje realizacije dohodnine po letih. 

 

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

700020 DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM 7.882.423,00 7.807.704,00 7.151.168,00 7.261.644,00 7.455.097,00



 

 24 

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.724.872 €) 1.650.771 € 

V skupini nedavčnih prihodkov izkazujemo: 

- Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (1.333.325 €); 

- Takse in pristojbine (9.673 €); 

- Denarne kazni (40.278 €); 

- Prihodke o prodaje blaga in storitev (22.675 €); 

- Druge nedavčne prihodke (244.820 €). 

V letu 2017 je bilo realiziranih 5.394 EUR prihodkov od obresti za sredstva na bančnem računu in vezane depozite, 

kar je precej manj kot v preteklih letih. Razlog za tako znižanje prihodkov od obresti so nizke obrestne mere, ki so 

veljale na bančnem trgu v letu 2017. Prosta likvidna sredstva smo večkrat v letu vezali pri poslovnih bankah in od 

teh vezav prejeli obresti. 

Najpomembnejši nedavčni prihodki so prihodki od premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne 

prostore, zemljišča in najemnino za komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunala Tržič.  

Denarne kazni (kazni za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, povprečnine na podlagi zakona o 

prekrških) so bile planirane na podlagi pretekle realizacije. Realizacija denarnih kazni za prekrške so odvisne 

predvsem od aktivnosti redarske in inšpekcijske službe ter plačilne sposobnosti zavezancev za plačilo kazni. 

Prihodki od prodaje blaga vključujejo prihodke ustvarjene s prodajo v INFO-pisarni, prihodke od pogodb o služnosti 

in druge prihodke od prodaje. Odstopanja navzgor so pri realizaciji prihodkov v letu 2015, kar predstavlja od 

prodajo kart za Gorenjsko plažo, v letu 2016 pa je upravljanje in s tem tudi prihodke od prodaje kart prevzelo 

podjetje Bios d.o.o. 

Spodnja tabela prikazuje realizacijo nedavčnih prihodkov po letih od 2013 do 2017. 
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Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:  

-          prihodke od komunalni prispevkov, v letu 2017 je bilo iz naslova komunalnega prispevka realizirano 

150.675,05 EUR.  

-          drugi izredni nedavčni prihodki (v višini 32.060,77 EUR) vključujejo prihodke iz naslova vračila preveč 

izplačanih plač, nakazil odškodnin zavarovalnic, vračila sredstev iz naslova požarne takse za sofinanciranje nakupov 

gasilske opreme in vozil, prihodki Fundacije za šport za sofinanciranje zamenjave parketa v DTO, prejeta sredstva 

OZG za sofinanciranje nabave opreme v Zdravstvenem domu Tržič, grobnina KS Leše in prihodke za sofinanciranje 

programa javnih del.  

Podrobnejši prikaz realizacije drugih nedavčnih prihodkov je prikazan v spodnji tabeli. 

 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (203.579 €) 178.807 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (45.829 €) 46.049 € 

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev (v višini 46.049 EUR) spadajo: 

- prihodki od prodaje zgradb in prostorov (v višini 31.420 EUR),  

- prihodki od prodaje opreme (v višini 14.629 EUR). 

 

Podrobna obrazložitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega 

načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2017. 

 

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 830.514,98 1.288.528,62 2.062.989,28 1.803.986,75 1.333.325,05

7100 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

7102 PRIHODKI OD OBRESTI 109.542,74 45.651,52 21.136,17 7.083,97 5.393,68

7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA 720.972,24 1.242.877,10 1.916.853,11 1.796.902,78 1.327.931,37

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.920,66 4.887,86 7.713,85 10.480,00 9.672,88

7111 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 5.920,66 4.887,86 7.713,85 10.480,00 9.672,88

712 DENARNE KAZNI 43.506,46 35.632,95 37.694,13 36.196,39 40.277,83

7120 DENARNE KAZNI 43.506,46 35.632,95 37.694,13 36.196,39 40.277,83

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 28.731,48 51.910,58 88.832,30 26.128,84 22.675,45

7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 28.731,48 51.910,58 88.832,30 26.128,84 22.675,45

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 769.462,38 620.026,24 569.392,18 340.277,13 244.819,64

7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 769.462,38 620.026,24 569.392,18 340.277,13 244.819,64

1.678.135,96 2.000.986,25 2.766.621,74 2.217.069,11 1.650.770,85

Konto Opis Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015 Realizacija: 2016 Realizacija: 2017

1 2 3 4 5 6 7

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 769.462,38 620.026,24 569.392,18 340.277,13 244.819,64

714100 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 391,02 2.631,10 978,39 628,39 264,71

714105 PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV 472.655,75 142.197,04 131.596,68 118.838,18 150.675,05

714106 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZVAJANJE DOLOČENIH PROGRAMOV TEKOČEGA ZNAČAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.273,98

714110 ZAMUDNE OBRESTI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV 3,22 0,00 165,57 0,00 0,00

714199 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 1.671,15 0,00 0,00 0,00 0,00

71419900 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 68.257,91 103.815,31 30.904,14 179.420,18 32.060,77

71419902 VRAČILO PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ 0,00 825,00 594,61 1.244,40 354,25

71419903 VRAČILO PREVEČ VPLAČANIH PRISPEVKOV IN DOHODNINE IZ NASLOVA PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ 0,00 0,00 1.183,48 99,84 1.881,11

71419905 ODŠKODNINA 10% BRUTO ZNESKA OD ODLAGANJA ODPADKOV 202.299,15 293.036,75 327.855,37 31.405,40 0,00

71419907 ODŠKODNINA ZA ZEMLJIŠČE JP KOMUNALA 17.806,56 23.445,45 17.967,12 0,00 0,00

71419908 NAKAZILA ODŠKODNIN ZAVAROVALNIC 701,29 2.443,35 5.308,34 2.641,35 980,28

71419909 VRAČILA SREDSTEV - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 0,00 0,00 13.237,61 0,00 16.121,55

71419910 PRIHODKI JAVNA DELA - RZZ 3.721,65 37.950,96 0,00 0,00 0,00

71419911 PRIHODKI OBČINA NAKLO - RAZVOJ REGIJ 0,00 4.615,03 0,00 0,00 0,00

71419913 PRIHODKI FUNDACIJE ZA ŠPORT - INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE 0,00 0,00 31.250,00 0,00 30.201,00

71419915 PREJETA SREDSTVA ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVO (OZG) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879,61

71419920 PRIHODKI IZ NASLOVA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA KONTO 714106 0,00 0,00 1.980,79 1.980,72 0,00

71419921 CSD - POVRAČILO STROŠKOV DELA V SPLOŠNO KORIST 889,53 335,82 678,48 0,00 0,00

71419930 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - GROBNINA KS LEŠE 435,00 1.785,00 1.860,00 1.860,00 1.933,33

71419990 PRIHODKI JAVNA DELA - OBČINA 630,15 6.945,43 3.831,60 2.158,67 5.194,00

769.462,38 620.026,24 569.392,18 340.277,13 244.819,64
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722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 

PREMOŽENJA (157.750 €) 132.758 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev evidentiramo: 

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov: to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč na območju 

Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja (v višini 

722,69 EUR). Med prihodki od prodaje gozdov evidentiramo prihodke od prodaje poseka lesa v občinskih gozdovih 

(v višini 31.285,05 EUR) ter prihodke od prodaje gozdnih zemljišč (v višini 19.216,09 EUR);  

- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (v višini 81.533,69 EUR): to so realizirani prihodki od prodaje zemljišč 

na območju Občine Tržič zainteresiranim kupcem skladno s programom odprodaje tega dela stvarnega premoženja. 

Podrobnejša členitev realizacije programa prodaje stvarnega premoženja je podana v Poročilu o realizaciji Letnega 

načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2017. 

 

73 PREJETE DONACIJE (13.250 €) 7.756 € 

To so prejete donacije domačih pravnih in fizičnih oseb,  ki so jih pridobile posamezne krajevne skupnosti in občina 

za (so)financiranje svojih dejavnosti.   

74 TRANSFERNI PRIHODKI (487.574 €) 443.676 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ (486.964 €) 427.723 € 

Transferne prihodke sestavljajo transferi iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, transferi za investicije 

in za tekočo porabo.  

V letu 2017 je bilo iz državnega proračuna v občinski proračun nakazano 98.184,00 EUR sredstev finančne izravnave 

(to je del dohodnine, ki pripada občinam).  

Transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna vključujejo sredstva iz državnega proračuna za 

sofinanciranje investicij: 

- prejeta sredstva za investicije v zdravstvo (v višini 5.286,40 EUR): za nakup terminalov in defibrilatorjev; 

- prejeta sredstva za sanacijo po neurjih (v višini 38.136,00 EUR); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna – dodatna sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO (v višini 164.777,00 

EUR): v državnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij, ki so uvrščene v načrte 

razvojnih programov občinskih proračunov (v letu 2017 smo sredstva namenili za sofinanciranje ureditve križišča 

Podljubelj); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna – požarna taksa (v višini 37.403,00 EUR): sredstva požarnega sklada se 

zbirajo in oblikujejo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom. 70 % prihodkov požarne takse se deli za izvajanje 

požarnega varstva v občinah. 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna vključujejo sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje spominskega obeležja Mathausen (v višini 5.000,00 EUR); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za skupno občinsko upravo v višini 50.601,65 EUR (skupna revizijska ter 

skupna redarska in inšpekcijska služba na Mestni občini Kranj); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za subvencije stanarin v višini 2.301,95 EUR; 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (vzdrževanje pasišč v gozdu) v višini 70,20 EUR; 

- prejeta sredstva Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del (v višini 11.354,19 EUR); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste (v višini 12.282,03 EUR):  to so realizirana sredstva 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih 

gozdovih; 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije za občino Tržič (v 

višini 2.326,88 EUR). 
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 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SREDSTEV PRORAČ.EU
 (610 €) 15.952 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so sredstva za:  

- za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije za občino Tržič (v višini 13.185,62 EUR); 

 

- za sofinanciranje projektov LAS Leader – ohranjanje podeželja od Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v višini 

1.594,57 EUR); 

 

- za sofinanciranje praktičnega usposabljanja praktikantov (v višini 562,50 EUR); 

 

- ter za sofinanciranje izgradnje prizidka Kovor (v višini 609,72 EUR). 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  ( - 5 0 6 . 9 7 6  € )  - 4 9 9 . 4 3 3  €  

55 ODPLAČILA DOLGA (506.976 €) 499.433 € 

V letu 2017 je Občina Tržič odplačala 499.433 € glavnice po kreditnih pogodbah za dolgoročna posojila, ki jih je 

najela v preteklih letih za sofinanciranje investicij.  

Občina Tržič ima odprte štiri dolgoročne kreditne pogodbe. Pri vseh štirih se je odplačilo glavnice začelo 

odplačevati v letu 2011 in se v letu 2012 nadaljevalo skladno z amortizacijskimi načrti. Za leto 2017 je bilo 

predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976 €.   

Oktobra lani je Občina Tržič sklenila pogodbo o sofinanciranju upravljanja z dolgom občine. Za upravljanje z 

dolgom je iz državnega proračuna prejela 248.896,00 EUR povratnih sredstev, ki se obrestujejo po obrestni meri 

EURIBOR + 0%. Za enak znesek je predčasno odplačala dolg do SKB banke in si s tem na dolgi rok zagotovila 

nižje stroške financiranja. Obrestna mera pri SKB banki je namreč višja, poleg EURIBOR-a se plačuje še pribitek k 

obrestni meri. Odplačilni načrt po pogodbi o sofinanciranju upravljanja z dolgom, sklenjen med Občino Tržič in 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, predvideva eno letni moratorij na odplačilo glavnice in nato 

odplačilo dolga v 9.-ih letih. Zaradi spremenjene dinamike odplačil torej Občina Tržič v letu 2017 ni odplačala 

dolga v takšni višini, kot je bilo predvideno v računu financiranja po starih odplačilnih načrtih. 

Stanje dolgoročne zadolžitve ob koncu leta 2017 znaša 3.135.668,89 EUR.  

Spodnji grafikon prikazuje gibanje stanja glavnice po dolgoročnih kreditnih pogodbah po letih. 
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III. POSEBNI DEL 

1000 OBČINSKI SVET  ( 6 4 . 1 3 7  € )  5 7 . 3 2 0  €  

10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES (59.738 €) 53.922 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za delovanje Občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru 

pravic in dolžnosti občine. Največji delež predstavlja konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor spadajo sejnine 

članom Občinskega sveta ter sejnine udeležencem raznih odborov in komisij, vse v bruto znesku.  

Po sprejetju sklepa o višini sredstev za financiranje svetniških skupin za leto 2017, so bila  sredstva v večji meri 

porabljena. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 je bilo osem rednih sej in dve izredni seji Občinskega sveta. Člani Odbora za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe so imeli sedem rednih sej, člani Odbora  za družbenih dejavnosti pa so imeli sedem rednih 

in eno izredno sejo. Člani Odbora za okolje in prostor so se sestali na osmih rednih in eni izredni seji, Komisija za 

proračun in zaključni račun pa se je sestala na treh rednih sejah. O sejah so se pripravila poročila za seje Občinskega 

sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala na štirih rednih in dveh korespondenčnih 

sejah. 

20100 POLITIČNE STRANKE (3.399 €) 3.398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje političnih strank v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah 

(Ur. list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) v višini največ do 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 

opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 

nalog za posamezno leto.  

Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Tržič št. 410-0002/2014 in rezultatov volitev 5. oktobra 

2014 pripadajo dotacije štirim strankam (Nova Slovenija - Kršanski demokrati, DeSUS - Demokratična stranka 

upokojencev, SMC - Stranka modernega centra, SDS - Slovenska demokratska stranka). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva so bila razdeljena skladno s predpisi, ki določajo financiranje političnih strank. 

31600 IZVEDBA IN NADZOR LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUM.
 (1.000 €) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo nobenih nepredvidenih aktivnosti in posledično stroškov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

2000 NADZORNI ODBOR ( 1 2 . 9 0 0  € )  1 1 . 6 9 7  €  

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA (12.900 €) 11.697 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad članom Nadzornega odbora na osnovi sprejetega pravilnika ter za 

delovanje Nadzornega odbora kot samostojnega organa občine. Večina finančnih sredstev podprograma predstavlja 

konto 4029 Drugi operativni  odhodki, v katerem so zajeti stroški sejnin Nadzornega odbora vključno z davki in 

prispevki. 

 

Pripravljena poročila o izvedenih pregledih poslovanja oziroma nadzorih, ki so bila posredovana na Občinski svet in 

izvedene aktivnosti v skladu s programom dela NO OT za leto 2017: 
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- Poročilo o pregledu realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Tržič za leto 2015; 

- Poročilo o pregledu poslovanja KS Tržič – mesto za leti 2015 in 2016; 

- Pregled in seznanitev z Odlokom o proračunu občine Tržič za leto 2017; 

- Poročilo o pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2016; 

- Osnutek poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016; 

- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Za leto 2017 je NO OT planiral 14 sej (od tega sta bili dve seji planirani za morebitni izredni nadzor), izvedli pa so 

jih 12. Obravnavali so 5 vsebinskih točk določenih v letnem programu dela NO OT. Poleg rednih sej so izpeljali tudi 

1 korespondenčno sejo. 

3000 ŽUPAN  ( 9 3 . 5 0 8  € )  8 6 . 2 9 1  €  

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV (93.508 €) 86.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Župan in podžupan svojo funkcijo opravljata poklicno. Sredstva so bila tako porabljena za  izplačilo plač za 

poklicno opravljanje funkcije župana, vključujoč povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, regres za malico in 

zakonsko določene dajatve in prispevke ter za plačo in regres podžupanu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva 

so bila porabljena tudi za izdatke za službena potovanja funkcionarjev, ki zajemajo kilometrine doma in v tujini, 

dnevnice doma in v tujini, restavracijske storitve doma in v tujini ter druge izdatke (npr: parkirnine). Plača 

podžupana zajema tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Tržič ter udeležbo na sejah drugih organov in 

delovnih teles. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo stroškov mobilne telefonije župana in podžupana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili uspešno in sprotno doseženi. 

4000 OBČINSKA UPRAVA  ( 1 3 . 9 2 0 . 2 3 0  € )  1 2 . 3 0 3 . 9 6 1  €  

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. (863.244 €) 812.304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so bila sredstva porabljena za bruto plače vključno s 

prispevki delodajalca ter sredstva drugih osebnih prejemkov skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje, 

izplačilo jubilejnih nagrad ter za prispevke za spodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena manj od predvidenega obsega, saj nismo imeli zasedenih vseh sistemiziranih 

delovnih mest. Glede na odsotnosti posameznih delavcev ter nezasedena delovna mesta so posamezni delavci prejeli 

dodatek za povečan obseg dela za nadomeščanje odsotnih delavcev. Prav tako, vse zaposlitve predvidene v 

Kadrovskem načrtu za leto 2017 niso bile realizirane. 

10103 MATERIALNI STROŠKI (240.288 €) 217.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov v zvezi z delovanjem občinske uprave, in sicer za: povračilo stroškov 

prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in z dela ter potnih stroškov zaposlenih; pisarniški material in 

storitve; čistilni material in storitve; tiskarske storitve in stroške obračuna fotokopiranja; strokovno literaturo; 

stroške uradnih objav (Uradni list RS); storitve informacijske podpore (PISO, Cadis, Odos, Vasco, Kadris...); 

stroške zdravniških pregledov zaposlenih; izdelava načrtov v zvezi s požarno varnostjo občinske stavbe; stroške 

telefonije in interneta; poštne storitve; stroške goriv za službene avtomobile, njihova registracija, vzdrževanje, 

zavarovanje ter stroški nakupa vinjete; zavarovalne premije za objekte in opremo v občinski lasti; tekoče 

vzdrževanje in najem komunikacijske, programske in strojne opreme, stroške licenc, nakup kartuš; plačilo po 

pogodbah o delu in plačilo prispevkov; izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih (udeležba na seminarjih, 

oprava strokovnega izpita iz ZUP-a); sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, izvršiteljev; članarine v 

neprofitnih organizacijah (Združenje občin Slovenije); storitve bank, plačilnega prometa in UJP. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Porabljena sredstva za materialne stroške v letu 2017 so bila malenkostno nižja od predvidenih. 

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA (34.000 €) 16.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe, investicijsko 

vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v upravne prostore. Sredstva so bila namenjena investicijsko - 

vzdrževalnim delom na objektu občinske stavbe in pridobivanju novih osnovnih sredstev potrebnih za delovanje. 

Sredstva so bila v letu 2017  porabljena za: obnovo in opremo sprejemne pisarne v Uradu za splošne zadeve, nakup 

pisarniških stolov, nakup računalnikov, tiskalnikov in druge računalniške opreme. Sredstva so bila porabljena tudi 

za vzdrževanje komunikacijske opreme, za vzdrževanje in posodobitev računalniške, strojne in programske opreme 

ter opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup novih računalniških programov in nadgradnjo že obstoječih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 so bila sredstva porabljena v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano, saj se v letu 2017 niso izvedle vse 

načrtovane investicije: 

večja vzdrževalna dela na objektu občinske stavbe (adaptacija pisarn, ureditev server sobe, arhivov, male in velike 

sejne sobe,...)  ter zamenjava dotrajanega pohištva in pisarniške opreme v nekaterih delih upravnih prostorov. 

10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (90.000 €) 

79.380 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so porabljena za kritje stroškov v zvezi obratovanjem občinske stavbe in sicer:  (elektrika 11.534,81 €), 

ogrevanje (13.650,55 €), varovanje občinske poslovne stavbe, ki ga opravlja podjetje Sintal d.d. (587,64 €), čiščenje 

poslovnih prostorov (21.596,96 €), komunalne storitve (1.774,33 €), hišniške storitve ter nujna vzdrževalna dela 

(33.783,31).  Podjetju Petrol d.d. Ljubljana smo v letu 2017 plačali za občinsko kotlovnico (najemnina fiksni del) 

7.303,23 €.   

Skupni stroški za obratovalne stroške so v letu 2017 znašali 90.230,83 €. Najemniki poslovnih prostorov v občinski 

stavbi so poravnali po razdelilniku obratovalne stroške v višini 10.850,81 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
 (95.000 €) 80.717 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje  fonda občinskih poslovnih prostorov, in sicer: za plačilo 

stroškov upravljanja in  rezervnega sklada v skupni višini 7.274,10 €, obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, 

čiščenje,komunalne storitve) v skupni višini 14.020,34 €, za plačilo zavarovanja poslovnih prostorov smo namenili 

2.280,78 €. V letu 2017 smo sofinancirali obnovo poslovnih prostorov v skupni višini 23.808,48 €. Stroški hišniških 

del so znašali 32.011,68 €. Fiksni strošek kotlovnice poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Balos 4  je znašal  

8.140,50 €. 

 

Najemniki poslovnih prostorov so po razdelilniku poravnali obratovalne stroške v skupni višini 6.819,17 €, tako da 

skupni odhodki znašajo 80.716,71 €. Prihranek na proračunski postavki predstavljajo nižji stroški za obnovo 

poslovnih prostorov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so bila izvedena nujna investicijsko vzdrževalna dela in upravljanje s 

poslovnimi prostori. 

10108 PAMETNA SKUPNOST (34.500 €) 14.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu proračunske postavke sta se realizirala dva projekta in sicer postavitev električne polnilnice (10.616,44 

EUR), ki je bila sofinancirana iz Eko sklada in nadgraditev aplikacije za urejanje prostorskih evidenc, ki omogoča 

izvoz in format odprtih podatkov (3.538,00 EUR). 
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Ostala sredstva niso bila porabljena, ker se je razpis Ministrstva za javno upravo »IoT za digitalno Slovenijo in 

pametna mesta« zamaknil v leto 2018. Razpis bo omogočil sofinanciranje oz. nepovratna sredstva za senzorske IoT 

rešitve na področju prometa, varnosti itd. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE (10.000 €) 8.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V mesecu maju je delegacija Občine Tržič skupaj s Pihalnim orkestrom Tržič obiskala hrvaški Ludbreg, (pokrili 

smo avtobusni prevoz za člane Pihalnega orkestra Tržič).  

 

Na prireditvi MINFOS smo gostili predstavnike Sainte Marie aux Mines, pobrateno mesto pa so v začetku junija 

obiskali tudi učenci Osnovne šole Križe (pokrili smo strošek avtobusnega prevoza).  

 

Podprli smo projekt Planinskega društva Tržič za  organizacijo poletnega plezalnega tabora na katerem so gostili 

otroke iz Sainte Marie aux Mines, štiri članska delegacija Komisije za  mednarodno sodelovanje pa je v sklopu 

praznovanja francoskega državnega praznika obiskala Sainte Marie aux Mines. 

 

V mesecu avgustu je na mejnem prehodu Ljubelj potekal 15. EU ples brez meja, pokrili smo del stroškov 

organizacije dogodka v okviru glasbenega nastopa, varovanja in nakupa spominskih daril za vabljene goste. 

 

Predsednik Komisije za mednarodno sodelovanje je na podlagi prejetega vabila prisostvoval poslovilni slovesnosti 

na francoskem veleposlaništvu ob odhodu g. B. Schneiderja iz Slovenije. 

 

S sredstvi smo financirali tudi sejnine za člane Komisije za mednarodno sodelovanje, stroške nakupa spominskih 

daril in stroške izdatkov za službena potovanja  članov komisije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Aktivnosti Občine Tržič uspešno nadaljujejo tradicijo sodelovanja s pobratenimi mesti in s tem pripomorejo tudi k 

osveščanju in povezovanju mladih, predvsem na področju kulture in športa, ter z aktivnim vključevanjem  pri 

iskanju poti za gospodarsko sodelovanje. 

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL (17.000 €) 9.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva s te postavke so bila v letu 2017 porabljena za stroške reprezentance, protokolarna darila, aranžiranje in 

nakup cvetja, izobešanje in pobiranje zastav ter nakup novih zastav. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene, kljub temu, da je realizacija manjša od načrtovane. 

10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ (10.100 €) 10.069 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje osnovne dejavnosti KD Pihalnega orkestra Tržič, s katerim je 

Občina Tržič sklenila pogodbo o sofinanciranju. Sredstva so bila društvu nakazana v dveh obrokih. Pihalni orkester 

se je za prejeta sredstva obvezal za izvedbo desetih nastopov v letu 2017, in sicer na prireditvah, ki jih je 

organizirala Občina Tržič oz. na prireditvah za katere so bil s strani Občine Tržič zaprošeni za sodelovanje. Del 

sredstev na postavki je bil namenjen nakupu instrumentov. KD Pihalni orkester Tržič je po opravljenih nastopih 

Občini Tržič posredoval posamezna poročila. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z izvedbo nastopov je bil dosežen javni interes, zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena 

namensko. 
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10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA 

SLUŽBA (64.818 €) 61.336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sodelovanju z drugimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na 

področju inšpekcijskega in redarskega nadzora leta 2008 pristopila k ustanovitvi skupne medobčinske inšpekcijske 

in redarske službe (MIK), katere glavna naloga je nadzor nad izvajanjem državnih predpisov in predpisov občin 

ustanoviteljic. V okviru postavke Skupna medobčinska inšpekcijska služba se zagotavljajo sredstva za delovanje te 

službe (19,61% sofinanciranje plač in drugih prejemkov zaposlenih, materialnih stroškov, investicijskih sredstev in 

stroškov skupnih projektov). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 je bil strošek za zagotavljanje delovanja skupne medobčinske inšpekcijske in redarske službe 

malenkostno manjši od predvidene porabe. 

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA(37.665 

€) 25.464 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sodelovanju z bližnjimi gorenjskimi občinami je Občina Tržič pristopila k ustanovitvi skupne službe notranje 

revizije Kranj, katere glavna naloga je izvajanje notranjega revidiranja občin ustanoviteljic in njihovih posrednih in 

neposrednih proračunskih uporabnikov. V okviru postavke Skupna medobčinska notranje revizijska služba se 

zagotavljajo sredstva za delovanje službe. Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v 

svojih proračunih sredstev skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi s pogodbo. 

Občine in njihovi predstojniki župani so skladno s 100. členom Zakona o javnih financah zavezani in posledično 

odgovorni za organiziranje notranjega revidiranja kot samostojnega in neodvisnega dela notranjega nadzora javnih 

financ. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017  so bili stroški za delovanje Skupne medobčinske notranje revizijske službe manjši od predvidenih, saj 

niso bila zasedena vsa predvidena delovna mesta v skupni upravi. 

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (46.000 €) 40.586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Izveden je bil Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič v letu 2017. Sredstva v višini 44.000,00 EUR so bila namenjena za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva v občini, in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, urejanje kmetijskih 

zemljišč in pašnikov,  nove investicije za delo v gozdu, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Sredstva so se 

upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljenih v 

letnem  javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Tržič za programsko obdobje 2015-2020. 

Poleg navedenega so v javni razpis in pravilnik vključeni tudi ostali ukrepi občine. To so finančne pomoči 

namenjene za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij in podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva 

in razvoja podeželja.  

 

Prejeto je bilo 45 vlog. Sredstva v višini 40.074,34 EUR so bila razdeljena 43. upravičencem, ki so izpolnjevali 

razpisne pogoje oz. izvedli prijavljeno investicijo. Prijav na ukrep štipendiranje bodočih nosilcev kmetij nismo 

prejeli, zato so sredstva v višini 1.200,00 EUR ostala neizkoriščena. 

 

Iz te postavke se krijejo tudi stroški povezani z izvedbo razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja so bili zastavljeni cilji doseženi. Sredstva so bila 

upravičencem dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Tržič v letu 2017. 
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30101 SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER-CLLD (25.000 €) 18.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 so se sredstva namenila za stroške vodenja, delovanja in upravljanja Lokalne akcijske skupine 

"Gorenjska košarica v programskem obdobju 2014 - 2020", in sicer v višini 13.867,44 EUR. 

 

Sredstva so bila namenjena še za pripravo projektne oz. tehnične dokumentacije na področju javne razsvetljave, in 

sicer v višini 3.904,00 EUR z DDV ter za tehnično dokumentacijo za posodobitev avtobusnih nadstreškov v višini 

1.159,00 EUR z DDV. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z odločbo MKGP, z dne 27.10.2016 št. 33151-22/2015/40, je bila Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica in 

Strategija LAS Gorenjska košarica potrjena. 

 

V letu 2017 je bil objavljen javni poziv za pridobitev sredstev CLLD za vsebine iz Strategije LAS Gorenjska 

košarica. Občina Tržič kot partner sodeluje v petih projektnih predlogih (Zelena naselja, Hitro s kolesom, Počakaj 

na bus, Bogastvo narave in Pametna razsvetljava). Projektni predlogi so bili potrjeni na organih LAS Gorenjska 

košarica in so v procesu oddajanja oz. preverjanja na pristojnih ministrstvih. Po preveritvi oz. odobritvi projektnih 

predlogov bodo s strani ministrstev izdane odločbe ali pogodbe, kar bo pomenilo, da se lahko projekti začnejo 

izvajati. To je predvideno v drugi polovici leta oz. konec leta 2018. 

30202 ENERGETSKA OBNOVA STAVB (55.000 €) 32.738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V proračunskem letu 2017 je bilo na postavki energetske obnove stavb porabljenih 32.738,21 EUR za: 

 

- strošek vzpostavitve novega merilnega mesta v prostorih občinske zgradbe Občine Tržič zaradi postavitve e-

polnilice v višini 2.332,21 EUR; 

- izvedbo del za prekritje strehe ter energetske sanacije strešin na enoti vrtca Palček. S te postavke so bila za ta 

namen črpana sredstva v višini 20.000,00 EUR; 

- izvajanje energetskega menedžmenta v višini 10.797,00 EUR, kar vključuje vzpostavitev in vodenje energetskega 

knjigovodstva občinskih stavb, svetovanje, analize, organizacijo delavnic s področja učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije, poročila, ipd.. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 so bili skladno z načrtovanim izvedeni ukrepi učinkovite rabe energije v javnih stavbah.  

Iz te postavke je bilo za delno izvedbo prekritja strehe ter energetske sanacije strešin na enoti vrtca Palček 

predvidenih dovolj sredstev.  

 

Sredstva so bila namenjena tudi zagonu sistema energetskega monitoringa in conske regulacije v vrtcu Deteljica, 

kjer so bili nameščeni termostatski ventili, vzpostavljena regulacija temperature in spletna platforma za upravljanje s 

podatki v vrtcu Deteljica. Zaradi dograjevanja pilotskega sistema pričakovan račun v letu 2017 ni bil izstavljen, zato 

je del sredstev na postavki ostal nerealiziran. 

30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA (80.000 €) 50.415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru spodbujanja razvoja turizma smo v letu 2017 izvedli naslednje aktivnosti: 

- izdelava in postavitev zmaja iz petelinjega jajca na vhodu v mesto Tržič, 

- ponatis predstavitvenega kataloga destinacije v slovenskem jeziku in zloženke Pot treh zvonov v vseh jezikovnih 

različicah, 

- izvedba dveh delavnic Kako začeti s sobodajalstvom za spodbuditev sobodajalstva v občini, 

- postavitev jumbo plakatnega mesta za promocijo destinacije in prireditev ob trgovini Kompas Shop na Ljubelju,  
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- nadaljevanje promocijske akcije z Žanom Koširjem (izvedba fotografiranja za promocijsko kampanjo Pejmo po 

svoji poti), 

- izvedba promocijske kampanje Pejmo po svoji poti - plakatiranje po izbranih mestih v Sloveniji (Ljubljana, druge 

prepoznavne slovenske turistične destinacije), 

-  v poletnih mesecih vzpostavitev info točke na platoju Ljubelj,  

- sodelovanje v promocijskih akcijah Slovenske turistične organizacije, Mreže postajališč za avtodome in Združenja 

zgodovinskih mest Slovenije,  

- oglaševanje turistične ponudbe v tiskanih medijih (Dobra ideja za izlet, Avto-dom, Naše Novice, Vozni red v 

Alpah ...), 

- ponatisi informativnih in promocijskih publikacij, 

- oglaševanje Šuštarske nedelje na jumbo plakatnih mestih v Ljubljani in ob avtocestnem križu, 

- stalna nadgradnja spletne strani www.visit-trzic.com,  

- plakatiranje na jumbo plakatnih mestih v občini Tržič (pri Policijski postaji in ob bencinski črpalki), kot pozdrav in 

dobrodošlica obiskovalcem v občini, opozarjanje na aktivnosti in znamenitosti v občini ter ozaveščanje lokalnega 

prebivalstva o turističnih potencialih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Od aktivnosti planiranih v letu 2017 niso bile izvedene: izdelava promocijskih filmov, zaradi zamika pri prenosu 

zemljišč na Občino še nismo pričeli s turističnim urejanjem območja gradu Alt Gutenberg, ni bila še izdana 

planinsko turistična karta Tržiča - aktivnosti prenašamo v leto 2018, kjer računamo tudi na kadrovske okrepitve. 

Kljub temu, da nismo izvedli vseh predvidenih aktivnosti so bili zastavljeni cilji doseženi, kar dokazujejo tudi 

kazalniki (število nočitev, število izletnikov...). 

30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI (103.500 €) 88.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 smo s postavke krili stroške organizacije prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina 

Tržič, in sicer dveh odmevnih koncertov na Gorenjski plaži, Pustovanje, Silvestrovanje, An flet'n večer, Tržni dnevi, 

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju in raznih otvoritvenih slovesnosti (drsališče na Ravnah, Dnevi evropske 

kulturne dediščine, prenovljena Dvorana tržiških olimpijcev, cesta Kovor in Potarje, kriški trgec, ...). V sklopu 

postavke so zajeti vsi stroški, ki odpadejo na posamezno prireditev (plačilo izvajalcem, najem opreme, pogostitve, 

študentsko delo, SAZAS, IPF, varovanje, prevozi, plakatiranje, oglaševanje, moderiranje, cvetje …). Že obstoječim 

prireditvam smo v sodelovanju s Tržiškim muzejem dodali še dvodnevni festival Paradiž, ki se je konec avgusta 

odvijal v mestnem jedru.  

 

Del sredstev smo namenili sofinanciranju in nadgradnji prireditev, ki jih Občina prireja skupaj s Turističnim 

društvom Tržič (Gregorjevo, Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja, Šuštarska nedelja in Festival tržiških 

bržol) ter sofinanciranju prireditev s področja turizma, ki so jih posamezni organizatorji prijavili na Javni razpis za 

izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Občina Tržič.   

 

Dokupili smo talna sidra za prireditveni šotor ter krili stroške najemnine za prostor, kjer se hranijo stojnice. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vsi načrtovani dogodki so bili izpeljani, dobro obiskani in medijsko odmevni. Zastavljeni cilji so bili doseženi, kar 

kaže tudi število kvalitetnih kulturnih in turističnih prireditev ter število obiskovalcev in število prodanih vstopnic za 

posamezno prireditev. 

30302 UREDITEV KOLESARSKIH IN GORSKO-KOLESARSKIH POTI
 (50.000 €) 46.108 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič ima z reliefno razgibanostjo, ugodnimi klimatskimi pogoji, ohranjeno naravo, obstoječo mrežo 

vzdrževanih poti in gozdnih cest ter ugodno lego v bližini večjih središč in prometnic odlične pogoje za razvoj 

kolesarskega turizma. Ker je kolesarski turizem eden najhitreje rastočih segmentov turizma predvsem na področju 

Alp in ostalih gorskih regij po svetu smo nadaljevali z aktivnostmi, opredeljenimi v terminskem planu Strategije 

razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič. 
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Aktivnosti s področja promocije in marketinga, dela s ponudniki, organizacije dogodkov in investicij, vezanih na 

razvoj kolesarjenja, so podrobneje obrazložene v okviru NRP 41511006 - Razvoj turizma v občini Tržič. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Večina ciljev v letu 2017 je bila dosežena in so podrobneje obrazloženi v okviru NRP 41511006 - Razvoj turizma v 

občini Tržič. Manj uspešni smo bili pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za legalizacijo tistih delov poti, ki ne 

vodijo po obstoječih gozdnih cestah, kar je delno tudi posledica neurejene in nejasne zakonodaje. Prav to je razlog, 

da označitev glavnih krakov kolesarskih poti še ni bil realizirana, saj je potrebno pridobiti soglasja lastnikov. 

Sistema označevanja kolesarskih poti mora biti realiziran sistematično in ob upoštevanju veljavnih pravilnikov in 

priporočil ter seveda lastnikov. Bistveno pa je, da Tržič postaja ena od osrednjih gorsko-kolesarkih destinacij v 

Sloveniji, kar nam priznavajo tudi ostali akterji v tej turistični sferi (STO, GIZ ...). 

30500 GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA (44.000 €) 

19.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 se je v občinskih gozdovih posekalo 490,09 m3 lesa, od tega 457,86 m3 iglavcev in 32,23 m3 listavcev. 

Izvajala se je samo sanitarna sečnja kot posledica  napada lubadarja. Redna sečnja se ni izvajala zaradi nizkih 

odkupnih cen lesa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija je bila v vrednosti 19.630,44€, kar je 44,61%, od tega 14.076,25€ za posek in spravilo lesa,  5.263,08€ 

za izgradnjo ali popravilo gozdnih vlak in 291,11€ pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.  Realizacija je nižja od 

napovedane zaradi izvajanja sanitarne sečnje - napada podlubnikov (lubadarja) in se redne sečnje ni izvajalo zaradi 

nizkih odkupnih cen lesa na trgu. 

30502 SOFINANC.TRAJSNOSTN.GOSPOD.Z DIVJADJO (700 €) 347 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva, ki jih občina dobi kot del koncesijske dajatve s strani ministrstva smo na podlagi vlog namenili za 

sofinanciranje naravovarstvenih programov in trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju občine, ki jih 

izvajajo Lovske družine Tržič, Dobrča in Udinboršt. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva so bila nakazana zgoraj omenjenim lovskim družinam. Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja 

ministrstvo oziroma pristojni Zavod za gozdove RS, ter lovska inšpekcija. 

30605 DELOVANJE TPICa (25.000 €) 22.398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Večji del sredstev je bil namenjen financiranju stroškov povezanih s turistično vodniško službo (plačila vodnikom 

turističnega območja občine Tržič za opravljena vodenja in dežurstva v Razstavno izobraževalnem središču Dolina, 

izvedba tečaja za nove turistične vodnike, tisk vstopnic in zavarovanje izletnikov) in nakupu ter plačilu artiklov za 

nadaljnjo prodajo. Obogatili smo tudi asortiment  artiklov Razkošje poti, in sicer s kapami in majicami.  

 

Del sredstev je bil namenjen plačilu dela preko pogodbe za pomoč v TPICu v času od odpovedi do zaposlitve nove 

delavke in v poletnih mesecih ter plačilu hišniških storitev (npr. servis koles) povezanih z aktivnostmi TPICa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Izvedene so bile vse aktivnosti predvidene v planu dela za leto 2017, razen izdaje koledarja za leto 2018. Cilji so bili 

doseženi kar kaže tudi število vodenih ogledov in prihodki od prodaje v TPIC-u. 

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ. (365.000 €) 240.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

153.116,50 EUR je bilo izplačanih 27 upravičencem za sofinanciranje investicij, spodbujanje zaposlovanja in 

sobodajalstva oz. izvedbo promocije na sejmih, ki so bili uspešni na Javnem razpisu za dodelitev spodbud za razvoj 

podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič za leto 2017. Natančnejša poraba sredstev na javnem razpisu je razvidna 

iz obrazložitve NRP-jev. 
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Iz sredstev, ki so bila namenjena sofinanciranju aktivnosti Območno obrtne zbornice Tržič je bilo izplačanih 853,28 

EUR, in sicer za sofinanciranje promocije obrti in podjetništva ter predstavitve članov na sejmih (stojnice na 50. 

Šuštarski nedelji in predstavitev izdelkov na Razstavi tržiških obrtnikov 2017), ter za sofinanciranje skupnega 

nastopa gorenjskih zbornic na 50. sejmu MOS. 

 

Občina Tržič je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič sofinancirala izvedbo Programa tržiškega kreativnega 

centra v letu 2017 v okviru iniciative »TržičPodjeten.si« v višini 35.420,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za 

stroške organizacije, promocije, honorarjev, materialnih stroškov, oblikovanje promocijskega gradiva in spletne 

strani za naslednje aktivnosti kreativnega centra: podjetništvo za osnovnošolce (16 srečanj na dveh različnih 

osnovnih šolah), podjetniški start up vikend za študente in srednješolce (3 srečanja + predstavitev), podjetniška 

akademija (6 srečanj + predstavitev), kreativni podjetniški večeri (5 dogodkov) ter zajtrki poslovnega kluba (5 

dogodkov). 

 

Občina Tržič je z nizom srečanj na temo »Kako privabiti več investicij v občino Tržič« in »Kako še bolj prebuditi 

podjetništvo v občini Tržič« na katerega smo povabili ključne deležnike iz Tržiča in Slovenije preučila ključne 

prednosti in identificirala številne razvojne priložnosti, ki jih Tržič ponuja. Na podlagi tega in izvedenih delavnic na 

to temo je Občina Tržič pristopila k oblikovanju kataloga investicijskih in poslovnih priložnosti v občini Tržič. V 

katalogu, ki je namenjen tako domačim, kot tujim investitorjem, so predstavljene ključne primerjalne prednosti 

občine Tržič, poslovne priložnosti ter ključne  »brownfield« in »greenfield« investicijske priložnosti. Med drugim so 

predstavljeni tudi poslovno zanimivi gospodarski subjekti v občini in vrsta ugodnosti, ki jih Občina Tržič nudi 

potencialnim investitorjem in poslovnih subjektom. Občina Tržič je za oblikovanje, prevod in tisk kataloga namenila 

2.362, 96 EUR. V letu 2017 pa je Občina Tržič izplačala tudi zadnji del honorarja preko avtorske pogodbe g. 

Novković Goranu, ki je vodil omenjene delavnice ter pomagal pri sokreiranju SWOT analiz in akcijskega načrta za 

gospodarsko oživitev v občini Tržič. Občina Tržič mu je izplačala 1.168,70 EUR. 

 

S področja podjetništva in gospodarstva je Občina Tržič v letu 2017 objavila tudi dva PR članka v reviji Glas 

gospodarstva, in sicer prvega na temo izdaje novega investicijskega kataloga in drugega na temo investicijskih in 

poslovnih priložnosti v Tržiču ter ugodnostim, ki jih Občina nudi potencialnim investitorjem. Občina Tržič je za 

objavo člankov namenila 2.684,00 EUR. 

 

S proračunske postavke se še financirata dva NRP-ja, in sicer za področje revitalizacije BPT-ja ter ureditve P+R 

parkirišča oz. ureditve prometne in komunalne infrastrukture na tem območju, zato je natančnejša poraba sredstev 

razvidna iz obrazložitve NRP-jev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji so bili z javnim razpisom doseženi. Sredstva so prejeli vsi vlagatelji, ki so glede na razpisne pogoje dosegli 

zadostno število točk in upoštevali določila pogodbe, ki so bile sklenjena z njimi. 

 

Cilji pri sodelovanju z OOZ Tržič so bili delno doseženi, saj za vse aktivnosti zajete v pogodbi, ki je bila sklenjena z 

njimi nismo prejeli zahtevkov za izplačilo. Pogodba o sofinanciranju njihovih aktivnosti je bila sklenjena v skupni 

vrednosti 4.300,00 EUR. Zahtevka za izplačilo sredstev za sofinanciranje organizacije predavanj oz. seminarjev s 

temami iz gospodarskega področja Občina ni prejela. 

 

Cilj pri izvedbi Programa tržiškega kreativnega centra v letu 2017 v okviru iniciative »TržičPodjeten.si« so bili 

doseženi. Občina Tržič bo projekte na to temo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič sofinancirala tudi v letu 

2018. 

 

Cilji na področju izvedbe podjetniških delavnic z g. Novković Goranom so bili dokončno izvedeni. Občina Tržič je 

pristopila k oblikovanju kataloga investicijskih in poslovnih priložnosti v občini Tržič. V katalogu, ki je namenjen 

tako domačim, kot tujim investitorjem, so predstavljene ključne primerjalne prednosti občine Tržič, poslovne 

priložnosti ter ključne  »brownfield« in »greenfield« investicijske priložnosti. Občina Tržič je dala natisniti 200 

izvodov kataloga (100 slovenskih in 100 angleških). 
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Cilji pri revitalizaciji območja BPT v letu 2017 so bili delno doseženi, saj z deli ni bilo mogoče pričeti zaradi 

pridobivanja ustreznih dovoljenj. 

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA (25.000 €) 20.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje splošnih razvojih nalog v javnem interesu na 

regionalni ravni Gorenjske. 

 

Občina Tržič je v letu 2014 skupaj s preostalimi gorenjskimi občinami, BSC-jem, Poslovnim centrom, d.o.o., Kranj, 

Razvojno agencijo Sora d.o.o. in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske sklenila Pogodbo o izvajanju splošnih 

razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014-2020 

(v nadaljevanju: pogodba). Predmet te pogodbe je zagotovitev sofinanciranja za izvajanje splošnih razvojnih nalog v 

javnem interesu na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014-2020, za zagotavljanje strokovne, tehnične 

in administrativne podpore za delovanje Sveta gorenjske regije, Razvojnega sveta gorenjske regije in ostalih 

regionalnih struktur.  

 

Za sofinanciranje teh nalog je bil v letu 2017 sklenjen Dodatek št. 1/2017 k pogodbi o sofinanciranju, kjer je Občina 

Tržič zagotovila sredstva v višini 20.980,01 EUR, ki so se tudi realizirala. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji so bili delno doseženi na podlagi letnega plana RRA Gorenjske in so razvidni iz poročil. Največje odstopanje je 

kot v preteklem letu pri programu "Dogovor za razvoj regij", kjer zaradi ne zagotovljenih sredstev na državni ravni 

ni bilo mogoče vključiti projektov za sofinanciranje. Konec leta 2017 je bil objavljen drugi poziv za program 

"Dogovor za razvoj regij", kjer je predvidoma zagotovljenih več sredstev. Občina Tržič bo v dogovor vključila 

projekt dokončanja komunalnega opremljanja "Aglomeracije Loka". 

30611 RAZVOJNI PROJEKTI (150.500 €) 96.845 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje projektov sofinanciranih iz EU sredstev (centralizirani 

programi) in izvajanje podpornih storitev izvajanja razvojnih nalog občine. 

 

V letu 2017 so bila namenjena za: 

- Sofinanciranje koordinacije aktivnosti in zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo projekta Inducult 2.0 v višini 

45.447,06 EUR, 

- Sofinanciranje projekta Dynamic Light v višini 10.435,00 EUR, 

- Izdelavo projektne dokumentacije IDZ za legalizacijo oz. vzpostavitev dostopne/ servisne/ oskrbovalne/ reševalne 

poti od platoja Ljubelj do doma na Zelenici v višini 2.879,20 EUR z DDV, 

- Izvedbo geodetskih storitev za pripravo projektne dokumentacije izgradnje kolesarske povezave Tržič-

Duplje v višini 6.735,38 EUR z DDV, 

- Izdelavo projektne dokumentacije IDZ za ureditev avtobusnega postajališča na platoju Ljubelj v višini 5.258,20 

EUR z DDV, 

 

Preostanek sredstev, ki je bil realiziran financira tudi NRP 41508001 - Izdelava celostne prometne strategije. Poraba 

sredstev je obrazložena v okviru NRP-ja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji na področju izvajanja splošnih razvojnih nalog so bili doseženi. Pripravljena pa je bila obsežna dokumentacija 

za projekte, ki so predvideni za izvedbo in prijavo na različne razpise v naslednjih letih.  

 

Občina Tržič je bila uspešna pri vključevanju v transnacionalne programe EU (Central Europe), in sicer v projekta 

InduCult 2.0 in Dynamic Light. V letu 2017 so bile izvedene pripravljalne aktivnosti v okviru projekta Dynamic 

Light, v okviru projekta InduCult 2.0 pa so se izvedle sledeče aktivnosti: priprava pametne predstavitve "Industrija 
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se predstavi javnosti", osnutek regionalnega akcijskega načrta, študija izvedljivosti namestitvenih kapacitet na 

območju BPT-ja in priprava koncepta industrijskega festivala. 

. 

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (55.479 €) 38.176 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva smo namenili za redna vzdrževalna dela in tekoče stroške (električne energije, ogrevanja, varovanja zbirke, 

telefonskih storitev, najemnin zemljišč, zavarovanja izletnikov, čiščenja in odvoza odpadkov v Razstavno 

izobraževalnem središču RIS Dolina ter na območju Dovžanove soteske, vključno s paštbo v Čadovljah ter 

vzdrževanje zaščitnih mrež). Spomladi 2017 smo z javnim naročilom izbrali izvajalca za urejanje in vzdrževanje 

javnih površin v Dovžanovi soteski ter za čiščenje, hišniške storitve in vzdrževalna dela v RIS Dolina do 

31.12.2017. Izbrana izvajalca sta delo opravljala korektno in v skladu s pogodbenimi obveznostmi. V poletni 

turistični sezoni, od konca aprila do konca oktobra, smo za parkirišče v Dovžanovi soteski najeli dve prenosni WC 

kabini. Za potrebe organizacije predavanj v RIS Dolina je bila dokupljena ustreznejša računalniška oprema. Izdelana 

je bila celostna grafična podoba naravnega spomenika. 

 

V sodelovanju s Prirodoslovnim društvom Slovenije in KS Jelendol smo spomladi izvedli obsežno čistilno akcijo, z 

omenjenim društvo pa smo sodelovali tudi pri strokovno vsebinskih temah. Izvedena so bila tudi 4 predavanja v RIS 

Dolina. V času glavne poletne turistične sezone se je v Dovžanovi soteski in prek spleta izvajalo anketiranje, ki je 

bilo osnova za pripravo strokovne študije o vplivu turistične dejavnosti, možnosti za razvoj trajnostnega turizma in 

določitev aktivnosti za zagotavljanje ugodnega stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.  

 

Nadaljevali smo z aktivnostmi za vzpostavitev vstopne informacijske točke na parkirišču v Dovžanovi soteski, 

izdelan je bil projekt ureditve sonaravne in samooskrbne info točke, ki je predmet LAS projekta Bogastvo narave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji, predvsem varovanje zavarovane naravne dediščine in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter omogočanje 

zanimivega in varnega ogleda naravnih znamenitosti, so bili doseženi. Aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo vstopne 

informacijske točke pa se nadaljujejo v letu 2018. 

30711 VZDRŽ.SPOMINSKIH OBELEŽIJ TER SAKRALNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE (30.000 €) 19.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v ožjem mestnem jedru Tržiča so bila na 

proračunski postavki zagotovljena sredstva v skupni višini 13.000,00 EUR. Na razpis se je prijavila samo ena 

investitorka za izvedbo prenove fasade na objektu Koroška 1 v Tržiču, ki sodi v ožje območje mestnega jedra Tržič. 

Investitorki so bila glede na oddano popolno vlogo (objekt se je nahajal v starem mestnem jedru, pridobljeno je 

pozitivno mnenje o prenovi fasade s strani ZVKDS OE Kranj, prijavi so bili predloženi predračuni in računi ter 

slikovno gradivo, ipd.), odobrena sredstva sofinanciranja v višini 30% vrednosti projekta, v znesku 2.745,00 EUR 

(vrednost celotnega projekta je znašala 9.150,00 EUR). 

 

V letu 2017 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine. Na 

proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 12.500,00 EUR. 

 

Na razpis sta se prijavila dva vlagatelja: 

 

1. Župnija Leše, Leše 13, 4290 Tržič za prenovo oltarja v cerkvi svetega Jakoba v Lešah. Vrednost celotnega 

projekta je znašala 6.039,76 EUR. 

 

2. Župnija Križe, Cesta kokrškega odreda 1, 4294 Križe za posege na leseni sakralni opremi v podružnični cerkvi 

svetega Jerneja v Seničnem. Vrednost celotnega projekta je znašala 22.000,00 EUR. 
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Vlagatelja sta oddala popolno vlogo zato so bila zagotovljena sredstva po javnem razpisu porabljena do celote. 

Župniji Križe so bila zato dodeljena sredstva sofinanciranja v znesku 9.807,50 EUR, Župniji Leše pa 2.692,50 EUR  

 

 

Sredstva v višini 3.974,96 EUR so bila porabljena za prenovo: slovenske spominske plošče v sklopu spomenika 

"Obtožujem", krogel Forma vive na avtobusne obračališču v Tržiču in napisne plošče nagrobnika družine Pollak 

(prvi tržiški župan) ter sofinanciranje postavitve 2 spominskih tabel na hišah, kjer so v letih 1990 in 1991 imeli 

shranjeno orožje in strelivo Teritorialne obrambe Tržič. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi; realizacija nakazil za obnovo fasad in objektov nepremične kulturne dediščine, 

skladna s pogodbami. 

30712 OBMOČJE SPOMENIKA MAUTHAUSEN (25.000 €) 17.004 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva te postavke so namenjena spominskemu parku Taborišča Ljubelj; vzdrževanju, urejanju in restavratorskim 

posegom na območju spominskega parka, vključno s spomenikom Obtožujem in spominsko sobo, kar izvajamo v 

sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 

ZVKD in Tržiškim muzejem. S te postavke se krijejo tudi tekoči obratovalni stroški. S strani Ministrstva za kulturo 

in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo na podlagi sklenjenega dogovora prejeli del 

sredstev za vzdrževanje kulturnega spomenika. Izvedene aktivnosti z izjemo tekočih obratovalnih stroškov so 

podrobneje opredeljene v NRP 41511007 - razvoj območja nekdanjega Taborišča Ljubelj. 

 

Za izvedbo rednih vzdrževalnih del za leto 2017 na območju kulturnega spomenika Podljubelj – Taborišče Ljubelj 

in vojnega grobišča Podljubelj, ki se nahajata na parcelah št. 4/2, 11/5, 11/3, vse k.o. 2141 Podljubelj, je bil januarja 

2017 izveden postopek javnega naročila. Z izbranim (najugodnejšim) ponudnikom je bila sklenjena ustrezna 

pogodba. Restavratorske posege je skladno s svojim vsebinskim in finančnim planom izvajal Tržiški muzej s svojo 

strokovno službo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Skladno z načrtom upravljanja so se realizirali restavratorski in konservatorski posegi na območju taborišča Ljubelj, 

ki se nadaljujejo v letu 2018. Spomenik je redno vzdrževan in urejen, k temu je dodatno pripomoglo redno tedensko 

vzdrževanje. 

30713 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE TEMATSKIH POTI IN OBMOČIJ
 (23.000 €) 6.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva te postavke so namenjena urejanju tematskih poti in območij, predvsem vzdrževanju in urejanju obstoječih: 

Tematske poti Konšca, Šentanskega rudnika, Poti treh zvonov ter Rožnovenske poti. Cilj prihodnjih let je enotna 

označitev vseh tematskih poti, z upoštevanjem smernic, ki jih je za to pripravila Slovenska turistična organizacija, 

sočasno z oblikovanjem sistema označevanja kolesarskih smo oblikovali tudi lasten sistem označevanja tematskih 

poti. 

 

Spomladi 2017 smo izvedli sanacijo podrtega vhoda v rov Friedrik (Šentanski rudnik) in uredili okolico rudnika še 

pred pričetkom turistične sezone, ki se v Tržiču uradno prične z Mednarodnimi dnevi mineralov, fosilov in okolja. 

Sofinancirali smo tekoča vzdrževalna dela poti in financirali nemoteno delovanje pitnika na Rožnovenski poti. Na 

podlagi analize stanja Tematske poti Konšca iz l. 2016 smo v l. 2017 nadaljevali z aktivnostmi, sestali smo se s 

krajani, pričeli s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč in vsebinsko oblikovali nove informativne table. Za 

ureditev interventne dostopne poti do mokrišča Blata in Dirt parka Divjina je bila izdelano tehnično poročilo. Jeseni 

2016 smo pilotno označili Pot treh zvonov, račun je bil poravnan v letu 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in kadrovske pogoje doseženi, aktivnosti bomo nadaljevali v 

letu 2018. 
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30714 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ (64.373 €) 53.865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Projekt Alpe-Adria regija doživetij je bil odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 

partnerski sporazum pa je bil podpisan z zamikom. Zaradi kasnejšega datuma pričetka projekta (maj 2017) so se 

zamaknile tudi projektne aktivnosti. V letu 2017 smo tako realizirali 1. sklop naložb v infrastrukturo za turistični 

produkt kolesarska doživetja, za kar je bilo izvedeno javno naročilo Ureditev prostorov v planinskih domovih. Prvo 

obdobje poročanja se je končalo 31. 10. 2017, poročilo pa je bilo certificirano. Zaradi zamika pričetka projekta vsa 

prvotno načrtovana sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. 

 

Del sredstev smo namenili aktivnostim, ki niso upravičene do sofinanciranja, na primer izvajanje nadzora na deli in 

stroški tiskarskih storitev. 

 

NRP 41611002 - Alpe Adria park doživetij 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Izvedene so bile aktivnosti prvega obdobja poročanja. 

30801 JAVNA DELA (69.059 €) 59.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je tudi v letu 2017 sodelovala pri izvajanju programov javnih del na podlagi Javnega razpisa Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje. Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo deleža plače javnih 

delavcev in stroškov, ki izhajajo iz dela ter regresa za letni dopust. V vseh odobrenih programih javnih del na 

svojem območju občina nastopa kot naročnik, v dveh programih pa tudi kot izvajalec. Tako je v letu 2017 v 

programih javnih del zaposlitev do enega leta dobilo 15 brezposelnih občanov. Številka je večja kot v letu 2016, 

pristojno ministrstvo pa je v ta namen namenilo manj sredstev in dodatno omejilo izbor programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Občina Tržič in Zavodi ter druge neprofitne organizacije, ki delujejo na območju občine Tržič, so na javnem razpisu 

za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2017 uspeli s 15 programi in s tem posredno zagotovili 

zaposlitev 15 brezposelnim občanom za dobo enega leta oziroma devetih ali šestih mesecev, glede na potrebe 

posameznega izvajalca programa. Na podlagi poročil posameznih izvajalcev programov javnih del je bilo 

ugotovljeno, da je bilo delo dobro opravljeno, rezultati so bili zadovoljivi in cilji doseženi. 

30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH (2.500 €) 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je v letu 2017 s Klubom tržiških študentov (v nadaljevanju: KTŠ) sklenila Pogodbo o sofinanciranju 

dejavnosti mladih v občini Tržič v višini 2.500,00 EUR. Sredstva so bila KTŠ nakazana v dveh obrokih, in sicer za 

izvedbo programov, za katere organizacijo in izvedbo je skrbel KTŠ. Programi so vključevali vsebine s področja 

izobraževanja, sociale in kulture, namenjeni so bili aktivnemu preživljanju prostega časa mladih, kar je bilo 

podrobneje predstavljeno v vsebinskem načrtu dela KTŠ za leto 2017. Programi so prispevali h kvalitetnejšemu in 

ustvarjalnejšemu življenju mladih in njihovemu vključevanju v družbene procese. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija programov KTŠ skladna s pogodbo. 

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI (7.000 €) 5.607 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 je bilo na območju občine odlovljenih 37 prostoživečih mačk, od tega jih je  bilo 32 oddanih novemu 

lastniku, 5 mačk pa se je zaradi bolezni oziroma poškodb evtanaziralo.  Vse oddane  mačke so bile sterilizirane ali 

kastrirane ter pregledane na kužne bolezni nevarne človeku. Zavetišče Perun, s katerim ima Občina Tržič sklenjeno 

pogodbo za leto 2017,  je odlovilo  2 psa, po opravljenem preverjanju lastništva sta bila vrnjena lastniku.  Zavetišče 

Perun je odlovilo 7 mačk, 5 mačk je bil zaradi poškodb evtanaziranih, 2 mački pa sta bili po sterilizaciji vrnjeni 

nazaj v okolje, od koder sta bili odlovljeni. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Stanje je primerljivo z letom 2016, mačja populacija se ne povečuje, v mestnem jedru in bližji okolici ni zaznati 

novo nastalih mačjih kolonij. 

31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL (15.000 €) 5.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena: 

 

- izdelavi elaborata, nosilcev in usmerjevalnih tabel do postavitve oziroma označitve taborišča Mauthausen in 

gostišča Karavla v višini 1.264,02 EUR; 

- postavitvi kažipota za označitev planinske poti Zelenica na Ljubelju v višini 175,44 EUR in 

- nameščanju, osveževanju in odstranjevanju plakatov zaradi izvedbe referenduma drugi tir in predsedniških volitev 

v višini 3.857,94 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Predvidena sredstva niso bila porabljena v celoti, ker stroškov rednega vzdrževanja in novih dopolnitev oglasnih 

neprometnih tabel ni mogoče povsem predvideti. 

31401 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE (90.000 €) 86.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke so se krili stroški električne energije, rednega vzdrževanja in zavarovanja za objekte 

žičnic/vlečnic na Zelenici. V okviru preventivnih nalog varstva pred snežnimi plazovi smo nadaljevali s 

sofinanciranjem delovanja Službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica – Tržič, ki je skrbela za redno 

obveščanje javnosti o stopnji nevarnosti snežnih plazov, vzdrževanje kamer in table na Ljubelju. V letu 2016 

nabavljena nizko vrvna vlečnica je pričela z obratovanjem po pridobitvi vseh dokumentov v zimi 2017 in je delovala 

ob ustreznih vremenskih pogojih ob koncu tedna. Nadaljevali smo s pridobivanjem soglasij za prekvalifikacijo 

graničarske poti v gorsko-kolesarsko pot in z renaturacijo območja Zelenice; skladno s smernicami ARSA smo 

odstranili stebre sedežnic Zelenica I in Zelenica II. 

 

Pristopili smo k izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za vzpostavitev dostopne poti z Ljubelja do Planinskega 

doma na Zelenici, ki poleg ureditve poti vključuje tudi urejanje hudourniških grap in vzpostavitev sistema proti 

lavinskih zaščit pod Zgornjim Plotom. 

 

NRP 41208018 - Razvoj območja Zelenica. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Območje Ljubelja in Zelenice z GUCem je po opustitvi delovanja žičniških naprav postalo poznano turno 

smučarsko središče v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. Število individualnih obiskovalcev in organiziranih 

skupin narašča v vseh letnih časih, z aktivnim sodelovanjem in podporo dejavnostim PD Tržič, Občina tvorno 

prispeva k razvoju območja. Vsi cilji v letu 2017 so bili realizirani. 

40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ (1.600.610 €) 1.585.090 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič, ki jo izvaja Vrtec 

Tržič na lokacijah: Palček, Deteljica, Križe, Lom ter v dislociranih oddelkih v OŠ Tržič in OŠ Bistrica. V skladu z 

Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih je občina dolžna plačevati razliko med ceno 

programa in plačilom staršev. Razlika med ceno programa in plačilom staršev se Vrtcu Tržič plačuje mesečno na 

podlagi izstavljenih računov.  

 

S 1. 1. 2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev po katerem odločbe o znižanem plačilu 

vrtca izdajajo Centri za socialno delo. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) starši za 

starejšega otroka plačajo oskrbnino v višini plačilnega razreda, ki jim je določen z odločbo CSD, za mlajšega pa 

30% delež tega plačilnega razreda, tretji in vsak nadaljnji otrok iz družine je brezplačno vključen v vrtec. Razliko 
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krijeta Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tako kot že nekaj let zapored se je 12.000,00 

EUR namenilo sofinanciranju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti za vse otroke. 

 

V Vrtcu Tržič je bilo v mesecu decembru 2017 v 29 oddelkih vključenih 523 otrok. 

 

Postavka vključuje tudi investicijske transfere javnemu zavodu v višini 23.750,00 EUR, ki so bili porabljeni za 

nakup pomivalnega stroja in kosilnice, zamenjavo pohištva v dveh igralnicah  enote Križe, obnovo garderobe v enoti 

Deteljica, obnovo pregradne stene in popravilo strelovoda v enoti Palček. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilj Občine Tržič je bil sprejeti čim več vpisanih predšolskih otrok v program predšolske vzgoje.  

Tudi v šolskem letu 2017/2018 je vrtec 1. septembra sprejel vse vpisane otroke z rednega letnega vpisa. 

40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN (150.000 €) 

142.613 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za varstvo otrok v vrtcih drugih občin. Občina je na podlagi Zakona 

o vrtcih in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih dolžna prispevati del sredstev tudi za tiste otroke s 

stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki so vključeni v programe vrtcev drugih občin in programe zasebnih vrtcev. 

Nekaj otrok iz občine Tržič je bilo med drugim vključenih v vrtce v naslednjih občinah: Naklo, Kranj, Cerklje, 

Ljubljana, Radovljica, Škofja Loka, Bled.... 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Stroški za varstvo otrok v drugih občinah so bili v letu 2017 manjši od planiranih, je pa plačilno zmožnost staršev 

otrok nemogoče natančno predvideti. Ne glede na to smo dosegli osnovni cilj in tekoče plačevali vse nastale 

obveznosti vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah. 

40201 WALDORFSKA ŠOLA (300 €) 300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje Waldorfske šole Ljubljana, OE Gorenjska s sedežem v Radovljici, so bila zagotovljena sredstva za 

materialne stroške v višini 300,00 EUR, in sicer za dva učenca, ki sta v preteklem šolskem letu obiskovala šolo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. S šolo je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju; sredstva so bila koriščena v 

celoti. 

40219 OŠ BISTRICA (101.000 €) 101.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Bistrica so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 49.500,00 EUR, za plače in 

druge prejemke v višini 4.000,00 EUR, za dodatni program v višini 8.000,00 EUR  ter sredstva za vzdrževanje in 

obnovo v višini 39.500,00 EUR. Sredstva za materialne stroške, plače in druge prejemke ter za dodatni program so 

bila šoli nakazana mesečno po dvanajstinah. 

 

Sredstva za investicije so bila namenjena za sanacijo kanalizacijske cevi in jaška, ureditev čajnega kotička v 

zbornici šole, ureditev prezračevanja v šolski kuhinji, za obnovo regulacije centralnega ogrevanja,  nakup 

računalnika, tiskalnika in table. Največjo med investicijami predstavlja ureditev naravoslovne učilnice v višini 

21.535,00 EUR. V 2017 se je pričelo tudi urejanje parkirišča za šolo in za ta namen je šola prejela sredstva v višini 

3.153,47, investicija se bo nadaljevala v 2018. Šola je vsa dela izvedla v okviru zneska, ki ji je bil predhodno 

priznan ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi 

posameznih zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju; pogodbena sredstva so 

koriščena v celoti. 
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40229 OŠ TRŽIČ (128.527 €) 124.522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Tržič so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 61.038,30 EUR, za plače in druge 

prejemke v višini 25.787,00 EUR, za dodatni program v višini 14.152,00 EUR  ter sredstva za vzdrževanje in 

obnovo v višini 27.550,00 EUR. Sredstva za materialne stroške, plače in druge prejemke ter za dodatni program so 

bila šoli nakazana mesečno po dvanajstinah. 

 

Sredstva za investicije so bila namenjena za nakup računalniške opreme in opreme za pouk, ognjevarnih omar, 

zunanjih žaluzij v spodnjem nadstropju OŠ Tržič, vhodnih vrat v POŠ Lom, omar za shranjevanje zimske opreme, 

koša za košarko na igrišču POŠ Lom, za polaganje laminata v POŠ Podljubelj ter sanacijo vodovodne cevi v 

Dvorani Tržiških olimpijcev. 

 

Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih 

naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Od skupno 

27.550,00 EUR za investicije namenjenih sredstev je bilo za ta namen koriščenih 23.544,78 EUR. Del sredstev na 

postavki ostaja neporabljen, saj je bil namenjen za nujna vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju; sredstva so koriščena skoraj 

v celoti. 

40239 OŠ KRIŽE (82.607 €) 82.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Križe so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 40.630,91 EUR, za dodatni 

program v višini 6.976,20 EUR  ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 35.000,00 EUR. Sredstva za 

materialne stroške ter za dodatni program so bila šoli nakazana mesečno po dvanajstinah. 

 

Sredstva za investicije so bila namenjena za popravilo snemalne naprave, nakup računalniške opreme, palic za 

upravljanje žaluzij, mreže pri skladišču za odpadke hrane ter za obnovo jedilniških in šolskih stolov. Največjo 

investicijo predstavlja zatesnitev in toplotna izolacija stropa pod stekleno streho v avli šole, za katero je bilo 

namenjenih dobrih 24.000,00 EUR, vključujoč tudi sredstva za nadzor investicije. 

 

Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bili predhodno priznani ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih 

naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije 

je bilo šoli skupno namenjenih 34.944,65 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, sredstva so koriščena v 

celoti. 

40249 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ (35.126 €) 34.743 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje Glasbene šole Tržič so na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 8.775,00 

EUR, prehrano zaposlenih 7.293,00 EUR, za izobraževanje učiteljev 1.078,00 EUR ter sredstva za vzdrževanje in 

obnovo v višini 18.000,00 EUR. 

 

Sredstva za investicije so bila namenjena za nakup inštrumentov (orffov inštrumentarij, flavta, kljunasta flavta, 

boben, klarinet in saksofon), pisarniškega stola, računalnika in tabličnih računalnikov, multifunkcijske napravo za 

skeniranje, tiskanje in kopiranje ter za ozvočenje. Delno so bile obnovljene tudi stopnice in parket. Šola je dela in 

nakupe izvedla v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih 

naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Skupno je 

bilo za investicijski transfer namenjenih 17.617,49 EUR. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila realizirana v celoti. 

40280 PREVOZI UČENCEV (222.000 €) 206.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina je na proračunski postavki zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov: 

- osnovnošolskih otrok (posebni linijski prevozi učencev) in 

- otrok s posebnimi potrebami (posebni linijski prevozi učencev s posebnimi potrebami). 

V letu 2017 so bila za ta namen porabljena sredstva v znesku 206.250,30 EUR. 

Prevozi učencev so se izvajali po: 

1. Okvirnem sporazumu o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev št. 6092-0001/2014/83 (67) z dne 

26.8.2014, ki se uporablja od 1.9.2014 do 30.06.2018 (obdobje 4 šolskih let).  

Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 161.914,69 EUR. 

Z izvajalcem prevozov osnovnošolskih otrok (Alpetour, potovalna agencija d.o.o.) je pred začetkom vsakega 

šolskega leta posebej sklenjen letni načrt za prevoz osnovnošolskih otrok v osnovno šolo Bistrica, Križe in Tržič ter 

podružnične šole. 

 

2. Okvirnem sporazumu o izvajanju prevozov otrok s posebnimi potrebami, ki se uporablja od 12.01.2015 do 

zaključka šolskega leta 2017/2018.  

Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 33.625,60 EUR. 

Z izvajalcem prevozov otrok s posebnimi potrebami (Vinko Grašič s.p.) so se prevozi v letu 2017 izvajali po dveh 

pogodbah (za šolsko leto 2016/2017 po pogodbi št. 430-0025/2016(304) in za šolsko leto 2017/2018 po pogodbi 

št.430-0028/2017(304). Izvajalec posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami zagotavlja prevoz 

devetih učencev v osnovno šolo Helene Puhar v Kranju. 

 

3. Pravilniku o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13).  

Za ta namen so bila za regresiranje prevozov učencev porabljena sredstva v višini 10.710,01 EUR. 

Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, imajo na podlagi Zakona o osnovni 

šoli in Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki jim pripada, 

če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.  

 

Trem staršem, ki so svoje otroke s posebnimi potrebami sami vozili v Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Matevža Langusa Radovljica, je Občina Tržič zagotovila povračilo potnih stroškov, saj za relacijo Tržič-Radovljica 

občina nima organiziranega prevoza. Skupni strošek teh prevozov je znašal 3.007,27 EUR, sredstva pa so bila na 

podlagi opravljenega števila voženj v tekočem mesecu, nakazana na račun staršev. Manjši del stroškov na postavki 

predstavljajo prevozi otrok v razvojni vrtec Kranj  in OŠ Antona Janša Radovljica (skupaj za oba 1.647,96 EUR) ter 

v druge šolske okoliše (2 otroka, skupni znesek 130,43 EUR). Za eno od šolskih poti (Brdo) nimamo organiziranega 

šolskega prevoza, zato enemu od staršev, ki svoja otroka sam vozi v šolo, nakazujemo stroške prevoza, ki so v letu 

2017 znašali 222,49.EUR. 

 

Občina je zagotovila tudi prevoz učenca v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano z javnimi prevoznimi sredstvi ob 

spremstvu spremljevalcev in nadalje učencu omogočila samostojno uporabo javnih prevoznih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Izhodišče za izplačilo izvajanja pogodb za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev v osnovne šole ter otrok s 

posebnimi potrebami je cena polnega prevoženega kilometra in število prevoženih polnih kilometrov. Polni 

prevoženi kilometer je kilometer, ki ga opravi prevozno sredstvo z učenci na poti od postajališča do osnovne 

šole/zavoda in nazaj. Občina Tržič vsako novo šolsko leto posebej natančno pregleda vse relacije in določi število 

polnih kilometrov na posamezni relaciji. Po izbiri izvajalca posebnih linijskih prevozov učencev je bilo glede na 

urnike šol ter glede na vrste prevoznih sredstev s katerimi izvajalec opravlja prevoze, oziroma glede na potrebno 

število voženj, za vsak dan določeno skupno število polnih kilometrov. 
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40296 PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM. (7.900 €) 6.993 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena različnim preventivnim akcijam Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbi 

za načrtno in stalno prometno vzgojo za otroke v sodelovanju z Občino Tržič, osnovnimi šolami, vrtci, policijo, 

ZŠAM ter Javno agencijo RS za varnost prometa. Sredstva so bila namenjena tudi stroškom za povračilo udeležbe 

na sejah komisije za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V 2017 smo izvedli naslednje uspešne in uveljavljene 

akcije: Začetek šolskega leta, Bodi previden, tehnični dan s programom Jumicar, Pasavček, Dan odprtih vrat 

Policijske postaje Tržič. Najbolj odmevni prometni dogodek predstavlja organizacija evropskega tedna mobilnosti 

(ETM), uspešno je bi izveden tudi prometni dan v vrtcu Deteljica za vse otroke izhodnega letnika. Dokupili smo tri 

triopan znake za označitev varne šolske poti, za potrebe izvedbe kolesarskih izpitov pa je bil za vsako osnovno šolo 

nabavljen kolesarski poligon. Sredstva na postavki so bila namenjena tudi za nakup odsevnega materiala (kresničke, 

trakovi) in rumenih rutk, prometnih didaktičnih iger in lutkovno prometno igro ob organizaciji ETM. Sredstva na 

postavki so bila koriščena skoraj v celoti. V letu 2017 so bile izvedene tri seje SPV, na katerih so člani sprejeli načrt 

dela za tekoče leto, dogovorili vsebinski in časovni plan za izdelavno načrtov šolskih poti ter potrdili poročila o 

izvedenih aktivnostih za preteklo leto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Izboljšanje varnosti cestnega prometa in dvig prometne kulture, sistematično izobraževanje osnovnošolskih otrok, 

povečana uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana nošnja kolesarskih čelad, povečana 

uporaba odsevnih telovnikov pri otrocih v vrtcih, zmanjšanje prometnih nesreč, zmanjšanje števila mrtvih v 

prometnih nesrečah. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno 

varnost. Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani skladno s planom. 

40298 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ (23.000 €) 21.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič (programi, ki so 

sofinancirani s strani MIZŠ) in financiranju izvedbe osnovne šole za odrasle. S sredstvi krijemo tudi del vzdrževanja 

opreme potrebne za izvajanje dejavnosti ter projekte kot so: središče za samostojno učenje, univerza za tretje 

življenjsko obdobje, izobraževanje za aktivno državljanstvo, teden vseživljenjskega učenja in usposabljanje za 

življenjsko uspešnost. Del sredstev je bil namenjen za investicijsko vzdrževanje prostorov, in sicer za menjavo 4 

oken. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Za izvedbo programov in investicijski transfer je bila z zavodom sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2017 v 

skupni vrednosti 21.400,00 EUR. Realizacija pogodbe dosežena skoraj v celoti, Ljudski univerzi so bila nakazana 

pogodbena sredstva v višini 21.391,60 EUR. Del nekoriščenih sredstev na postavki predstavlja del za nujna 

investicijska dela. 

40315 TRŽIŠKI MUZEJ (299.861 €) 296.512 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje muzeja je bilo namenjenih 296.511,57 EUR za tekoče in investicijske transfere ter za kritje 

neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja, prevozne stroške in storitve, službena potovanja ter druge 

operativne odhodke (najemnina depojskih prostorov v BPT, obratovalni stroški za galerijsko dejavnost v Paviljonu 

NOB). Sredstva na postavki predstavljajo tudi sredstva za druge dogovorjene projekte in za kritje stroškov razstav in 

programov muzeja ter investicije. Sredstva za investicije v skupni višini 78.328,87 EUR so bila zavodu nakazana na 

osnovi zahtevkov z dokazili o namenski porabi, in sicer za ureditev muzejskih depojev v BPT, prenovo centralne 

kurjave v Pollakovi kajži, mizarska dela v Pollakovi kajži, elektro napeljavo v razstavnih prostorih muzeja, 

pleskarska dela v prvem nadstropju muzeja in elektroinštalacije v paviljonu NOB. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju; sredstva na postavki so bila 

porabljena skoraj v celoti. 

40316 KNJIŽNICA DR.TONETA PRETNARJA TRŽIČ (332.127 €) 327.699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v 

knjižnici, za kritje neprogramskih materialnih stroškov za delovanje knjižnice: pisarniški in splošni material, 

posebni material in storitve, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena 
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potovanja, tekoče vzdrževanje, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Sredstva na postavki 

predstavljajo tudi sredstva za projekte in programe, sredstva za nakup knjižničnega gradiva ter sredstva za 

investicijski transfer. Sredstva za knjige so namenjena za nakup novih knjig in knjižničnega gradiva v zavodu. 

Knjižnica mora po Pravilniku o osnovnih pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na 1000 

prebivalcev občine kupiti 200 enot gradiva. Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.  

 

Za investicije je bilo zavodu nakazanih  9.995,95 EUR. Najpomembnejše investicije predstavljajo: nakup knjižnih 

polic in omar, RFID nalepke in sistem ter računalnika. Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na osnovi 

zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so doseženi. Z zavodom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki je bila realizirana skoraj v 

celoti. 

40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV(68.920 €) 

66.214 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Največji delež sredstev na postavki je na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2017 namenjen sofinanciranju redne dejavnosti in 

izobraževanju strokovnega kadra na izobraževalnih programih JSKD oz. ZKO. S te postavke so se krila tudi 

sredstva za obratovalne stroške društev, kjer društva delujejo ter sejnine za zunanje člane Komisije za izvedbo 

Javnega razpisa za sofinanciranje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2017. Za 

materialne stroške ter redno dejavnost je bilo skladno z razpisom razdeljenih 22.057,50 EUR, za izobraževanja 

3.615,70 EUR, za projekte 21.574,70 EUR (projekti so sofinancirani iz proračunske postavke " kulturne prireditve 

in dogodki") ter 20.844,20 EUR za obratovalne stroške oz. skupno za vse navedene namene 68.092,10 EUR.  

 

Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje javnega razpisa :    

  

  KULTURNO DRUŠTVO MATERIALNI  
IZOBRAŽEVANJ

E  PROJEKTI OBRATOVALNI  DODELJENA 

    STROŠKI     STROŠKI SREDSTVA 

    v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

1 ZKO TRŽIČ 0.00 259.50 2.450.00 240.00 2.949.50 

2 
MLADINSKO GLEDALIŠČE 
TRŽIČ 1.038.00 17.30 1.068.20 960.00 3.083.50 

3 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
TRŽIČ 1.470.50 0.00 1.342.60 0.00 2.813.10 

4 KD KRUH KRIŽE 692.00 17.30 1.269.10 200.00 2.178.40 

5 
KD SV.JANEZA KRSTNIKA 
KOVOR 1.643.50 17.30 294.00 600.00 2.554.80 

6 FOTO KLUB TRŽIČ 1.730.00 294.10 1.470.00 400.00 3.894.10 

7 KD PIHALNI ORKESTER TRŽIČ 1.124.50 173.00 1.274.00 4.709.64 7.281.14 

9 KD PEVSKO DRUŠTVO ZUPAN 951.50 8.65 490.00 200.00 1.650.15 

10 KUD LOM POD STORŽIČEM 1.816.50 17.30 220.50 360.00 2.414.30 

11 KD IGNACIJ HLADNIK TRŽIČ 1.643.50 25.95 2.548.00 800.00 5.017.45 

12 KD SVARUN 865.00 8.65 1.666.00 200.00 2.739.65 

13 KD TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV 778.50 121.10 686.00 1.760.88 3.346.48 

14 KD FS KARAVANKE  3.027.50 1.418.60 2.601.90 9.613.68 16.661.68 
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15 KD ZALI ROVT 692.00 17.30 793.80 200.00 1.703.10 

16 KUD LEYLI 2.681.50 908.25 1.372.00 0.00 4.961.75 

17 KD JERBAS 1.903.00 311.40 2.028.60 600.00 4.843.00 

  SKUPAJ 22.057.50 3.615.70 21.574.70 20.844.20 68.092.10 

  

 

Del sredstev na postavki predstavlja še sofinanciranje dejavnosti ZKO Tržič in OI JSKD Tržič. Sredstva za ZKO v 

višini 6.484,00 EUR so namenjena za delno kritje materialnih stroškov delovanja ZKO Tržič na podlagi Pogodbe o 

sofinanciranju delovanja ZKO za leto 2017. Sredstva so bila ZKO nakazana po mesečnih dvanajstinah. Sredstva za 

OI JSKD v višini 13.919,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju različnih kulturnih prireditev v občini Tržič, ki 

jih organizira Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti, območna izpostava Tržič. Sredstva so se OI JSKD nakazovala na 

podlagi Pogodbe o sofinanciranju delovanja OI JSKD po mesečnih dvanajstinah. Sredstva v višini 900,00 EUR so 

bila namenjena za plačilo stroškov v zvezi s podelitvijo kulturnih priznanj v občini (Kurnikova priznanja). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z vsemi prijavitelji na javni razpis so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. S sofinanciranjem je bil dosežen 

javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu s pogoji javnega razpisa. Del sredstev na 

postavki ostaja neporabljen, ker manjši del prijavljenih izobraževanj ter projektov kulturna društva niso realizirala v 

celoti, prav tako niso bila porabljena vsa sredstva za kritje obratovalnih stroškov. 

40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ (87.000 €) 70.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva te postavke so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, hišniške storitve, čiščenje in tekoče obratovalne 

stroške (upravljanje s kotlovnico, stroški električne energije, ogrevanja, telekomunikacij, komunalnih storitev, 

zavarovanja in protipožarnega varovanja ...), ki se nanašajo na delovanje Kulturnega centra Tržič. 

 

V mesecu decembru 2017 je bila zamenjana tudi požarna centrala. 

 

Občina Tržič je v letu 2017 nadaljevala z izvedbo nujnih sanacijskih posegov za preprečitev vdorov vode v objekt 

Kulturni center Tržič. Kot najugodnejši ponudnik je bil pri javnem naročilu za izbiro izvajalca po enostavnem 

postopku za projekt proti koncu leta 2016 izbrano podjetje Saning d.o.o., s katerim je bila  sklenjena tudi pogodba. 

Tekom izvedbe javnega naročila se je zaradi neustreznih vremenskih razmer rok izvedbe del nekoliko podaljšal in 

zato smo z deli zaključili v začetku aprila 2017 in v maju izplačali preostanek zneska v višini 18.246,42 EUR. 

Znesek v višini 1.817,80 EUR je bil v okviru te postavke izplačan tudi podjetju Planing biro Kranj, ki je tekom 

izvedbe sanacijskih posegov v Kulturnem centru Tržič izvajal strokovno tehnični nadzor. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V Kulturnem centru Tržič smo uspešno zaključili z naslednjimi deli:   

- sanacija zunanje stene objekta proti mostu, 

- sanacija stene znotraj, 

- sanacija AB plošče pod pločnikom in stika AB plošče z zunanjo steno odra dvorane, 

- sanacija vlage v garderobah v kleti, 

- dodatna dela pri ureditvi/sanaciji črpališča (vgradnja potopne črpalke), 

- dodatna dela pri zunanji steni proti mostu (izdelava dodatnega zidu), 

- dodatna dela v garderobah (novi vratni podboji),  

-  zamenjava požarne centrale 
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40362 KULTURNE PRIREDITVE IN DOGODKI (26.614 €) 21.576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju kulturnih projektov, ki so jih kulturna društva prijavila na 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič v letu 2017. 

Projekti vlagateljev so bili izbrani s strani Komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2017 ter točkovani skladno z merili in kriteriji za 

sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2017. Za sofinanciranje so bili izbrani 

kakovostni, zahtevni in celoviti projekti z utemeljenim konceptom. Vsi projekti so bili dostopni javnosti, 

zagotovljena je bila tudi njihova medijska pokritost. Prijavljeni in točkovani projekti so se realizirali skoraj v celoti; 

sredstva zanje pa so bila nakazana na podlagi končnih poročil prijaviteljev.  

 

S te postavke so se sofinancirali še projekti, ki so jih vlagatelji prijavili na Javni razpis za izbor javnih prireditev in 

dogodkov, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Občina Tržič. Šlo je za sofinanciranje javnih prireditev, ki so se 

izvajale na območju občine Tržič, namenjene so bile širši javnosti ter so prispevale k obogatitvi družbenih 

dejavnosti na lokalni ravni. Prireditve so dopolnjevale kulturno ponudbo kraja, ohranjale in promovirale kulturno 

dediščino in ljudske običaje. Razpisana so bila sredstva v višini 5.000,00 EUR, na podlagi prijav vlagateljev na 

razpis ter posredovanih končnih poročil je bilo vlagateljem na omenjenem javnem razpisu skupno nakazanih 658,00 

EUR. Sofinancirana je bila le edina prijavljena prireditev Vikend smeha. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z izvedbo odobrenih projektov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v skladu 

s pogoji javnega razpisa.  Letni cilj je bil dosežen, posledično tudi dolgoročni cilj - sofinanciranje kvalitetnih 

kulturnih projektov.  

 

Sredstva razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič niso bila koriščena v celoti, saj 

društva niso realizirala vseh prijavljenih projektov, na javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev in dogodkov 

pa se je prijavil le KD Kruh Križe. 

40370 PRIREDITVE - TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI(21.400 

€) 15.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva s postavke prireditve - tradicionalni in spominski dogodki smo namenili sofinanciranju tistih spominskih in 

tradicionalnih dogodkov, ki jih je Občina Tržič organizirala samostojno ali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 

društvi in združenji. Krili so se stroški, ki so nastali pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti, srečanja na 

Bistriški planini, dnevu spomina pod Storžičem, slavnostne akademije ob občinskem prazniku ter del stroškov za 

spominsko slovesnost ob obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj in EU plesa na Ljubelju, ki ga organiziramo skupaj 

z občino Borovlje. Občina Tržič vsako leto sofinancira tudi spominski pohod v Dražgoše, spominsko slovesnost ob 

obletnici požiga vasice Gozd in osrednjo občinsko komemoracija ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču v 

Tržiču.  

 

S postavke se krijejo tudi stroški sprejema tržiških odličnjakov pri županu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vsi dogodki so bili izpeljani in večinoma dobro obiskani. Manjši obisk beležimo pri izvedbi dneva državnosti.  

Poraba sredstev pa je nižja od planirane zaradi prenosa dela stroškov na glavne organizatorje dogodkov. 

40401 PROGRAMI ŠPORTA (255.700 €) 244.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki programi športa so se razdelila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov 

športa na območju Občine Tržič za leto 2017. Na razpisu je kandidiralo 23 športnih društev in vsa so tudi uspešno 

pridobila sredstva za izvajanje programov športa v skladu z razpisom in predpisi, ki urejajo in določajo 

sofinanciranje letnih programov športa iz sredstev proračuna. Sofinanciralo se je tudi izvajanje razvojnih in 

strokovnih nalog na področju športa in na razpisu za leto 2017 je uspešno kandidirala ena športna organizacija, ki je 

te naloge tekom leta tudi uspešno izvajala. Na podlagi ločenega razpisa za sofinanciranje profesionalnega 

strokovnega kadra so prav tako uspešno kandidirale tri športna društvga in pridobila dodatna namenska sredstva. Na 

podlagi ločenega javnega razpisa za sofinanciranje vzdrževanja objektov v lasti društev pa je uspešno kandidiralo 
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pet športnih društev. Občina Tržič je na postavki predvidela tudi sredstva  izvajanje programa "športne značke" in 

sredstva za program športna oprema, ki je namenjena vsem trem OŠ in Vrtcu za izvedbo športnih dni, šole v naravi, 

ter drugih aktivnosti povezanih z športom. Na postavki so bila rezervirana tudi sredstva, ki so se na podlagi ločenega 

razpisa namenila za posamezne javne športne prireditve s področja športa v letu 2017 in niso bile sestavni del 

javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa na območju Občine Tržič za leto 2017, kjer je uspešno 

kandidiralo 11 športnih društev in organizacij. Sredstva na postavki so namenjena tudi delovanju strokovne 

komisije, za sejnine in prispevke. 

 

Sredstva porabljena v namene sofinanciranja programov športa so se razdelila: 151.908,56 EUR - sofinanciranje 

letnih programov športa športnim organizacijam na podlagi javnega razpisa; 28.998,00 EUR - sofinanciranje 

razvojnih in strokovnih nalog športnih organizacij na podlagi javnega razpisa; 22.999,64 EUR - sofinanciranje redno 

zaposlenega strokovnega kadra v športnih društvih na podlagi javnega razpisa; 20.000,00 EUR - sofinanciranje 

vzdrževanja objektov v lasti športnih društev na podlagi javnega razpisa; 1.900,00 EUR - sofinanciranje izvajanja 

programa za osnovnošolsko mladino "športna značka"; 3.500,00 EUR - sofinanciranje nakupa in vzdrževanja 

športne opreme namenjene vsem trem OŠ in Vrtcu; 12.992,82 EUR - sofinanciranje prireditev občinskega pomena, 

ki niso sestavni del letnega programa športa za športne in druge organizacije na podlagi javnega razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Namen je zagotoviti pogoje in ponuditi možnost ukvarjanja s športom in športno rekreacijo čim širšemu krogu 

občanov občine, predvsem pa našim najmlajšim in mladini. Del sredstev je namenjen tudi kakovostnemu in 

vrhunskemu športu in tudi tu so rezultati vidni. Rezultati so vidni tudi v številu posameznih športov in športnih 

disciplin ter športnih društev, ki delujejo na našem območju. Pravo pot nakazujejo tudi številni uspehi naših 

športnikov tako v državnem, mednarodnem in svetovnem merilu. Sofinanciranje programov športa dosega svoj 

namen in sredstva so porabljena v korist vseh občanov občine. 

40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV
 (143.537 €) 139.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju športnih objektov. Realizacije je več kot 97 

%. Sredstva smo porabili za vzdrževalna dela na pokritem športnem objektu Balinišče Ravne, za upravljanje, 

vzdrževanje in čiščenje Športnega igrišča ob OŠ Bistrica, za postavitev, opremo, upravljanje, vzdrževanje in 

otvoritev premičnega drsališča v objektu Balinišča Ravne za sezono 2016/2017 in 2017/2018, za vzdrževalna dela 

na dovozni cesti s parkirišči v Skakalnem centru Sebenje (dodatno smo uredili še iztek skakalnice in kanalizacijski 

priključek objekta), za upravljanje, čiščenje in vzdrževalna dela v Športnem parku Križe in za zavarovanje športnih 

objektov. Sredstva so se na podlagi sklenjene pogodbe med Bios d.o.o. Tržič in Občino Tržič namenila tudi za 

tekoče vzdrževanje dvorane v DTO v skupni višini 4.958,13 EUR - menjava žarnic za LED tube, sanacija počene 

vodovodne cevi, odstranitev dotrajanih radiatorjev, sanacija talnega gretja. Opravljen je bil tudi nakup rokometnih 

žog, strošek je znašal 842,43 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila skladna z načrtovanimi oziroma z nenačrtovanimi, vendar nujnimi 

vzdrževalnimi deli. Nujna vzdrževalna dela, ki so se opravila, so na posameznih objektih v lasti Občine Tržič 

preprečila večjo in težje popravljivo škodo ter omogočila izvajanje športno rekreativnih dejavnosti. 

40432 NAJEM DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (20.000 €) 12.849 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila namenjena kritju stroškov za sofinanciranje oz. sponzoriranje kulturnih, športnih ter 

zabavnih prireditev, ki so se tekom celega leta odvijale v Dvorani tržiških olimpijcev ali pa je bil v letu 2017 plačan 

račun za prireditev, izvedeno konec leta 2016. Sredstva so bila namenjena plačilu najema dvorane za naslednje 

prireditve: Novoletni in spomladanski koncert Pihalnega orkestra Tržič, An fletn večer, Državno prvenstvo v 

plezanju, Ženska rokometna tekma , Novoletni turnir v rokometu, Ples kresne noči, Minfos.  Del sredstev na 

postavki je bil namenjen tudi za plačilo treningov tržiških olimpijcev, ki so se izvajali v dvorani. Z organizatorji 

prireditev in upravljavcem dvorane Bios, d.o.o. Tržič je Občina Tržič sklenila tripartitne najemne pogodbe. Od 

skupno planiranih sredstev za najem DTO v višini 20.000,00 EUR, je bilo za vse navedene namene uporabe 

dvorane, nakazanih 12.849,49 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija je skladna s potrebami po najemu DTO za tekoče leto. Zastavljeni cilji so realizirani. 
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40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ (48.000 €) 31.417 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Vzdrževanje otroških (javnih) igrišč se izvaja na podlagi izvedenega javnega naročila, na katerem je  bil izbran kot 

najugodnejši ponudnik BIOS d.o.o.. 

Redno vzdrževanje igrišč se je izvajalo na naslednjih lokacijah: Ravne, Živ Žav (Tržič-mesto), Bistrica - Deteljica, 

Bistrica - Kovorska cesta, Leše,  Senično in park ob Peku. Stroški rednega vzdrževanja,  praznjenja košev za smeti 

in zavarovanja so v letu 2017 znašali 14.175,87 EUR.  

Izvajalec je vzdrževal otroška igrišča v naslednjem obsegu: 

- redno vzdrževanje otroških igrišč v Občini Tržič (ročno čiščenje, strojno čiščenje, odvoz odpadkov na 

deponijo, ipd.), 

- manjša popravila na otroških igriščih, 

- dopolnitve urbane opreme na igriščih, 

- druga dela po nalogu naročnika. 

 Iz postavke se je delno krila (17.241,01 EUR) ureditev večnamenskega igrišča pod gradom Neuhaus, kamor se je na 

osnovi projekta (potrjenega s strani ZVKD, OE Kranj) umestilo večnamensko otroško igralo, telovadna orodja 

(ulična vadba - street workout) za mladostnike in odrasle ter novo urbano opremo. Območje ureditve je bilo 

zasajeno z avtohtonimi rastlinami. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Občina Tržič je zagotavljala urejenost in vzdrževanje otroških igrišč preko celega leta. Z izvedenim javnim 

razpisom smo dosegli tudi prihranke na področju izvajanja storitve z izvajalcem BIOS d.o.o..  Investirali smo v 

najbolj dotrajana igrala na igrišču pod gradom Neuhaus (Živ Žav), tekoče pa so se izvajala manjša popravila na 

obstoječih igralih. 

40460 SOFIN.ŠPORTNIH AKTIVNOSTI STAREJŠIH OBČANOV (5.000 €) 

5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je v letu 2017 sofinancirala športno rekreativno dejavnost članov Društva upokojencev Tržič na 

podlagi sklenjene pogodbe in izstavljenih zahtevkov z dokazili o namenski porabi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilj, spodbujanje starejših občanov k športni rekreativni dejavnosti je dosežen. Ponudba športnih programov za to 

starostno obdobje je zadovoljiva, prav tako pa tudi udeležba. 

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI (480.000 €) 452.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Iz proračunske postavke Občina Tržič skladno z Zakonom o socialnem varstvu in na njegovi osnovi izdanimi 

odločbami Centra za socialno delo Tržič doplačuje storitve institucionalnega varstva starejšim osebam. V letu 2017 

je Občina Tržič storitve institucionalnega varstva doplačevala v povprečju 70 osebam, ki so bile vključene v 

naslednje zavode: Socialno varstveni zavod Dutovlje, CUDV Draga, Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, 

Dom Petra Uzarja, Dom Lukavci, SVZ Hrastovec, Dom upokojencev Podbrdo, Želva Ljubljana, Društvo Novi 

Paradoks, Dom starejših Rakičan, Prizma Ponikve, VDC Kranj, Zavod Sv. Terezije, Zavod Sv. Martina, Dom 

Kuzma, CUDV Radovljica, Comett domovi, Deos-Center starejših, VDC Nova Gorica, DSO Preddvor, Dom 

Impoljca, Dom upokojencev Idrija, Doma na Krasu. Vsi upravičenci oprostitve plačila institucionalnega varstva niso 

koristili celo leto (smrt, zaradi lastnine in vknjižbe prepovedi obremenitve in odtujitve s strani občine, so se nekateri 

odpovedali pravici, nekateri so se po svoji odločitvi odpovedali oskrbi v zavodu ali domu in se vrnili domov 

oziroma k sorodnikom,...).     

 

Občina Tržič je v letu 2017 doplačala za 452.107,42 EUR storitev institucionalnega varstva. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Dosegli smo osnovni cilj in skladno z odločbami Centra za socialno delo Tržič zagotovili institucionalno varstvo in 

ustrezno oskrbo vsem upravičenim uporabnikom. Tekoče smo plačevali vse nastale obveznosti do socialno 
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varstvenih zavodov in dosledno vpisovali prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin v lasti upravičencev v 

korist Občine Tržič, če je tako izhajalo iz izdanih odločb. 

40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)
 (14.000 €) 7.055 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Iz sredstev postavke se financira pogodbeni delež Občine Tržič za delovanje POŠ Helene Puhar. Sredstva so 

namenjena pokrivanju materialnih stroškov v sorazmernem deležu glede na število vključenih učencev s stalnim 

bivališčem v občini Tržič.  

 

V preteklem šolskem letu je šolo obiskovalo 8 tržiških otrok, v tem šolskem letu  pa 11. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Otrokom s posebnimi potrebami iz naše občine so bili s temi sredstvi omogočeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo 

in izobraževanje. Sredstva niso bila koriščena v celoti, ker je težko predvideti število otrok, ki bodo obiskovali šolo. 

40530 MLADINSKI CENTER (29.600 €) 25.682 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Mladinskega centra Tržič, ki deluje za mladostnike, kateri so iz 

različnih razlogov prikrajšani za normalno družinsko življenje. Osnovne dejavnosti Mladinskega centra so: 

svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, individualna pomoč otrokom in 

mladostnikom, prostočasne dejavnosti (delavnice), prostočasne dejavnosti v času počitnic, organiziranje taborov oz. 

druge podobne skupinske dejavnosti. Občina Tržič je za delovanje Mladinskega centra Tržič s Centrom za socialno 

delo Tržič sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvajanja socialno-varstvenih storitev, vodenje pomoči družini na 

domu in preventivnega programa za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju ter medgeneracijsko druženje 

otrok in starejših občanov na Centru za socialno delo Tržič (Mladinski center) v letu 2017, na podlagi katere so bila 

na račun CSD Tržič v štirih obrokih nakazana sredstva za delovanje v skupni višini 25.250,00 EUR. CSD je občini 

posredoval tudi plan dela centra ter poročilo o porabi sredstev. Del sredstev na postavki predstavljajo še stroški za 

zavarovalno premijo za leto 2017, za meritve emisij dimnih plinov ter za tekoča hišniška in vzdrževalna dela, ki jih 

je skladno s pogodbo izvajalo podjetje Bios, d.o.o. Tržič. Del sredstev na postavki v višini 3.918,40 EUR ostaja 

neporabljen za primer nujnih vzdrževalnih del. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so doseženi. Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila 

namensko porabljena. 

40539 CSD TRŽIČ (13.758 €) 13.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena za kritje 4,7% stroškov za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih na Centru za 

socialno delo Tržič. Skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev se iz 

proračuna Občine Tržič planira delež sredstev za plače in materialne stroške za 0,377 zaposlenega oz. 4,71% 

sredstev. 95,29% vseh potrebnih sredstev za delovanje CSD Tržič se zagotavlja iz proračuna RS (98.člena Zakona o 

socialnem varstvu, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev). Občina Tržič je na podlagi sklenjene pogodbe s CSD po mesečnih dvanajstinah skupno 

nakazala 13.758,00 EUR za plače, prispevke in osebne prejemke zaposlenih ter materialne stroške. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so doseženi. Realizacija nakazil skladna s pogodbo. 

40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI (12.000 €) 11.962 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena sofinanciranju redne dejavnosti in programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter 

društev s sedežem v in izven občine Tržič, ki vključujejo občane iz območja občine Tržič. Objavljen je bil javni 

razpis za sofinanciranje zdravstvenih, humanitarnih in socialnih programov humanitarnih in invalidskih organizacij 

in društev za leto 2017, na podlagi katerega so bila proračunska sredstva dostopna vsem prijaviteljem pod enakimi 

pogoji. Na javni razpis se je prijavilo 27 prijaviteljev. Vlagateljem s sedežem v občini Tržič smo sofinancirali redno 

dejavnost ter programe, vlagateljem s sedežem izven občine Tržič pa le programe. Za izvedbo razpisa je bilo skupno 
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nakazanih 10.779,23 EUR med 27 vlagateljev. Del sredstev na postavki v višini 512,08 EUR je bilo namenjenih za 

sejnine komisije, del pa za poplačilo dveh pogodbenih obveznosti javnega razpisa za leto 2016 (Auris in ZŠAM 

Tržič).  

 

Razdelitev sredstev razpisa je razvidna iz spodnje tabele. 

 

  PRIJAVITELJ ODOBRENO  ODOBRENO SKUPAJ 

    EUR EUR   

    za redno dejavnost ZA PROGRAME   

1 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE   144.30 144.30 

2 DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ 539.00 950.46 1489.46 

3 KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE   436.60 436.60 

4 REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE   159.10 159.10 

5 OZARA   160.95 160.95 

6 DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO   149.85 149.85 

7 ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CVB   140.60 140.60 

8 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE   138.75 138.75 

9 DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN   162.80 162.80 

10 ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE   131.35 131.35 

11 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE   162.80 162.80 

12 ZŠAM TRŽIČ 423.00 889.14 1312.14 

13 ŽUPNIJSKA KARITAS TRŽIČ - BISTRICA 346.50 363.54 710.04 

14 DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE   138.75 138.75 

15 RDEČI KRIŽ TRŽIČ 0.00 994.26 994.26 

16 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH   340.40 340.40 

17 DRUŠTVO VITA   138.75 138.75 

18 MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z ROKO V ROKI   179.45 179.45 

19 DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ   460.65 460.65 

20 ŽUPNIJSKA KARITAS KRIŽE 423.00 608.82 1031.82 

21 KZA NOVA BRAZDA   179.45 179.45 

22 ŠENT   160.95 160.95 

23 MALI VITEZ   144.30 144.30 

24 AURIS 308.00 950.46 1258.46 

25 DRUŠTVO SOŽITJE   175.75 175.75 

26 DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE   153.55 153.55 

27 ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV    123.95 123.95 

  SKUPAJ 2.040 8.595 10.779.23 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z izvedbo vseh programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila ovrednotena v skladu s kriteriji 

oziroma predpisi in namensko porabljena za izvajanje dogovorjenih letnih programov. 

40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.322 €) 2.322 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2010 je v Pristavi pri Tržiču začel delovati Reintegracijski center. Program reintegracije izvaja Center za 

socialno delo Kranj, namenjen pa je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti 

potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljajo temelje za trajno 

absistenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program je financiran s  strani Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve, fundacije Vincenca Drakslerja, prispevkov uporabnikov programa. Gorenjske občine so center sofinancirale 

glede na število prebivalcev v posamezni občini, kar je za Občino Tržič v letu 2017 predstavljalo 2.321,80 EUR. 

Sredstva so namenjena za materialne stroške programa, komunalne storitve, elektriko in material za prostočasne 

dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti 

nazaj v družbo. Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka finančnemu planu 

Reintegracijskega centra. 

40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA (15.000 €) 

14.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.list RS, št. 79/2010) občine 

z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije lahko sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje 

delovanja območnih organizacij RK Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem 

interesu izvajajo območne organizacije. Občina Tržič območnemu združenju Rdečega križa Tržič financira delno 

zaposlitev sekretarke, ki je zaposlena 6 ur dnevno. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 so bili uspešno realizirani naslednji projekti: krvodajalske akcije, tečaj prve pomoči za bodoče voznike, 

tečaj nega bolnika, razdeljevanje hrane med socialno ogrožene, sprejemanje in razdeljevanje oblačil, letovanje in 

obdarovanje otrok, krožki RK po osnovnih šolah, delavnice in obiski v Domu Petra Uzarja, obiski starejših idr. S 

strani Občine Tržič je bilo realizirano tudi frankiranje pošte za krvodajalce. Z izvedbo vsega navedenega je bil 

dosežen javni interes, zastavljeni cilji so bili realizirani, sredstva so bila porabljena namensko. 

40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ (3.040 €) 3.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij v letu 2017, na katerega 

se je prijavilo šest prijaviteljev. Merila in kriteriji javnega razpisa, od katerih je odvisna višina dodeljenih sredstev 

posameznemu prijavitelju, so: število članov prijavljenega vlagatelja, odstotek plačane članarine za leto 2016, višina 

članarine za leto 2017, program dela (organizacija prireditve/projekta) ter skrb za svoje člane. Pri prijavljenih 

programih je komisija ocenjevala kvaliteto in realnost programa, preglednost in jasnost konstrukcije prihodkov in 

odhodkov ter zvrst posameznega programa. Stroški sejnine so minimalni; le za eno sejo v višini 102,30 EUR. Iz 

spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje. Z nakazili smo zagotovili pogoje za delovanje 

veteranskih organizacij na letni ravni.  

VLOGA VREDNOST 

 

V EUR 

1. 

 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – GORENJSKA 

Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič 

 

 

640,00 
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2. 

 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRŽIČ  

Trg svobode 18, 4290 Tržič 

 

 

544,00 

3. 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

Trg svobode 18, 4290 Tržič 

 

422,40 

4. 

 

OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV TRŽIČ 

Trg svobode 18, 4290 Tržič 

 

 

550,40 

5. 

 

ZDRUŽENJE VOJAŠKIH GORNIKOV SLOVENIJE 

Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela 

 

 

416,00 

6. 

 
ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV V REDNO NEMŠKO VOJSKO V ČASU 1943-

1945 

Ulica Juleta Gabrovška 6, 4000 Kranj 
 

 

364,80 

 

 

Skupaj 

 

2.937,60 

 
 + 1 SEJNINA 102,40 

 

3.040,00 

 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z izvedbo odobrenih programov je bil dosežen javni interes, dodeljena sredstva so bila namensko porabljena v 

skladu s pogoji javnega razpisa.  Letni cilj je bil dosežen, posledično tudi dolgoročni cilj - sofinanciranje kvalitetnih 

programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje 

njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo delovanje v družbenem razvoju občine. 

40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI (11.960 €) 6.572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena socialnovarstvenim pomočem socialno ogroženim občanom v občini. Sredstva se odobrijo na 

podlagi vloge občanov, osnovnih šol in po pridobljenem mnenju Centra za socialno delo, pa tudi na njihovo vlogo 

oziroma predlog. Sredstva za socialno varstveno pomoč učencem se razdelijo na podlagi občinskega Pravilnika o 

dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič, do katere so upravičeni starši oz. skrbniki s 

stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti potrebna pomoč. Šolam je bilo 

v 2017 za ta namen skupno nakazanih 266,20 EUR (plavalna šola Čatež in raziskovalni tabor na Debelem rtiču, 

oboje v organizaciji OŠ Tržič).  

 

Sredstva na postavki so bila namenjena tudi sofinanciranju stroškov letovanja šolskih otrok iz socialno ogroženih 

družin. Otroke, ki so upravičeni do letovanja, poleg staršev in otroških zdravnikov, predlagajo tudi Centri za 

socialno delo ter šolske svetovalne delavke. Za sofinanciranje kolonije je bilo s strani staršev oz. rejnikov na Občino 

Tržič oddanih 15 vlog, katerim je bilo ugodeno v skupni višini 1.481,30 EUR. Delež sofinanciranja je bil izračunan 

na podlagi Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič. Skupno je v 

koloniji letovalo 53 otrok iz območja občine Tržič.  
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Del sredstev na postavki predstavljajo sredstva za enkratne denarne pomoči, ki se dodelijo socialno ogroženim 

občanom na podlagi občinskih navodil za dodelitev enkratne denarne pomoči. V letu 2017 je bilo ugodeno 

petnajstim vlogam občanom v skupni vrednosti 2.929,02 EUR, eni ogroženi družini pa smo omogočili letovanje 

preko društva Sožitje. Zvezi paraplegikov Slovenije ter YHD-Društvu za teorijo in kulturo hendikepa je bilo 

nakazanih po 480,00 EUR za 3 invalidne osebe z območja občine Tržič za sofinanciranje programa osebne 

asistence. 

 

Od skupno planiranih 11.960,00 EUR na postavki je bilo nakazanih 6.571,92 EUR. Del sredstev na postavki ni bil 

porabljen, ker nismo prejeli povečanega števila vlog kot smo pričakovali na podlagi zaostrenega socialnega in 

ekonomskega položaja občine ter države. Določene vloge, kjer prijavitelji niso izkazovali izredne materialne 

ogroženosti družine oz. vlagatelji predhodno niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske (npr. 

vloga za dodelitev denarno socialne pomoči na Centru za socialno delo), so bile skladno z Pravilnikom za dodelitev 

socialno varstevnih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič in Navodili za dodelitev enkratne denarne pomoči, 

zavrnjene. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Otrokom iz socialno šibkih družin smo omogočili udeležbo v  načrtovanih programih šole v naravi, taborov ter 

drugih programih letovanj in zimovanj. Z dodelitvijo enkratnih denarnih pomoči smo dosegli zmanjševanje 

socialnih stisk materialno ogroženih občanov. Realizacija je bila skladna z izdanimi odločbami, zastavljeni cilji so 

bili doseženi. Sredstva so bila nakazana na osebne račune vlagateljev, na TRR šol in organizatorju letovanja v 

zdravstveni koloniji - Zvezi prijateljev mladine Škofja Loka in Zvezi paraplegikov Slovenije. 

40581 SUBVENCIJE STANARIN (60.000 €) 54.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V predmetni postavki so bila sredstva namenjena za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja in  tržna 

stanovanja, ki jih občina poravnava na podlagi izdane Odločbe Centra za socialno delo.  Za izračunani znesek 

subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski urad. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Predvidena sredstva so v skladu z zakonskimi določili zadoščala za zagotavljanje subvencioniranje najemnin 

upravičencem, ki to pravico imajo. Realizacija je skladna z izdanimi odločbami.  Finančno šibkejšim najemnikom 

zagotoviti plačilo dela neprofitne in tržne najemnine, ki lahko znaša tudi 80% najemnine. Dinamika financiranja: 

tekoče, mesečno. 

40582 PLAČILA POGREBNIH STORITEV SOCIALNO OGROŽENIM(5.175 

€) 1.189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne 

stroške socialno ogroženih občanov, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa ti niso zmožni poravnati 

pogrebnih stroškov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 smo krili pogrebne stroške za dva pokojnika. 

40583 STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU (139.975 €) 134.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Dom Petra Uzarja na podlagi letne pogodbe izvaja socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu v obliki javne 

službe. Upravičenci so: 

- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali bolezni niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, 

- osebe s statusom invalida, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- kronično bolne osebe, hudo bolni otroci in duševno prizadete osebe, če niso sposobne samostojnega življenja. 

 

Storitev pomoči na domu obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri 

ohranjanju socialnih stikov ter dostavo hrane na dom. Občina subvencionira pomoč na domu v višini najmanj 50 % 
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ekonomske cene izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

Občina Tržič je v letu 2017 za ta namen izplačala 134.655,86 EUR. Pomoč na domu je v mesecu decembru 2017 

koristilo 55 uporabnikov. Številka se je glede na leto 2016 v povprečju povečala za 10 uporabnikov. Subvencija 

Občine Tržič, je v letu 2017 znašala 70%. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V program je bilo v povprečju vključenih 55 uporabnikov. Uporabniki, ki storitev pomoči na domu koristijo, so po 

povratnih informacijah z njo zadovoljni in jo nameravajo koristiti tudi v letu 2018. 

40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG.DOH. (10.500 €) 

10.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Uvedba družinskega pomočnika v letu 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju čim boljšega socialnega 

bivanja starejših od 65 let in invalidnih oseb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 

potrebuje. To je lahko le oseba, ki bi se štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb 

ali je zapustila trg dela. Imeti mora ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od družinskih 

članov.  

 

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 smo skladno z zakonom o Socialnem varstvu izplačevali sredstva za enega družinskega pomočnika, in 

sicer 10.195,76 EUR. 

40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA (34.000 €) 

25.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V občinskem proračunu smo predvideli sredstva za denarni prispevek ob rojstvu otroka skladno z Odlokom o 

enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič. Denarni prispevek Občine za novorojenca je v letu 

2017 znašal 220,00 EUR. Do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka so upravičeni starši, ki imajo skupaj 

z otrokom stalno prebivališče v občini Tržič. Z njim se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje 

stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Del sredstev na postavki ni bil nakazan, ker je bilo število rojstev manjše 

od pričakovanih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Za leto 2017 je bila denarna pomoč ob rojstvu nakazana 118 novorojencem oz. njihovim staršem. Nekaj vlog je bilo 

zavrnjenih, ker vlagatelji ali / in novorojenčki niso izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev (brez stalnega 

prebivališča v občini Tržič ali/in brez slovenskega državljanstva). 

40586 VARNA HIŠA (6.450 €) 6.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena skupnemu projektu petih Centrov za socialno delo z območja Gorenjske. Upoštevajo se 

usmeritve nacionalnega programa socialnega varstva ter nacionalni program stanovanjskega gospodarstva, ki tudi 

lokalnim skupnostim (občinam) nalaga večjo skrb za ranljive skupine prebivalcev. Sredstva so bila porabljena za 

sofinanciranje Varne hiše Gorenjska in njene stanovanjske enote, ki jo je izvajalo Društvo za ženske in otroke žrtve 

nasilja. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače, regresa, prevoza, prispevkov in materialnih stroškov dela 

vodje in dveh strokovnih delavk v Varni hiši Gorenjske in dveh strokovnih delavk v stanovanjski enoti. Varno hišo 

Gorenjske in njeno stanovanjsko enoto so na osnovi dogovora sofinancirale vse občine Gorenjske. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so realizirani. Višina nakazanih sredstev je enaka višini pogodbenih sredstev. 

40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV (10.000 €) 4.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v višini 4.490,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta za mlade "Alteršola". Program 

sofinancirajo Alteršola, KS Bistrica in Občina Tržič, namenjen pa je mladim (starejšim od 13 let) za kakovostno 
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preživljanje prostega časa, s pridobljenimi znanji pa lahko uspešneje razvijajo in gradijo medosebne odnose ter se 

učinkoviteje soočajo z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju zaposlovanja. Vključuje mladostnike z 

zaznanimi vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki jih v alteršolo usmerijo strokovni delavci šol in Mladinskega 

centra Tržič. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Na proračunski postavki sredstva niso bila koriščena v celoti. 

40601 ZDR.ZAV.NEPRESKRBLJENIH OSEB (118.000 €) 93.149 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

S 1. 1. 2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju socialnega varstva po kateri je Center za socialno delo, 

kjer ima občan stalno prebivališče, tudi pristojen za sprejem vlog in odločitev o pravici do plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje, Občina Tržič pa še vedno ostaja zavezanka za plačilo premije za obvezno 

zdravstveno zavarovanje za zavezance, ki imajo stalno prebivališče na območju občine. 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 

in so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri 

čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz 

drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 

 

Število zavarovancev v januarju je bilo 276, junija 241, decembra 221. Višina mesečnega pavšalno določenega 

prispevka na osebo v letu 2017 je znašala 31,36 EUR.  

 

Iz te postavke se krijejo tudi sredstva za zavarovanje otrok do 18 let, ki niso zavarovani iz drugega naslova (po 

starših). Za te otroke je dolžna prispevke obračunati in plačevati pristojna občina. Višina mesečnega prispevka za 

enega otroka znaša 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače. V letu 2017 smo imeli tako zavarovane 3 otroke. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z zakonodajo in pogoji za pridobitev pravice do obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Občina Tržič je s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje svojim 

občanom omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani. 

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (33.000 €) 28.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina je po zakonu dolžna kriti račune za opravljene mrliške oglede in stroške zahtevanih obdukcij za občane. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Občina Tržič je iz tega naslova krila vse upravičene obveznosti za opravljene mrliške oglede in obdukcije skladno z 

zakonodajo. 

40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE (RADIO GORENC, GLASILO 

TRŽIČAN,..) (110.000 €) 91.398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 smo financirali: 

- 8 številk glasila Tržičan (obseg prve številke je bil 40, ostalih pa 32  barvnih strani, naklada pa 5.980 izvodov). 

Stroški povezani z glasilom Tržičan so bili: lektoriranje, priprava za tisk, tisk in distribucija, plačilo stroškov dela 

odgovornega urednika in provizija od trženja oglasnega prostora, 

- 1 številko časopisa Tržiški glas v nakladi 25.000 izvodov, ki je priloga Gorenjskemu glasu, stroški pa zajemajo 

pripravo novinarskih vsebin, urejanje in lektoriranje, trženje oglasnega prostora, pripravo za tisk, tisk in distribucijo, 

- informativno dejavnost na Radiu Gorenc (napoved prireditev - dnevna javljanja iz TPICa, oglaševanje in 

promocija Tržiških poletnih prireditev, 2x mesečno oddaja Življenju v Tržiču, tedenske oddaje o spodbujanju 

gospodarstva, obrti in podjetništva, kmetijstva in gozdarstva), 
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- poročanje o dogajanju v Tržiču na Tele TV Kranj (spremljanje sej občinskega sveta, pokrivanje novinarskih 

konferenc, 1-urna oddaja ob občinskem prazniku, 1-urna oddaja ob posebnih dogodkih, oddaja Župan pred 

kamero…), 

- stroške uporabe in soupravljanja informacijske platforme Moja Občina, 

-  druge medijske objave o aktualnem dogajanju v občini Tržič (Letopis Gorenjska …), 

- tisk in distribucija obvestil o izvedbi pomembnejših  projektov v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (10.000 €) 256 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila koriščena le v majhnem obsegu, in sicer za izdelavo  predizmer, popisov del in oceno 

investicije za energetsko sanacijo fasade na POŠ Kovor. Velik del sredstev na postavki ostaja neporabljen, saj je bil 

planiran za intervencije ob primeru nujnih, nepredvidenih dogodkov (požar, vremenske neprilike, druge 

nepredvidljive okoliščine...). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Investicije realizirane skladno z načrtom. Cilji so doseženi. Skladno z obrazložitvijo proračuna za leto 2017 so bila 

sredstva na postavki namenjena tudi za primer elementarnih nesreč po šolah ali nujnih vzdrževalnih del, ki pa jih v 

letu 2017 ni bilo, zato velik del sredstev na postavki ostaja nekoriščen. 

50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (125.000 €) 115.069 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanja in obnovo objektov Vrtca Tržič. Porabljena so bila na 

podlagi javnega razpisa za investicijo z naslovom "Prekritje strehe in energetska sanacija strešin na enoti vrtca 

Palček". Stroške predstavljajo gradbeno obrtniška dela, nadzor, varnostni načrt, razpisno in projektno dokumentacijo 

ter zavarovanje.  

Del sredstev v višini 20.000,00 EUR za navedeno investicijo se je krilo iz postavke 30202 energetska obnova stavb. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilj Občine Tržič je sprejeti v vrtec kar največ otrok iz občine Tržič, kar nam je v letu 2017 relativno dobro uspelo. 

Hkrati pa želimo otrokom v vseh enotah vrtca z izvedbo investicij ter rednega investicijskega vzdrževanja 

zagotavljati kar najboljše pogoje za bivanje, igro in učenje. 

50119 PROJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU (68.200 €) 45.526 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki v višini 38.359,70 EUR so bila porabljena za energetsko sanacijo zahodnega trakta ZD Tržič. 

Investicijo sta v enakih deležih (vsak 50 %) krila OZG in Občina Tržič.  

 

V letu 2017 je Zdravstveni dom Tržič dobil štiri nove radijske postaje (2 mobilni in 2 ročni), ki omogočajo boljšo 

komunikacijo ekip nujne medicinske pomoči na terenu. Aktivirana sta bila tudi dva nova avtomatska zunanja 

defibrilatorja, ki sta nameščena na ZD Tržič in v podhodu Občine. Nakup navedenega je bil izveden na podlagi 

javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Ministrstvo je izvedbo projekta 

sofinanciralo s 5.286,40 EUR, preostanek, 1.879,61 EUR, je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Investiciji sta bili uspešno realizirani. Toplotne izgube stavbe bodo manjše. S posodobitvijo opreme bo ZD Tržič 

dosegel poenotenje ter boljšo učinkovitost komunikacije ekip nujne medicinske pomoči na terenu. 

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI (80.000 €) 59.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI in PID dokumentacijo za sanacijo kotlovnice v Tržiškem muzeju v višini 

3.416,00 EUR in za nakup nepremičnine (objekt Sončeva hiša - Za Mošenikom 16) v višini 23.835,19 EUR. 

Nepremičnina je bila kupljena v stečajnem postopku, objekt pa je zaradi dotrajanosti predviden za rušenje, na 
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njegovem mestu bi uredili parkirišča za potrebe muzeja, dostop in muzejski vrt. Preostanek sredstev je bil porabljen 

za izvedbo II.-III. faze sanacije Kulturnega centra Tržič v višini 30.666,81 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Načrtovani cilji so bili realizirani skoraj v celoti in cilji doseženi. Priprava in izdelava nekaterih izvedbenih 

projektov na področju kulturne infrastrukture pa je še v izdelavi in bodo dokončno realizirani v letu 2018, zato 

realizacija na postavki ni 100 %. 

50121 NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(219.463 

€) 212.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila porabljena na podlagi javnega razpisa za investicijo z naslovom "UREDITEV 

VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD GRADOM NEUHAUS" v višini 34.999,00 EUR in investicijo »PRENOVA 

DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (dobava in montaža parketa ter zaščitnih plošč, popravilo tribun)« v višini 

169.463,22 EUR. Pri omenjenih investicijah stroške predstavljajo gradbeno obrtniška dela, dobava športne opreme, 

nadzor, varnostni načrt, razpisna in projektna dokumentacija ter izdelava obvestilne table. Na omenjeni postavki so 

tudi stroški geodetskega posnetka in izdelava IDZ in PZI dokumentacije za preureditev Športnega igrišča v Žiganji 

vasi/Sebenjah v višini 8.216,70 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Obe investiciji predstavljata dodatne oziroma obnovljene športne površine 

in objekte za široko uporabo vseh športa in rekreacije željnih občanov Občine Tržič. Predvsem prenova Dvorane 

tržiških olimpijcev sedaj zagotavlja varno izvajanje športnih aktivnosti tako našim osnovnošolcem kot tudi vsem 

ostalim uporabnikom. Za preureditev športnega igrišča Žiganja vas/Sebenje je pripravljena projektna dokumentacija, 

realizacija pa bo v skladu s prioritetami predvidena v naslednjih letih. 

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS (37.000 €) 31.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za celovito obnovo notranjosti stavbe Doma krajanov Senično. V Domu krajanov 

Jelendol smo uredili odrske zavese in kupili kompletov miz s stoli za potrebe delovanja dvorane Doma krajanov KS 

Jelendol. V Lešah smo nadaljevali prenove prostorov nekdanje šole (vgradnja nove keramike, nova vrata). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili v celoti doseženi. 

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (5.000 €) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 ni bilo realiziranih nakupov oz. drugih posodobitev Gorenjske plaže, saj glede na višini rezerviranih 

sredstev ni bilo zaznanih večjih potreb. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Občina Tržič v letu 2017 ni dosegla nobenega z vidika uresničevanja proračuna zastavljenih ciljev na tej proračunski 

postavki, saj so sredstva ostala neizkoriščena - ni bilo izkazanih posebnih potreb, saj je bazenski kompleks relativno 

nov. 

50127 UPRAVLJANJE Z BAZENOM (75.000 €) 64.492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za tekoče stroške obratovanja tako kopališkega dela objekta kot 

prireditvenega dela objekta ter za nakup posameznih osnovnih sredstev za obratovanje bazena. V letu 2016 je postal 

koncesionar za opravljanje lokalne gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – kompleksom 

»Gorenjska plaža« družba Bios, d.o.o., Tržič. 

 

V skladu s koncesijsko pogodbo je bilo koncesionarju izplačano 55.198,52 EUR z DDV. Natančnejša obrazložitev 

porabe sredstev je razvidna iz poročil koncesionarja. 

 

Za nakup opreme - senčnikov je bilo namenjenih 3.172,00 EUR z DDV ter za Redox merilec 239,12 EUR z DDV. 
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Za oblikovanje kreativne zasnove promocije na Gorenjski plaži v Tržič (zasnova, kako z vizualnimi elementi 

promovirati turistično ponudbo na območju Gorenjske plaže) je bilo namenjenih 1.415,20 EUR z DDV.  

 

Preostanek sredstev je bil namenjen za stroške oglaševanja, stroške brezplačnih vstopnic, pravno svetovanje in 

zastopanje in druge izdatke povezane z delovanjem in vzdrževanjem Gorenjske plaže. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji na področju kopališkega upravljanja so bili doseženi, saj je v ugodnih vremenskih razmerah kopališče 

obratovalo skoraj vsak dan v obdobju od 19.6.2017-6.9.2017. Kopališče je bilo odprto 77 dni, 3 dni pa zaprto. 

Kopališče je v tem času obiskalo 25.374 obiskovalcev. V amfiteatru sta bili izvedeni dve večji prireditvi ter več 

manjših enodnevnih na bazenskem delu kopališča. 

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ (137.200 €) 120.003 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 so bila na področju investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: v 13 

stanovanjih je bila opravljena  zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, in sicer: Balos 4, Deteljica 2,  Cankarjeva 

13, Cerkvena ulica 2, Koroška cesta 2, Koroška 7, Podvasca 7 (v dveh stanovanjih), Ravne  7, Za jezom 12 (v dveh 

stanovanjih) in Trg svobode 23 (v dveh stanovanjih). Skupni znesek menjave zunanjega stavbnega pohištva  je 

znašal skupaj s stroški popisa del 22.625,66 €. 

Obnovili smo  streho poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Koroška cesta 2 (zamenjava kritine, obnova 

dimnikov in ostala kleparska dela). Stroški obnove so znašali 20.173,61 €. Sofinancirali smo obnovo fasade 

večstanovanjskega objekta na naslovu Cankarjeva cesta 13 v višini 21.428,30 € ter sofinancirali obnovo strehe 

(nabava materiala) Jelendol 3 v višini 11.101,68 € in obnovo strehe ter konstrukcije poslovno stanovanjskega 

objekta Preska 19 v višini 18.500,90 €  

 

Pred dodelitvijo stanovanja in dveh bivalnih enot novim najemnikom smo po opravljeni deložaciji opravili celotno 

obnovo bivalne enote na naslovu Koroška cesta 2 in Podvasca 7 ter stanovanja na naslovu Kovorska cesta 15 v 

skupni višini 26.173,11 €.  

 

Prenešene obveznosti v leto 2018 v višini 17.181,18 EUR predstavljajo rezervirana sredstva za plačilo: 

- nadzora gradbenih in obrtniških del na objektu Preska 19 (1.169,15 EUR), 

- plačilo preostalega dela obnove strehe ter konstrukcije poslovno stanovanjskega objekta Preska 19  (15.411,97 

EUR), 

- izvedbe sanacije balkona na Kovorski 5 (600,06 EUR). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vsako leto z razpoložljivimi sredstvi obnavljamo stanovanja in s tem zagotavljamo ustrezen nivo vzdrževanosti in 

primernosti neprofitnih stanovanj za normalno uporabo. 

60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ(162.800 €) 

152.344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 so bila na področju vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: nujna vzdrževalna dela 

skupnih prostorov na zahtevo upravnika in drugih lastnikov, nujna vzdrževalna dela občinskih stanovanj ter vplačilo 

rezervnega sklada v skupni višini 141.072,65 €, plačilo zavarovalnih premij za stanovanja v višini 3.404,26 €. V letu 

2017 smo nadaljevali s sodnimi postopki zoper naše neplačnike tako, da so  stroški odvetnikov, notarjev in 

izvršitelja znašali 3.844,44 €. Poravnali smo stroške komunalnih storitev in elektrike za prazna stanovanja ter  dolg 

naših bivših najemnikov v skupni višini 2.200,08 €. V letu 2017 smo Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije 

povrnili stroške najemnine za stanovanje na naslovu Ravne 26 v višini 1.822,96 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vsako leto z razpoložljivimi sredstvi zagotavljamo sredstva za kritje stroškov, povezanih z vzdrževanjem in plačilo 

obratovalnih stroškov, kakor tudi druge stroške, vezane na uporabo občinskih neprofitnih stanovanj. 
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60202 JAVNA RAZSVETLJAVA (291.000 €) 237.603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizacija na postavki javne razsvetljave v letu 2017 znaša 237.603,05 EUR, in sicer za: 

 

1. Pripravo projektne in druge dokumentacije in izdelavo katastrov javne razsvetljave 10.610,16 EUR; 

Skladno s prenovo javne razsvetljave so bili vzpostavljeni katastri javne razsvetljave na območju Trga svobode, 

Cerkvene ulice in v Sebenjah. Pripravljena je bila projektna dokumentacija za izvedbo delne obnove javne 

razsvetljave na območju naselij Retnje-Breg, Loma pod Storžičem v naselju Grahovše in Pristave. 

 

2. Redno vzdrževanje javne razsvetljave 33.280,42 EUR; 

Med redno vzdrževanje spadajo popravila in menjava svetilk in sijalk, popravila na prižigališčih in stikališčih javne 

razsvetljave, vzdrževalna dela na drogovih javne razsvetljave in podobna vzdrževalna dela (zasenčitve, osvetlitve) 

že obstoječe infrastrukture. 

 

3. Investicijsko vzdrževanje in obnove 102.655,40 EUR; 

Investicije v novo javno razsvetljavo ali menjavo stare so potekale na območju naselja Pristava, Grahovše in Leše. 

 

Občina Tržič je v letu 2017 izvedla delno obnovo infrastrukture javne razsvetljave z obnovo dveh odsekov javne 

razsvetljave na odjemnih mestih OM ID26 – JR TP PRISTAVA ter OM ID33 – JR TP POVHE kjer je skladno z 

tehničnimi pogoji v projektni dokumentaciji izvedla zamenjavo obstoječih svetilk s svetilkami skladnimi z Uredbo o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

 

V sklopu rekonstrukcije obstoječih odsekov je bila izvedena tudi novogradnja celotnega odseka javne razsvetljave v 

naselju Grahovše – Lom pod Storžičem. 

 

V Lešah je bila izvedena rekonstrukcija oziroma novogradnja javne razsvetljave, zaradi podiranja zračnih vodov s 

strani Elektra Gorenjske, zaradi česar je bila vzpostavljena nova javna razsvetljava na območju celotnega naselja. 

 

V okviru investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave je bila izvedena delna obnova javne razsvetljave na 

Planinski poti v Križah, obnova drogov javne razsvetljave na Kalinčku, popravljeni so bili poškodovani utripalci in 

merilniki hitrosti na prehodu za pešče v naselju Kovor in Križe ter postavljene dodatne svetilke javne razsvetljave (v 

naselju Brezje in Bistrica pri Tržiču). 

 

4. Novoletno okrasitev 13.995,28 EUR; 

 

5. Tokovino javne razsvetljave 75.377,88 EUR; 

Nadaljuje se trend zniževanja stroška tokovine javne razsvetljave zaradi menjave sijalk z varčnimi, saj se je slednji 

glede na preteklo leto znižal za približno 10%.  

 

6. Nadzor javne razsvetljave 1.683,94 EUR; 

Izvajanje nadzora v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave je urejeno po pogodbi št. 060-0002/2016 - Tehnični 

nadzor izvajanja del javne razsvetljave na območju občine Tržič za obdobje od 1.3.2016 do 31.12.2017. 

 

 

Izvedba rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave ter novoletne okrasitve je bila v letu 2017 urejena 

skladno z Zakonom o javnem naročanju in Navodili za oddajo naročil v Občini Tržič. 
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Izvajanje nadzora v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave je urejeno po pogodbi št. 060-0002/2016 - Tehnični 

nadzor izvajanja del javne razsvetljave na območju občine Tržič za obdobje od 1.3.2016 do 31.12.2017. 

Oskrba z električno energijo je urejena po pogodbi z Energijo plus d.o.o. (skupno javno naročilo s Skupnostjo občin 

Slovenije). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v letu 2017 potekalo na podlagi predhodnega načrtovanja 

(projekti) in nujnih del (redno vzdrževanje javne razsvetljave). 

 

V letu 2017 je strošek tokovine javne razsvetljave nekoliko nižji kot v preteklem letu ker Občina Tržič zaradi 

sanacije energetsko najbolj potratnih območij javne razsvetljave z varčnejšimi sijalkami po Uredbi o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (632.500 €) 623.357 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Večji del realizacije v letu 2017 predstavlja plačilo tekočih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v občini  na podlagi 

Koncesijske pogodbe sklenjene z izvajalcem Komunala Tržič d.o.o. Vrednost plačane realizacije opravljenih del po 

tej Koncesijski pogodbi znaša skupno 619.696,63 €, od tega predstavlja 108.877,25 € vrednost del za obdobje 

november - december 2016 in 510.819,38 € vrednost dela v obdobju januar - oktober 2017. Za obdobje januar - 

oktober 2017 je razrez stroškov tekočih vzdrževalnih del sledeč: cestno prometna talna signalizacija 29.564,42 €, 

cestno prometna vertikalna signalizacija 16.228,56 €, čiščenje vozišč in pločnikov po zimski službi 22.243,55 €, 

košnja trave (1. krog) 28.461,24 €, košnja trave (2. krog) 19.624,25 €, čiščenje propustov, jaškov, dražnikov, jarkov 

32.238,91 €, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest 67.705,08 €, čiščenje vozišč, trgov in pločnikov v mestu 

Tržič in naselju Bistrica pri Tržiču 31.276,98 €, čiščenje obcestja - praznenje košev na celotnem območju občine 

4.690,69 €, gramoziranje makadamskih vozišč 53.637,39 €, popravilo bankin 9.000,22 €, obsekovanje rastlinja 

12.656,23 €, vzdrževanje rak - industrijskega kanala 1.545,28 €, priprava na zimsko službo 5.890,07 €, izvajanje 

zimske službe 109.041,53 € in razna manjša popravila in izboljšave (zamenjave robnikov, popravila cestnih mrež, 

pokrovov jaškov, peskolovov, usedalnikov, sanacija posedkov asfalta, krpanje udarnih jam, popravilo lukenj v 

asfaltu, manjša popravila zidov in zložb ob cestah, popravilo granitnih kock, popravilo stopnic, cestnih odbojnih 

ograj, mostnih ograj, razna čiščenja po neurjih ipd.) 67.014,99 €. 

 

Del sredstev v okviru te proračunske postavke smo v letošnjem letu namenili nadgradnji programa E-ceste, ki sedaj 

omogoča zapis pregleda in slikovni del dejanskega stanja na cestah. Ostali del pa za vzdrževanju te programske 

opreme za redno vzdrževanje lokalnih cest v vrednosti 3.660,00 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Redno vzdrževanje občinskih cest v letu 2017 se je izvajalo v skladu s potrjenim programom vzdrževanja javnih 

cest, ki ga je pripravil izvajalec Komunala Tržič d.o.o. in je bil vsebinsko tudi realiziran. 

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (90.000 €) 86.086 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v višini 86.086,32 € so bila namenjena za:  

- urejanje zelenih in drugih javnih površin po pogodbi (65.450,83 EUR), 

- sanacijo zidu ob pešpoti do cerkve Sv. Jožefa in izvedbo gradbenega nadzora (2.996,10 EUR), 

- nakup službenega vozila Kangoo (7.586,00 EUR), 

- vzdrževanje, popravilo, registracijo službenega avtomobila Kangoo vozila (2.499,92 EUR), 

- plačilo komunalnih storitev za napajalni vozel za avtodome na parkirišču nad Gorenjsko plažo (229,42 EUR), 

- odvoz odpadkov z odjemnega mesta na platoju Ljubelj (181,44 EUR), 

- ureditev pešpoti Preska - Kranjska cesta (2.425,71 EUR), 

- ureditev stopnišča parkirišče BPT - Cesta Ste Marie aux Mines (2.316,90 EUR), 

- pripravo občinskega odloka o urejanju in čiščenju javnih površin, koncesijskega akta za podelitev koncesije in 

koncesijske pogodbe (2.400,00 EUR) 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Urejanje javnih površin se je izvajalo v skladu z zastavljenimi cilji. 

60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST (1.241.800 €) 1.102.251 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v višini 1.102.251,05 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno 

potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja, in sicer:  

za gradnje, obnove in ureditve (1.034.310,23 €): 

- izgradnja pločnika Loka - Kovor in ureditev cestne razsvetljave 158.242,29 €, 

- ureditev vaškega jedra Križe 115.430,80 €, 

- obnova križišča Podljubelj 246.418,43 €, 

- obnova vozišča Podljubelj - TGT  49.913,74 €, 

- izvedba zaščitno lovilnih mrež v Dovžanovi soteski 46.525,92 €, 

- ureditev šolske poti Križe - Sebenje 7.472,50 €, 

- ureditev cestne razsvetljave in osvetlitve prehoda za pešce na odseku državne ceste Križe (AP Križe) 14.658,41 €, 

- dokončanje avtobusnih postajališč v Križah in preplastitev dela poti do OŠ Križe 126.121,70 €, 

- ureditev vozišča do polne širine pri izgradnji kanalizacije Križe (del Snakovške ceste) - Sebenje 45.229,17 €, 

- ureditev varne šolske poti na Koroški cesti 7.375,95 €, 

- sanacija poškodovanega vozišča na cesti Grahovše  - Dom pod Storžičem 4.095,80 €, 

- ureditev vozišča do polne širine Planinska pot 134.806,48 €, 

- izgradnja podpornega zidu na trasi izgradnje pločnika Pristava (sofinanciranje) 1.895,64 €, 

- rekonstrukcija dela vozišča in ureditev odvodnjavanja Brezje - Sleme 27.546,33 €, 

- rekonstrukcija vozišča Graben v Kovorju 17.493,20 € 

- izgradnja podpornega zidu in ureditev odvodnjavanja mimo Lenarta v Dolini 31.083,87 €. 

projektna dokumentacija (45.485,69 €): PZI krožišče Sokolnica (18.756,28 €), PZI ureditve vozišča Lom (8.357,00 

€), PZI cesta TGT – Črni gozd (4.117,50 €), novelacija PZI ceste Leše – Peračica (1.342,00 €), tipski projekt 

avtobusnih postajališč (1.220,00 €),  BCP za AP Križe (1.098,00 €), PZI avtomatizacija industrijskega kanala  - rake 

na Mošeniku (1.250,00 €), Tehnično poročilo in popis del za ureditev vozišča Brezje – Sleme (430,00 €), projektna 

naloga za gradnjo pločnika ob Snakovški cesti (976,00 €), projektna naloga za gradnjo pločnika v Seničnem (976,00 

€), sprememba PZI za pločnik Loka – Kovor (1.137,41 €), PZI za rekonstrukcijo vozišča Podljubelj – Matizovc 

(2.433,90 €), PZI pločnik v Pristavi (927,20 €), izdelava popisov del za ureditev vaškega jedra Križe - 2. faza 

(683,20 €), sprememba odloka o kategorizaciji cest (1.781,20 €).      

gradbeni nadzor pri investicijah (15.478,06 €): AP Križe (3.722,81 €), vaško jedro Križe (2.125,00 €), mreže 

Dovžanova soteska (1.098,00 €), križišče Podljubelj (3.281,80 €), cesta TGT – Črni gozd (1.403,00 €), cesta Brezje 

– Sleme (671,00 €), pločnik Loka – Kovor (2.485,01 €) in cesta Graben (691,44 €). 

manjše sanacije in izboljšave (6.977,07 €): priključek Zvirče - 1.512,80 €, postavitev granitnih konfinov pri gradu 

Neuhaus – 950,00 €, propust Leše in Vadiče – 1.515,87 €, pešpot ob državni cesti mimo PP Tržič – 549,00 €, cesta 

Kovor – Brdo - 319,41 €, interventna dela na stari cesti na Ljubelj - 1.830,00 €, pluženje parkirišča Ljubelj – 299,99 

€. 

 

Prenešena sredstva oz. predobremenitve, katerih izvedba oz. plačilo se prenaša v leto 2018, v višini 3.565,00 € 

predstavlja naročen PZI krajinske ureditve krožišča Sokolnice in Parka prijateljstva ter postavitev zaščitno varovalne 

ograje po nalogu DRSI. 

 

Nerealizirano na tej postavki pa ostaja: 

- ureditev vozišča do polne širine ob izgradnji fekalnega in meteornega kanala Pot na Bistriško planino, ker se 

gradnja v letu 2017 ni začela, saj smo gradbeno dovoljenje pridobili šele v začetku januarja 2018, 
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- ureditev prehoda za pešce na državni cesti Križe Golnik (Pod Pogovco), ki naj bi se urejal sočasno z nadaljevanjem 

izgradnje pločnika ob desni strani državne ceste na Snakovški cesti, z izvedbo katerega bo opremljena celotna trasa 

do zadnjih hiš ob državni cesti, 

- izgradnja krožišča Deteljica zaradi zamika pričetka del na spomlad in novega roka za dokončanje del do 31. 5. 

2018 (naročnik DRSI, Občina Tržič sofinancer),  

- ureditev dostopne ceste in parkirišča za območje glamping (pod Policijsko postajo) zaradi nepridobljenih služnosti,  

- ureditev odvodnjavanja v Palovičah zaradi nepridobljenih soglasij lastnikov zemljišč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Občina Tržič je uspešno sledila zastavljenim ciljem, tako na področju ureditve cest, kjer trase sovpadajo z gradnjo 

kanalizacijskega in vodovodnega sistema kot tudi cilju izboljšanja prometne varnosti na cestah. 

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (33.500 €) 10.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke, s katero zagotavljamo sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za 

investicije, ki še niso uvrščene v NRP-je, so bila sredstva v višini 10.590,20 EUR zagotovljena za: 

- izdelavo načrt prestavitve in zaščite vodovoda pri sanaciji usada na Begunjski cesti v Tržiču (671,00 EUR),  

- projektno dokumentacijo (PZI) za izgradnjo pločnika ob Snakovški cesti (prvi del 5.124,00 EUR), projektna 

dokumentacija (PID) za meteorni kanal na Snakovški cesti (390,00 EUR), projektna dokumentacija (PZI) za 

komunalno ureditev območja za glamping v Bistrici pri Tržiču (3.050,00 EUR), popis del za priključitev 

sekundarnega fekalnega kanala Planinska 40 - 44 (427,00 EUR) v skupni vrednosti 8.991,00 EUR, 

 - izvedbo strokovno tehničnega nadzora pri cestne infrastrukture na Planinski poti, ki smo ga zagotovili na tej 

postavki zaradi nezadostnih sredstev na PP 60205 v prvi polovici leta, v višini 928,20 EUR.  

 

Prenešene obveznosti v leto 2018 v višini 18.613,7 0 EUR predstavljajo sredstva za plačilo drugega dela projektne 

dokumentacijo (PZI) za izgradnjo pločnika ob Snakovški cesti (13.664,00 EUR), za projektno dokumentacijo PZI za 

posodobitev cest v Kovorju ob gradnji kanalizacije (2.116,00 EUR) in projektno dokumentacijo PGD za komunalno 

opremljanje območja za glamping v Bistrici. 

 

Predvidene so bile aktivnosti pri načrtovanju nove trase vodotoka, ki bi razbremenil obstoječ sistem odvodnjavanja 

skozi Sebenje in Žiganjo vas in bi potekala vzdolž lokalne ceste Križe – Zadraga s prečnimi povezavami na obstoječ 

sistem meteornega odvodnjavanja, kar pa se ni izvedlo zaradi nedokončanega postopka pridobivanja zemljišč na 

trasi opuščene železniške proge in hkratnega načrtovanja kolesarske steze na isti trasi. Za omenjena zemljišča smo 

29.12.2017 od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli z njihove strani podpisano pogodbo o 

brezplačnem prenosu državnega premoženja za razvojni namen "Izgradnja kolesarske steze in pešpoti ter ureditev 

struge na trasi železniške proge od Križev do Žiganje vasi", kar bo v letu 2018 omogočilo nadaljnje načrtovanje 

ustreznih rešitev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Pridobitev projektne dokumentacije ni bila realizirana v obsegu kot je planirano zaradi vzrokov, pojasnjenih pri 

obrazložitvi dejavnosti v okviru proračunske vrstice. 

60213 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (PREJ UKREPI 

NAČRTOVANI S CPS) (15.000 €) 14.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za realizacijo ukrepov, ki so za leto 2017 načrtovani z akcijskim načrtom  v Celostni 

prometni strategiji Občine Tržič, in sicer: 

- za izvedbo dogodkov v okviru Evropskega tedna mobilnosti v višini 376,80 EUR; 

- za izdelavo geodetskih podlag in projektne dokumentacije za preureditev lokalnih cest in javnih poti - Tržič - 

Kranjska cesta - Pristava - Pot na polje v višini 6.739,28 EUR; 

- za izdelavo idejne zasnove prometne ureditve območja Deteljice v Bistrici v višini 7.808,00 EUR. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Tržič, v kateri smo z akcijskim načrtom določili 

ukrepe, s katerimi želimo ustvariti pogoje, da bodo občani lahko uporabljali bolj trajne oblike mobilnosti. 

Pričeli smo s pripravo dveh pomembnih projektnih dokumentacij. Ena se nanaša na izvedbo prometne preureditve 

lokalnih cest in javnih poti, da omogočimo varne poti za pešce in kolesarje, druga pa na  prometno preureditev 

območja Deteljice, da omogočimo večjo varnost pešcev in s predvidenim novim avtobusnim postajališčem tudi 

večjo uporabo javnega potniškega prometa.  V času Evropskega tedna mobilnosti smo na dveh dogodkih ozaveščali 

občane o pomenu uporabe trajnih oblik mobilnosti, predvsem o vplivih na zdravje, onesnaževanje in izgled okolja 

ter zmanjševanja stroškov. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 

60222 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI KOMUNALA (14.500 €) 13.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je skladno s planom na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 

občini Tržič zagotovila sredstva za izvrševanje javnega pooblastila Komunali Tržič za izdajanje projektnih pogojev 

in soglasij k projektnim rešitvam, vključno s sredstvi za izdajo soglasij ob priključevanju obstoječih objektov na 

novo zgrajeno kanalizacijo ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine skladno s predpisi, ki urejajo 

prostorsko načrtovanje, v skupni višini 13.382 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Skladno z načrtovanim smo zagotovili sredstva za izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in 

soglasij k projektnim rešitvam skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Realizacija na tej postavki je skladna 

z ocenjeno vrednostjo stroškov na letni ravni. 

60224 GEODETSKA DELA (45.000 €) 44.947 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 so se razpoložljiva sredstva v skupni vrednosti 44.946,51 € namenila za plačilo izvedb geodetskih 

storitev, in sicer smo večji del sredstev namenili odmeri in ureditvi meja delov zemljišč, po katerih potekajo 

kategorizirane občinske ceste in so ta zemljišča v nadaljevanju predmet odkupa. Tako smo na podlagi izvedenega 

javnega naročila pridobili najugodnejšega ponudnika - podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., ki je za ceno 26.909,92 € 

izvedlo naslednja geodetska dela, ki so bila plačana v celoti, skladno s podpisano pogodbo:  

- parcelacija zemljišča 96/35 k.o. Križe (za potrebe odkupa dela javne ceste pri Snakovški cesti 53 v Križah),   

- parcelacija zemljišča parc. št. 609/1 k.o. Žiganja vas (za potrebe odkupa dela javne ceste v Sebenjah), 

- parcelacija in ureditev meje javne ceste v Lomu pod Storžičem pri uvozu h kmetiji Štorman, 

- parcelacija in ureditev meje parc. 383/5 in 384/2 k.o. Tržič za potrebe prodaje občinskega zemljišča uporabniku – 

Pot na Zali Rovt, 

- vklop katastra za bunker v Tržiču na parc. 606 k.o. Tržič, 

- izravnava in parcelacija  parc. 636/3 k.o. Tržič – ureditev ceste Trg svobode, 

- parcelacija parc. 1028 k.o. Podljubelj – ureditev novega križišča v Podljubelju, 

- ureditev dela ceste na Podvasci v Križah, 

- ureditev dela ceste na Reber v Podljubelju, 

- ureditev dostopa za objekt v Lomu pod Storžičem za potrebe prodaje občinskega zemljišča uporabniku,  

- ureditev meje dela javne ceste parc. št. 840/85 k.o. Križe – S del Snakovške ceste, 

- odmera javne ceste JP 928 202 – Slaparska vas – Pavšel, 

- ureditev in parcelacija novega pločnika v Kovorju, 

- ureditev in parcelacija javne ceste na Loku – pri objektu Loka 79, 

- postavitev mejnikov na javni cesti v Lomu pri objektu Lom pod Storžičem 17, 

- sprememba katastra stavb za občinsko stavbo – popravek podatkov za en poslovni prostor. 
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Poleg javnega naročila smo na tej postavki izvedli tudi odmere zemljišč oz. ureditve mej zemljišč zaradi pridobitve 

novih parcel oz. pridobitve pravilnih podatkov o zemljiščih, ki so/bodo predmet urejanja zemljiških zadev (odkupi, 

menjave) in jih ni bilo mogoče uvrstiti v zgoraj omenjeno javno naročilo v skupni vrednosti 17.182,59 € in sicer:  

- ureditev meje in parcelacija novo asfaltirane javne ceste LC 428 042  Potarje – Tič,  

-           ureditev meje in parcelacija dela javne ceste LC 428 142 Kovor – Brdo, 

- vpis stavbe Zdravstvenega doma Tržič v kataster stavb, 

- odmera  in ureditev meje dela javne ceste na Sv Jurija v Bistrici na lokacijah pri čebelnjaku ČD Tržič, pri 

gozdni vlaki in pri kapelici, 

- odmera zemljišč na skakalnicah v Sebenjah, 

- ureditev mej za potrebe projektiranja fekalne kanalizacije  Iženkovo, Pod gozdom in Srednja pot v Kovorju, 

- ureditev mej v območju projektiranega pločnika Loka – Kovor, 

- izdelava geodetskega načrta območja predvidenega krožišča na Deteljici v Bistrici, 

- ureditev meje parc. 837/5 k.o. Križe za potrebe izvedbe kanalizacije na  Planinski poti v Križah, 

- ureditev meje in parcelacija parc. št. 122 in 97/2 k.o. Tržič – za potrebe prodaje občinskih zemljišč uporabniku 

– Koroška cesta 26, 

- ureditev meje in parcelacija javne ceste v Sebenjah (od lokalne ceste do stavbe Sebenje 53), 

- parcelacija parc. št. 964/2 k.o. Lom pod Storžičem  po meji med kmetijskim in stavbnim zemljiščem ob uvozu 

k večstanovanjskemu objektu  Slap 26, Tržič,  

- ureditev meje in parcelacija parc. pt. 991 k.o. Lom pod Storžičem (javno dobro pot na peskokopom v Slaparski 

vasi), 

- ureditev meje, parcelacija in geodetski načrt dela javne ceste Podljubelj – Blejc – Matizovec (na odseku 

razširjene ceste). 

 

Del sredstev v višini 854,00 € je bil namenjen za pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo sukcesivnega javnega 

naročila »Izbor izvajalca za geodetske storitve na območju občine Tržič za obdobje 4 –ih let«. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilje zastavljene za leto 2017 smo izpolnili v celoti. 

60225 ODŠKODNINE (163.209 €) 125.521 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 je bilo izvedenih za skupno 122.656,13 EUR nakupov zemljišč. Sredstva s te proračunske postavke so 

bila namenjena tudi plačilu nadomestila Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV) za služnost za izgradnjo 

kanalizacije v strugi Tržiške Bistricena Slapu v znesku 2.865,34 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2017 in 2018 je bil v okviru 

postavke 60225 v letu 2017 realiziran nakup nepremičnin parc. št. 683/2, 495/16, 794/75, 747/5 in 815/68 k.o. 2141 

Podljubelj, parc. št. 889/1, 998/4, 998/3, 894/2, 892/8, 892/10, 892/11, 892/12, 890/2, 890/3, 890/4, 871/5, 850/10, 

850/12, 850/14, 850/15 in 223/36 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, parc. št. 146/2, 161/4, 161/5, 789/2, 799/2, 793/6, 

799/3, 799/4, 843/2, 844/2, 843/5, 1153/14, 1181/12, 1181/16, 1181/20, 40/15, 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 

277/4, 277/10, 277/16, 278/10, 318/29 in 1153/2 k.o. 2144 Bistrica, parc. št. 164/1, 129/2, 545/2, 156/4, 546/3, 

546/5, 547/2, 547/3, 547/6, 547/7 in 548/2 k.o. 2145 Leše, parc. št. 82/5, 82/7, 449/8 (5/36 delež) k.o. 2146 Kovor, 

parc. št. 281/1, 281/37, 281/38, 281/52, 533/7 in 494/6 k.o. 2147 Križe, parc. št. 62/2, 61/2, 60/2, 109/2, 62/6, 61/3, 

59/2, 209/2 in 347/7 k.o. 2148 Senično, parc. št. 566/6, 343/9 in 482/2 k.o. 2149 Žiganja vas in parc. št. 42/5 k.o. 

2150 Zvirče. V okviru te postavke je bil realiziran tudi nakup nepremičnin parc. št. 849/2, 998/7 in 889/10 k.o. 2142 

Lom pod Storžičem, ki jih je na načrt pridobivanja uvrstil župan na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZSPDSLS in 

na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tržič št. 285-20-8-2016 z dne 22. 12. 2016. Prav tako je bil s te 

postavke realiziran nakup nepremičnin parc. št. 889/14, 889/15 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, ki niso bile uvrščene 

na načrt pridobivanja za leto 2017, pač pa jih je Občina Tržič kupila na podlagi prvega odstavka 12. člena ZSPDSLS 

in na podlagi sklepa  Občinskega sveta Občine Tržič št. 287-20-8-2016 z dne 22. 12. 2016. Na postavki 60225 je 

bilo 31. 12. 2017 za 37.687,93 EUR prostih sredstev. Občina Tržič je v letu 2017 lastnikom nekaterih ostalih 

nepremičnin, ki so uvrščene na načrt pridobivanja, poslala več ponudb za odkup nepremičnin, pri čemer so lastniki 
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sprejeli ponudbe za nakup nepremičnin v skupni vrednosti 21.739,90 EUR, ki pa do konca leta 2017 niso bili 

realizirani iz različnih razlogov (čaka se npr. ustrezno soglasje, poteka postopek odobritve pravnega posla, postopek 

na sodišču ipd.). Poleg tega je bilo poslanih za 43.070,83 EUR ponudb, na katere pa Občina Tržič do konca leta 

2017 ni prejela odgovora. Iz tega razloga na postavki 60225 niso bila porabljena vsa sredstva in načrt pridobivanja 

ni bil v celoti realiziran. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Priloge - Tabela 2: Načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2017 in 2018 - Realizacija 2017. 

60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST(160.000 

€) 108.132 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijsko-vzdrževalnim delom na tržiških pokopališčih. 

 

V letu 2017 so bila sredstva namenjena: 

 

- preureditvi pokopališča v Križah z izdelavo temelja za nagrobnike in prestavitvijo ter tlakovanjem poti; 

- za vgradnjo in montažo dveh novi klopi na pokopališču Kovor; 

- za obnovo pomožnega objekta in hladilnega prostora na pokopališču Tržič. 

 

Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije zaradi prenove pomožnega objekta in izgradnje 

hladilnice in načrtovano izgradnjo nadstreška na pokopališču Tržič, ki pa se je zaradi neustreznih vremenskih 

razmer podaljšala v leto 2018.  

 

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo idejne zasnove za žarni zid in ureditev delne parcelacije na pokopališču 

Tržič. 

 

Zaradi novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je začel veljati 15.10.2016, so bila sredstva 

namenjena tudi pripravi novega občinskega akta (odloka o pokopališkem redu v občini Tržič), ki je bil v osnutku 

predstavljen na seji občinskega sveta. 

  

Natančnejša poraba sredstev je razvidna iz obrazložitve NRP-ja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilji pri investicijsko-vzdrževalnih delih na pokopališču v Kovorju so bili doseženi.  Izdelana je bila projektna 

dokumentacija za obnovo mrliških vežic in novogradnjo nadstreška na pokopališču v Tržiču. 

60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURIJ IN DRUGIH NARAVNIH NESREČ
 (10.000 €) 8.851 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu proračunske postavke so se sredstva namenila:  

- za čiščenje usedalnika Kalinček, čiščenje struge Zeleniškega potoka na Ljubelju in vodnega kanala v Žiganji vasi v 

višini 1.285,00 EUR,  

- za ureditev makadamskega vozišča in čiščenje prepustov  na cesti na Stari Ljubelj v višini 3.957,99 EUR  

- za izvedbo monitoringa plazu Preska in inženirsko geološkega pregleda terena okolice objekta Cerkvena 24 zaradi 

usada v višini 3.608,44 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija na postavki je v okvirih sprejetega proračuna. 
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60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO
 (155.430 €) 84.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo financiranju tistih delov investicij v NRP-jih, ki urejajo 

področje ravnanja z odpadno vodo kot so: projektna dokumentacija, gradnja, obnova, investicijsko vzdrževanje, 

strokovni nadzor, stroški odškodnin za služnosti po zasebnih zemljiščih ipd.  

Realizirana sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: 

- dokončanje obnove meteorne kanalizacije in izgradnjo fekalne kanalizacije Planinska pot v Križah (17.446,73 

EUR), gradnjo sekundarnega kanala proti objektoma Planinska pot 40 in 44 ( 10.240,50 EUR), gradnjo 

razbremenilnika nad ZBDV Trifix na mešanem kanalu iz Bistrice (18.731,78 EUR),  gradnjo sekundarnega kanala 

proti Loki 22a in 24 (2.099,68 EUR), ureditvena dela na trasi kanalizacije na delu Snakovške ceste (9.037,76 EUR), 

sanacijo oz. čiščenje odprtega kanala na Snakovški cesti (1.013,00 EUR), gradnjo sekundarnega kanalizacijskega 

priključka v Grabnu v Kovorju (7.648,54 EUR), izvedbo prevezave meteornega in fekalnega kanala na Podvasci 

(3.002,18 EUR)  v skupni vrednosti 69.220,17 EUR; 

- pridobivanje projektne dokumentacije: dopolnitev PZI razbremenilnika na mešanem kanalu nad ZBDV Bistrica pri 

Trifix-u (939,40 EUR), projektna dokumentacija (PGD in PZI) za izgradnjo fekalnega kanala za širše območje 

občinske stavbe (prvi del 3.000,00 EUR), novelacija projektne dokumentacije (PDG in PZI) fekalnega kanala 

Retnje-zgoraj (450,00 EUR), dopolnitev projekta (PGD in PZI) za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Loka 

(628,30 EUR), projektna dokumentacija (PZI) za komunalno ureditev zemljišča za glamping s fekalnim kanalom 

(3.050,00 EUR), zakoličba na trasi kanalizacije Retnje - zgoraj (65,88 EUR) ter izdelavo varnostnega načrta za 

gradnjo razbremenilnika na mešanem kanalu nad ZBDV Bistrica pri Trifix-u (280,60 EUR) v skupni vrednosti 

8.414,18 EUR; 

- gradbeni nadzor in koordinacija pri gradnji fekalne kanalizacije na Planinski poti v Križah (2.518,78 EUR), 

gradbeni nadzor pri gradnji razbremenilnika na mešanem kanalu nad ZBDV Bistrica pri Trifix-u (475,00 EUR) in 

pri gradnji sekundarnega kanala Graben (112,56 EUR) v skupni vrednosti 3.106,34 EUR; 

- izvajanje del koordinatorja za varnost pri delu pri izgradnji fekalne kanalizacije na Planinski poti v Križah 

(1.453,38 EUR) in pri gradnji razbremenilnika na mešanem kanalu nad ZBDV Bistrica pri Trifix-u (488,00 EUR) v 

skupni vrednosti višini 1.941,38 EUR;  

- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Retnje - zgoraj (658,80 

EUR) in na odseku sekundarnega fekalnega kanala Planinska 40 – 44 (1.237,50 EUR) v višini  1.896,30 EUR, 

- plačilo komunalnih storitev, vezanih na greznice po aneksu k pogodbi št. 3511-8/06-31, v višini 79,51 EUR, 

- poračun odbitnega DDV na projektni dokumentaciji v višini - 418,00 EUR. 

 

Prenešene obveznosti v leto 2018 predstavlja še nerealizirano plačilo drugega dela izdelave projektne dokumentacija 

(PGD in PZI) za izgradnjo fekalnega kanala za širše območje občinske stavbe v višini 4.991,00 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z vlaganjem proračunskih sredstev v obnovo in izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije Občina sledi cilju 

zagotavljanja ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo po Operativnem programu odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode.  

Nerealizirano ostaja pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za gradnjo fekalne kanalizacije (v Kovorju: 

Iženkovo – Srednja pot – Pod gozdom, Pod skalco, na delu Kriške ceste in Vetrovega, Praproše in na Loki pri 

Černilcu). Prav tako se še ni izvedlo opremljanje območja za glamping s fekalnim kanalizacijskim priključkom 

zaradi spremembe prvotne trase (namesto črpališča gravitacijsko odvajanje) in nepridobljenih služnosti. 

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO(287.400 €) 

241.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo financiranju tistih delov investicij v NRP-jih, ki urejajo 

področje oskrbe s pitno vodo, kot so: projektna dokumentacija, gradnja, obnova, investicijsko vzdrževanje, 

strokovni nadzor, stroški odškodnin za služnosti po zasebnih zemljiščih ipd. 

Realizirana sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: 
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- dokončanje obnove vodovoda na Planinski poti v Križah (34.896,24 EUR), dokončanje izgradnje vodovoda 

Smolekar (46.484,12 EUR), za dokončanje obnove vodovoda na Snakovški cesti v Križah (31.099,20 EUR), obnovo 

vodovoda pri OŠ Križe - vzhodno ob teniških igriščih (22.078,93 EUR) v skupni vrednosti 134.558,49 EUR;  

- gradbeni nadzor in koordinacija pri investicijah (Planinska pot - 1.638,66 EUR, Snakovška - 450,00 EUR, 

Smolekar - 963,80 EUR) v višini 4.287,96 EUR; 

- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri investiciji Planinska pot in Smolekar v višini 

1.235,50 EUR,  

- investicijsko vzdrževanje vodovoda v višini 43.008,58 EUR EUR; 

- polletni pregled hidrantov v višini 3.090,63 EUR; 

- izvedbo UV dezinfekcije v vodohranu Vetrno v višini 11.151,66 EUR; 

- izvedbo telemetrije  (daljinskega nadzora nad vodovodnimi sistemi) v višini 26.920,79 EUR; 

- stroške el. energije za zajetje Smolekar (3.923,35 EUR), vodohran Vetrno (5,71 EUR) in vzdrževanje TP Žegnan 

studenec (740,95 EUR), v višini 4.670,01 EUR; 

- projektno dokumentacijo (PZI) za obnovo vodovodov na Begunjski cesti, na Begunjski cesti-Deteljica, VH Šija 2-

Kovorska cesta, na Brezovem, v Podljubelju in sanacijo VH Sv. Jožef (9.404,42 EUR), projektno dokumentacijo 

(PZI) za komunalno ureditev območja z vodovodom za glamping v Bistrici pri Tržiču (1.433,50 EUR),  projektno 

dokumentacijo (PZI) vodovoda na Snakovški cesti, odsek Auser - Šinko (854,00 EUR), študijo požarne varnosti in 

izkaza požarne varnosti za vodovodno omrežje Deševno v Podljubelj (488,00 EUR), izvedbo meritev hidrantne 

mreže na vodovodu Deševno v Podljubelju (207,28 EUR) v skupni vrednosti 12.387,20 EUR; 

- kritje stroškov izvedencev za tehnični pregled v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za vodovod Deševno 

(740,60 EUR) in Smolekar (517,70 EUR) v skupni vrednosti  v višini 1.258,30 EUR 

- plačilo nadomestila za uporabo zemljišča (stavbna pravica), na katerem je zgrajen vodohran Vetrno, v višini 61,00 

EUR. 

 

Prenešene obveznosti v leto 2018 v znesku 11.352,04 EUR predstavlja izvedba prestavitve vodovoda na Begunjski 

cesti, katerega je potrebno izvesti zaradi sanacije usada na državni cesti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Z izvedenimi investicijami na področju vodooskrbe je Občina sledila načrtovanemu cilju - obnovi posameznih 

odsekov sekundarnih vodovodov, ki bodo izpolnjevali zahteve sodobnih tehnoloških standardov in pripomogli k 

zmanjšanju vodnih izgub.  

Zaradi nepridobljenih služnosti (postopek v teku) še nismo začeli z izvedbo opremljanja območja za glamping z 

vodovodnim priključkom. Prav tako je nerealizirana obnova vodovoda na območju novega krožišča Deteljica, ker se 

gradnja krožišča še ni začela. 

60305 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS VODOOSKRBA(23.000 

€) 20.412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 smo večji del sredstev na postavki za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture 

(GJI) za oskrbo s pitno vodo (16.351,64 EUR). Strošek vodnih povračil, ki smo jih plačali po odločbi Direkcije RS 

za vode (DRSV) za zajetja pitne vode, za katere ima Občina Tržič pridobljena vodna dovoljenja, z njo pa se 

oskrbujejo zasebni vodovodi oz. gre za posebno rabo vode (bazenski kompleks Gorenjska plaža), je znašal 5.219,55 

EUR. Strošek teh vodnih povračil se z mesečnimi akontacijami zaračunava upravljavcem, kakor tudi izvede poračun 

po prejetju odločbe DRSV za porabo v preteklem letu (Agrarna skupnost Bistrica, Vodovodni odbor Paloviče, 

Vodovodna zadruga Leše, Vodovodna zadruga Lom, Vodovodna zadruga Senično, BIOS), kar je v letu 2017 

znašalo 5.272,61 EUR (v dobro). Izvedli smo še preračun stopnje izkoriščenosti primarnega vodovoda od zajetja 

Smolekar do VH Žiganja vas in zagotovili in strošek priprave novelacije  koncesijske pogodbe za izvajanje GJS 

oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode v višini 4.113,39 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vse načrtovane aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu z nižjo finančno realizacijo. 
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60306 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE (21.100 €) 20.861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 smo večji del sredstev na postavki za vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture 

(GJI) za odvajanje odpadnih voda (16.351,68€), preostali del realizacije pa predstavlja strošek izračuna preveritve 

stopnje izkoriščenosti finančne vrzeli za operacijo Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje zaradi poročanja na MOP, 

strošek cenitve dela obstoječe kanalizacije in strošek priprave novelacije  koncesijske pogodbe za izvajanje GJS 

oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode v višini 4.509,53 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu. 

60307 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS RAVNANJE Z 

ODPADKI (23.100 €) 5.164 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za izvajanje gospodarske javne službe (GJS) ravnanja z odpadki, ki se nanaša 

na podporne storitve povezane z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, in sicer smo Krajevni 

skupnosti Kovor izplačali odškodnino zaradi vplivov deponije Kovor v višini 15.600,00 EUR. Na proračunski 

postavki smo zagotovili tudi sredstva za postavitve tabel na eko otoke in ureditev eko otoka Senično v višini 

3.964,28 EUR ter pripravo odlokov o podelitvi koncesije za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odlaganja komunalnih odpadkov v višini 1.200,00 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu z nižjo finančno realizacijo. 

60310 SUBVENCIJA - ODPADNE VODE (132.500 €) 128.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru te proračunske postavke iz občinskega proračuna zagotavljamo sredstva za subvencioniranje cen odvajanja 

in čiščenja odpadnih voda skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12). Tako smo skladno z načrtovanim 

zagotovili in realizirali sredstva za potrjene subvencije odvajanja odpadnih voda v višini 116.290,67 EUR za 

obdobje januar – oktober 2017 in za prevzete obveznosti preteklega leta iz istega naslova v višini 11.905,40 EUR 

(november – december 2016). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu, pri čimer smo poleg subvencioniranja cen odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda tekočega leta, realizirali tudi poračun subvencij preteklih obdobij v skladu z določili 

koncesijske pogodbe. 

60330 SUBVENCIJA - OSKRBA Z VODO (135.250 €) 129.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru te proračunske postavke iz občinskega proračuna zagotavljamo sredstva za subvencioniranje cen oskrbe s 

pitno vodo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12).  

Tako smo skladno z načrtovanim zagotovili in realizirali sredstva za potrjene subvencije oskrbe s pitno vodo v višini 

117.438,72 EUR za obdobje januar – oktober 2017 in za prevzete obveznosti preteklega leta (november - december 

2016) v višini 11.691,03 EUR oz. v skupni vrednosti129.129,75 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu, pri čimer smo poleg subvencioniranja cen oskrbe s pitno vodo 

tekočega leta realizirali tudi poračun subvencij preteklih obdobij v skladu z določili koncesijske pogodbe. 
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60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (112.800 €) 51.974 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Podobno kot v preteklih letih so se tudi v letu 2017, skladno z letnim Programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je 

pripravil Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Tržič, izvajala redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v 

zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič, in sicer na 128,48 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 

6,62 km gozdnih cest v državnih gozdovih.  

 

Sklenjena je bila  tripartitna pogodba  (Občina Tržič, Zavod za gozdove Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo 

gozdarstvo in prehrano) za vzdrževanje gozdnih cest v okvirni vrednosti 40.000,00 EUR bruto, za katero so bili 

zagotovljeni  naslednji viri financiranja iz naslova pristojbin in sredstev  višini 39.102,53, in sicer: 

- iz naslova pristojbin za zasebne gozdove v višini 28.247,41 EUR, 

- iz naslova pristojbin za državne gozdove  v višini 1.114,27 EUR, 

- sredstev MKGP za zasebne gozdove v višini 9.312,23 EUR, 

- sredstev MKGP za državne gozdove v višini 428,62 EUR,  

pri čemer so bila sredstva med pogodbeno vrednostjo in dejansko izvedbo zagotovljena v občinskem proračunu.  

 

V mesecu maju 2017 smo izvedli javno naročilo male vrednosti, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran 

izvajalec del Roblek Franc s.p., s katerim je bila dne 22.07.2017 sklenjena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na 

gozdnih cestah. Pogodbena dela so se zaključila v mesecu oktobru 2017. Za vsako gozdno cesto je bil podlagi 

izvršenega ogleda na terenu pripravljen kolavdacijski zapisnik o opravljenih delih, vrednost opravljenih del pa je 

bila 41.106,31 EUR.  

 

V sklopu postavke se je izvedlo še:   

- urgentno čiščenje plazine usada na gozdni cesti Beli potok zaradi vzpostavitve prevoznosti 3.520,01 EUR, 

- sondažni izkop, tehnično poročilo, popis del ter geomehansko poročilo za ureditev odseka gozdne ceste Jelendol  - 

Jager 1.531,18 EUR, 

- sofinanciranje vzdrževanja odvodnjavanja na gozdnih cestah na pobočju Košute v Bornovih gozdovih 5.816,02 

EUR. 

 

Sredstva v višini 60.000 EUR so bila rezervirana  za ureditev odseka gozdne ceste Jelendol - Jager - 1. faza. Do 

izvedbe ni prišlo, saj nismo dobili soglasja lastnikov zemljišč (Bornovih), po katerih poteka gozdna cesta, prav tako 

pa pričetek del ne bi bil smiseln zaradi bližajoče zime oz. neugodnih vremenskih razmer. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija je bila za  nižja od sprejetega proračuna in sicer zaradi nesoglasja lastnikov (Bornovih) k ureditvi odseka 

gozdne ceste Jelendol  - Jager 

60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA (47.400 €) 18.848 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizacijo predstavlja: 

- izdelava analize pobud za spremembo namembnosti zemljišč za potrebe priprave osnutka Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta  Občine Tržič (OPN) v višini 12.590,40 EUR, 

- priprava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  OPPN za območje naravnega spomenika Dovžanova 

soteska v višini 2.013,0 EUR, 

- priprava grafične priloge k Odloku o naravnem spomeniku Dovžanova soteska v višini 244,00 EUR,  

- priprava dopolnjenega osnutka Odloka OPPN za območje TRŽ 11 (Tržič - BPT) v višini 4.000,64 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji v letu 2017 so bili le deloma realizirani. 
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Spremembe in dopolnitve OPPN za območje Naravnega spomenika Dovžanova soteska (OPPN) je izvajalec 

pripravil do faze dopolnjenega osnutka. Občina Tržič sočasno z OPPN pripravlja tudi  novelacijo Odloka o 

razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik. Ker omenjeni odlok predstavlja hierarhično nadrejeni akt 

OPPN-ju je potrebno  OPPN uskladiti s tem aktom oziroma  Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni 

spomenik sprejeti pred OPPN. Zaradi usklajevanja Odloka o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik z 

Ministrstvom za okolje in prostor, se postopek OPPN ni mogel nadaljevati. Del sredstev za pripravo OPPN  se 

prenese v 2018, saj se izdelovalcu poravna preostali del obveznosti po sprejetju odloka OPPN na Občinskem svetu. 

Postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN) je v fazi priprave osnutka. Poleg 

obravnave pobud se bo v OPN izvedla tudi novelacija zemljiškega katastra in popravek tekstualnega dela odloka in 

odprava tehničnih napak.  Sredstva za pripravo SD OPN se prenesejo v leto 2018, saj se izvajalcu poravnajo 

obveznosti v razmerju 40% po predložitvi dopolnjenega osnutka SD3 OPN, 40% predložitvi predloga SD3 OPN in 

20% po predložitvi analogne in digitalne končne oblike SD3 OPN. 

Spremembe in dopolnitve OPPN območje TRŽ11 (Tržič – BPT) so pripravljene do faze osnutka OPPN. Ministrstvo 

za kulturo je v svojih smernicah zahtevalo popravek in dopolnitev konzervatorskega načrta, ki predstavlja strokovno 

podlago OPPN. Ko bodo strokovne podlage ustrezno dopolnjene in popravljene se bo postopek lahko nadaljeval. 

Del sredstev za pripravo OPPN  se prenese v 2018, saj se izdelovalcu poravna preostali del obveznosti po sprejetju 

odloka OPPN na Občinskem svetu. 

K pripravi konservatorskega načrta za območje PEKO – PUR v mestnem jedru Tržiča občina ni pristopila, prav tako 

niso bile izkazane potrebe po novih strateških načrtih prostorskega razvoja občine. 

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.(398.268 €) 

382.476 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine za zemljišča (339.227,59 EUR), davka v zvezi s prenosom ne 

unovčenega premoženja Občini Tržič - pripadajoča zemljišča stavb Cankarjeva 11 in Partizanska 23 ter parcele št. 

254/3 k.o. Kovor ob cesti na Loki (217,46 EUR), notarskih storitev (2.746,44 EUR), cenitev nepremičnin (5.527,75 

EUR), odškodnin v sodnih postopkih  - balinišče v Bistrici (13.000,00 EUR), izdelave analiz in projektov za stavbo 

Preska 19 (3.660,00 EUR), vračila preveč plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (46,53 EUR), 

ureditve zemljišč pod PP Tržič (13.021,98 EUR), odvetniških storitev (1.969,81 EUR), oglaševanja prodaje 

nepremičnin (259,25 EUR), davka na promet nepremičnin (2.311,91 EUR), sodnih taks (505,00 EUR) in 

zavarovanja (137,25 EUR). Na tej proračunski postavki je kot vračilo stroškov izdelave cenitvenega poročila ali 

stroškov geodetske odmere knjižen znesek v dobro v skupni višini 154,86 EUR (Pristavška cesta). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2017 in 2018 so bili s postavke 61000 v letu 2017 

realizirani nakupi nepremičnin parc. št. 146/2, 161/4 in 161/5 k.o. 2144 Bistrica ter parc. št. 281/1, 281/37, 281/38 in 

281/52 k.o. 2147 Križe. Prav tako je bil s te postavke realiziran nakup nepremičnine parc. št. 281/2 k.o. 2143 Tržič, 

ki ni bila uvrščena na načrt pridobivanja za leto 2017, pač pa jo je Občina Tržič kupila na podlagi prvega odstavka 

12. člena ZSPDSLS in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tržič št. 287-20-8-2016 z dne 22. 12. 2016. 

Poleg teh nepremičnin je bil na postavki 61000 predviden tudi nakup nepremičnin 395/29, 415/25, 415/28 in 338 

k.o. 2143 Tržič, parc. št. 161/20 k.o. 2144 Bistrica, parc. št. 281/55 (del) in 281/56 k.o. 2147 Križe ter parc. št. 368/2 

in 368/3 k.o. 2149 Žiganja vas. V zvezi s parc. št. 415/25 in 415/28 k.o. Tržič je še vedno v teku zapuščinski 

postopek, tako da zemljiškoknjižno stanje ni usklajeno z dejanskim, zaradi česar izvedba nakupa ni možna. V zvezi 

s parc. št. 338 k.o. Tržič je bila že leta 2015 lastnikom poslana ponudba za odkup, na katero se do konca leta 2017 

niso odzvali. Parc. št. 161/20 k.o. 2144 Bistrica je lastnik prodal drugemu kupcu, saj jo Občina Tržič ne potrebuje za 

opravljanje svojih nalog. V zvezi s parc. št. 281/55 k.o. 2147 Križe še ni bila izvedena geodetska parcelacija, v zvezi 

s parc. št. 281/56 k.o. 2147 Križe pa gre zgolj za 4 m2 in je bilo ugotovljeno, da je občina ne potrebuje nujno, tako 

da jo bo kupila v nadaljevanju. Nakup parc. št. 368/2 in 368/3 k.o. 2149 Žiganja vas je bil realiziran že decembru 

2016, vendar je ostal na Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2017 in 2018, ki je bil sprejet pred 

realizacijo tega posla, saj se ni vedelo, ali bo do realizacije prišlo še v letu 2016 ali že v 2017. 

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE (220.100 €) 176.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode so bila namenjena zagotovitvi sredstev za: 

- izgradnjo fekalne kanalizacije na Planinski poti v Križah in na odseku Križe – Sebenje (49.191,71 EUR), 

dokončanje gradnje fekalne in meteorne kanalizacije, obnove vodovoda in ceste z izgradnjo opornih zidov na 

Planinski poti v Križah (18.128,92 EUR), izvedbo avtomatskega sistema za regulacijo obarjanja fosforja na CČN 

(58.949,29 EUR) in dograditev črpališča Smuk v Retnjah (20.685,29) v skupni višini 146.955,21 EUR; 



 

 73 

- strokovno tehnični nadzor in koordinacija ob izgradnji fekalnega kanala na trasi Križe – Sebenje v višini 1.785,60 

EUR; 

- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo 

fekalnega kanala Križe – Sebenje, v višini 1.122,40 EUR;  

- spremembo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo kanalizacije na Loki (1.955,00 EUR), novelacijo in 

dopolnitev projektne dokumentacije (PGD) za gradnjo fekalnega kanala Pot na Bistriško s traso dela kanala Stara 

Bistrica (3.950,08 EUR), projektno dokumentacijo (PGD) za izgradnjo fekalnega kanala v Praprošah (2.147,20 

EUR), projektno dokumentacijo (PGD in PZI) za izgradnjo fekalnega kanala v Retnjah- zgoraj (5.754,75 EUR), 

projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI) za izgradnjo fekalnega kanala Slap – Koder-Krvin (1.769,00 EUR), 

projektno dokumentacijo (PGD) za gradnjo fekalnega kanala Slap-spodaj (1.960,00 EUR), projektno dokumentacijo 

(IDZ, PGD, PZI) za fekalni kanal Slap-zgoraj (1.220,00 EUR) in za novelacijo programa izgradnje fekalne 

kanalizacije v aglomeraciji Loka 3806 (1.950,00 EUR), v skupni vrednosti 20.706,03 EUR; 

- sofinanciranje nakupa MKČN, kjer smo šestim vlagateljem povrnili stroške, v skupni višini 6.243,10 EUR.  

 

Prenešene obveznosti v leto 2018 v znesku 16.572,36 EUR predstavljajo rezervacijo sredstev za plačilo preostalih 

del pri dograditvi črpališča Smuk v Retnjah (4.010,71 EUR), za dokončanje izdelave: projektne dokumentacija PGD 

za fekalni kanal Slap - spodaj (1.029,00 EUR), projektne dokumentacije PGD za fekalni kanal Praproše (536,80 

EUR), projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za fekalni kanal Slap - zgoraj (3.477,00 EUR), projektne 

dokumentacije PGD/PZI za fekalni kanal Retnje - zgoraj (1.443,25 EUR), projektne dokumentacije PGD/PZI za 

fekalni kanal Slap (Krvin - Koder) (4.880,00 EUR) in za dopolnitev projektne dokumentacije PGD/PZI za fekalni 

kanal Slap (Krvin - Koder) za podaljšanje trase proti Cankarjevi cesti (1.195,00 EUR). 

 

Nerealizirane ostajajo prenesene obveznosti in pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za gradnjo fekalne 

kanalizacije (v Kovorju: Iženkovo – Srednja pot – Pod gozdom, Pod skalco). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 smo dokončali obe prevzeti obveznosti: dokončanje gradnje fekalne kanalizacije Planinska pot in 

Sebenje - Križe - del Snakovške ceste. Nismo pa pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za fekalno 

kanalizacijo Loka - polnilnica proti cesti CČN in za fekalno kanalizacijo Pod skalco v Kovorju zaradi usklajevanja 

poteka trase z lastniki zasebnih zemljišč. Prav tako sredstev za odškodnine za služnosti za trase fekalne kanalizacije 

v Kovorju - ulice: Pod gozdom, Srednja pot in Iženkovo ter Pod skalco nismo realizirali zaradi usklajevanja trase z 

lastniki zasebnih zemljišč. 

61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA - ODPADKI (13.000 €) 7.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizirana sredstva za investicijo ureditve deponije Kovor predstavljajo sredstva namenjena za dokončanje izdelave 

geološko – geotehničnega elaborata za potrebe temeljenja nadstrešnice nad zbirnim centrom ter zidov in nadstrešnic 

nad spodnjim platojem deponije, za kar smo namenili sredstva v višini 1.708,73 EUR in za izdelavo popravkov 

projektne dokumentacije PGD  ter izdelavo PZI za nadstrešnice in zidove na deponiji v višini 5.319,60 EUR. 

V novembru 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadstrešnic in zidov na deponiji, izvedba 

zidov na spodnjem platoju pa je načrtovana za leto 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Načrtovano koriščenje sredstev zbrane takse za obremenjevanje okolja z odpadki je nižje od predvidene porabe 

sredstev, saj smo z nižjimi stroški realizirali načrtovane aktivnosti. 

70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO (30.000 €) 27.489 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za potrebe na področju zaščite in reševanja, in sicer za delo 

občinskega štaba za civilno zaščito, za izobraževanja in usposabljanja ekip za zaščito in reševanje ter za nabavo 

nove opreme in sredstev za zaščito in reševanje. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 zastavljeni in planirani cilji so bili glede na potrebe realizirani v celoti tako področju dodatnega 

izobraževanja ekip za zaščito in reševanje kot na področju usposabljanja in opremljanja teh ekip. Realizacija porabe 

sredstev je več kot 91 %. Usposobljenost predvsem tehnično reševalnih enot za zaščito in reševanje in enot za PP je 
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bila preverjena tudi na terenu in njihova usposobljenost je zadovoljiva. Za delovanje štaba in enot CZ se je tekom 

leta dobavljala potrebna oprema, predvsem je potrebno omeniti sofinanciranje nakupa 8 kompletov opreme za 

izvajanje nalog in aktivnosti GRS v sistemu zaščite in reševanja, izvedena vzdrževalna dela v zaklonišču v objektu 

DPU, nakup agregata in zmogljive potopne črpalke ter sofinanciranje nakupa opreme in udeležbe na regijskem 

preverjanju za enote PP, kjer je Obćina Tržič sodelovala s 3 ekipami. Občina Tržič je sofinancirala tudi nakup 

opreme za izobraževanje osnovnošolske mladine pri prvem posredovanju in sofinancirala nakup in postavitev treh 

defibrilatorjev na lokacijah KS Lom pod Storžičem, KS Leše in Občina Tržič). 

70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV (355.000 €) 336.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila porabljena za redno dejavnost Gasilske zveze in društev v skladu s Pogodbo o 

opravljanju javne gasilske službe v Občini Tržič za leto 2017. Občina Tržič je skladno s Planom opremljanja 

teritorialnih gasilskih enot za obdobje od leta 2015 do 2020 sofinancirala nakupa dveh gasilskih vozil za PGD 

Bistrica pri Tržiču (GVGP-2) in PGD Podljubelj (GVM-1) v skupni višini 183.108,22 EUR in sofinancirala 

vzdrževanje objektov teritorialnih gasilskih enot v PGD Bistrica pri Tržiču v višini 59.983,69 EUR ter v PGD Križe 

v višini 1.500,00 EUR. Tudi namenska sredstva požarne takse, ki jih Občina Tržič mesečno prejme s strani Odbora 

za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada pri Vladi RS, so bila nakazana na Gasilsko zvezo Tržič. Skladno s 

pogodbo med Občino Tržič in Ministrstvom za obrambo so namreč sredstva namenjena izključno nakupu gasilskih 

vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. O porabi sredstev Odbor za razpolaganje s 

sredstvi požarnega sklada Občine Tržič vsako leto pripravi plan porabe in ob koncu leta tudi poročilo, ki smo ga 

dolžni posredovati Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada pri Vladi RS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Tržič, prostovoljnih gasilskih društev in sredstva za sofinanciranje 

investicijskega vzdrževanja objektov v lasti društev so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom občine za 

leto 2017, Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Tržič za leto 2017 in Planom opremljanja 

teritorialnih gasilskih enot za obdobje od leta 2015 do leta 2020. Po naši oceni Občina Tržič namenja zadostna 

sredstva za opravljanje javne lokalne gasilske službe in za opremljenost enot, kar zagotavlja visoko stopnjo 

pripravljenosti v sistemu varstva pred požari in posredno tudi v sistemu zaščite in reševanja. 

80100 SREDSTVA REZERV (122.000 €) 100.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Skladno s sprejetima sklepoma Občinskega sveta o odobritvi porabe sredstev rezerv Občine Tržič se je v letu 2017 

za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč oz. neurij - izvedbi preplastitve vozišča ter ureditve 

odvodnjavanja kategorizirane občinske ceste z oznako LC 428 011 na odseku Podljubelj  - TGT namenilo do 

100.000,00  EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič, za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov pri odpravi 

posledic naravnih nesreč – preplastitev vozišča. Sredstva v višini 100.000 EUR so bila v celoti porabljena za 

ureditev ceste Podljubelj  - TGT.  

 

Poleg tega smo v leto 2017 prenesli dokončanje izvedbe sanacije struge Kovornika dol vodno od objekta Graben 7 v 

Kovorju po pogodbi iz oktobra 2016, za kar smo namenili 42.225,46 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,3 % skupno doseženih 

davčnih prihodkov proračuna.  V proračunsko rezervo so bila v letu 2017 izločena sredstva v višini 100.785,47 €, 

prenesena so bila tudi nekoriščena sredstva rezerve iz preteklih let v višini 55.001,38  €. 

80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE(65.000 

€) 30.807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 

zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske 

rezerve odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 

odhodkov. Sredstva so bila namenjena tudi za tiste projekte, za katere se vlagatelji niso mogli prijaviti na druge 

javne razpise, ki jih je objavila Občina Tržič. 
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Poraba tekoče proračunske rezerve za leto 2017 

Zap. 

št. 
Konto Naziv konta Znesek 

1. 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja   

    Knjige Janez Slapar Tamšak, Tako je bilo… 2.891,40 

    Skupaj: 2.891,40 

2. 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   

    Sofinanciranje izdaje knjige Pod Gorami Mohor Miha 750,22 

    Skupaj: 750,22 

3. 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav   

    Sponzorska sredstva 183,00 

    Skupaj: 183,00 

4.  402009 Izdatki za reprezentanco   

    Promet TPIC 13,50 

    Pogostitev: slovesnost ob odkritju spominske plošče v Podljubelju 145,00 

    Skupaj: 158,50 

5.  402099 Drugi splošni material in storitve   

    Karte za koncert Korakova pomlad 120,00 

    Spominska plošča PVD Sever 366,00 

    Cvetje ob odkritju spominske plošče v Podljubelji 30,00 

    Donacija pri organizaciji prireditve Vaški semenj 290,00 

    Nakladanje in odvoz odpadnega ometa 547,50 

    Fotografija na platnu za Dom Petra Uzarja 190,99 

    Skupaj: 1.544,49 

6. 402399 Drugi prevozni in transportni stroški   

    Prevoz Tržič-Rogla-Tržič 350,02 

    Prevoz Tržič-Kokrica-Tržič za Društvo izgnancev Slovenije 153,30 

    Skupaj: 503,32 

7.  40250301 Tekoče vzdrževanje cest   

    Sanacija kamnite škarpe v Spodnji Bistrici 980,00 

    Skupaj:  980,00 

8.  40250303 Tekoče vzdrževanje drugih objektov   

    Pokrivanje strehe na kapelici v Palovičah 626,59 

    Skupaj:  626,59 

9.  402902 Plačila po pogodbah o delu (vključno s prispevki)   

    Goručan Jure 2.199,16 

    Skupaj: 2.199,16 

8. 40299901 Priprave in nastopi na prireditvah   

    
Priprava scenarija in moderiranje slovesnosti odkritja spominske plošče v 

Podljubelju 
250,00 

    Skupaj: 250,00 

9. 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom   

    Donacije in pomoči posameznikom 250,00 
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    Skupaj: 250,00 

10. 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

    Aeroklub Alpski letalski center Lesce 100,00 

    Nogometni klub Tržič 2.500,00 

    Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Tržič 190,00 

    KD Gimnazije Kranj 300,00 

    Društvo civilna iniciativa Kovor 100,00 

    AMD Tržič 150,00 

    Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska 350,00 

    Rotary klub Tržič Naklo 3.000,00 

    Društvo diabetikov Tržič 250,00 

    Gasilska zveza Tržič 100,00 

    Medgeneracijsko društvo z roko v roki 60,00 

    Župnijska Karitas Križe 1.200,00 

    Kegljaški klub Ljubelj Tržič 1.500,00 

    Agrarna skupnost Leše 250,00 

    Plesni studio Špela 200,00 

    Športno društvo Strelica Tržič 150,00 

    Rotary klub Tržič Naklo 200,00 

    Gimnazija Kranj 150,00 

    Župnija Lom 300,00 

    Gold Wing zveza Slovenije 200,00 

    Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 100,00 

    Društvo Katriks šport 180,00 

    Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 150,00 

    Nogometni klub Naklo 500,00 

    Konjeniško društvo Dobrča 250,00 

    Lovska družina Tržič 950,00 

    Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka 90,00 

    Društvo PD Tržič 250,00 

    Medgeneracijsko društvo z roko v roki 180,00 

    Foto klub Tržič 270,00 

    Območno združenje RKS Tržič 250,00 

    Društvo Ampus 462,52 

    Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju 700,00 

    RKS Območno združenje Tržič 567,30 

    KO Rdeči Križ Lom 200,00 

    Skupaj:  16.349,82 

11. 41330203 Tekoči transferi v javne zavode in dr.izv.j.sl. - mat.str.   

    OŠ Križe 300,00 

    Skupaj: 300,00 

12. 41330299 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-drugo   

    Biotehniški center Naklo 100,00 
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    Dom Petra Uzarja 3.900,00 

    Skupaj: 4.000,00 

    Skupaj: 30.986,50 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena manj od dovoljenega obsega. 

99991 FINANCIRANJE JAVNEGA DOLGA (546.976 €) 534.763 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke Financiranje javnega dolga se evidentirajo plačila obresti, ki dospejo v plačilo v  

posameznem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Oktobra je Občina Tržič sklenila pogodbo o sofinanciranju 

upravljanja z dolgom občine. Za upravljanje z dolgom je iz državnega proračuna prejela 248.896,00 EUR povratnih 

sredstev, ki se obrestujejo po obrestni meri EURIBOR + 0%. Za enak znesek je predčasno odplačala dolg do SKB 

banke in si s tem na dolgi rok zagotovila nižje stroške financiranja. Obrestna mera pri SKB banki je namreč višja, 

poleg EURIBOR-a se plačuje še pribitek k obrestni meri. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2017 so bile plačane vse obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah (tako obresti kot glavnica). Prav tako 

so bile vse obveznosti plačane v predvidenih rokih. 
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IV. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ  

(28.720,00 €) 23.750 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

NRP vključuje investicijske transfere javnemu zavodu, ki so bili porabljeni za nakup pomivalnega stroja in 

kosilnice, zamenjavo pohištva v dveh igralnicah  enote Križe, obnovo garderobe v enoti Deteljica, obnovo pregradne 

stene in popravilo strelovoda v enoti Palček. 

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM 

MUZEJU  (78.336 €) 78.329 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za investicije v skupni višini 78.328,87 EUR so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o 

namenski porabi, in sicer za ureditev muzejskih depojev v BPT, prenovo centralne kurjave v Pollakovi kajži, 

mizarska dela v Pollakovi kajži, izvedbo elektro napeljave v razstavnih prostorih muzeja in pleskarskih del v prvem 

nadstropju muzeja ter elektroinštalacijam v paviljonu NOB. 

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM 

DOMU TRŽIČ (68.200 €) 45.526 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP-ja so bila sredstva v višini 38.359,70 EUR  porabljena za energetsko sanacijo zahodnega trakta ZD 

Tržič. Investicijo sta v enakih deležih (vsak 50 %) krila OZG in Občina Tržič.  

 

V letu 2017 je Zdravstveni dom Tržič dobil štiri nove radijske postaje (2 mobilni in 2 ročni), ki omogočajo boljšo 

komunikacijo ekip nujne medicinske pomoči na terenu. Aktivirana sta bila tudi dva nova avtomatska zunanja 

defibrilatorja, ki sta nameščena na ZD Tržič in v podhodu Občine. Nakup navedenega je bil izveden na podlagi 

javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Ministrstvo je izvedbo projekta 

sofinanciralo s 5.286,40 EUR, preostanek, 1.879,61 EUR, je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
 (554.000 €) 543.016 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 543.015,83 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na katerih je bila nujno 

potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja, in sicer: 

za gradnje, obnove in ureditve (514.218,71 €): 

- obnova vozišča Podljubelj - TGT  49.913,74 €, 

- izvedba zaščitno lovilnih mrež v Dovžanovi soteski 46.525,92 €, 

- ureditev cestne razsvetljave in osvetlitve prehoda za pešce na odseku državne ceste Križe (AP Križe) 14.658,41 €, 

- ureditev šolske poti Križe - Sebenje 7.472,50 €, 

- dokončanje avtobusnih postajališč v Križah in preplastitev dela poti do OŠ Križe 126.121,70 €, 

- ureditev vozišča do polne širine pri izgradnji kanalizacije Križe (del Snakovške ceste) - Sebenje 45.229,17 €, 

- ureditev varne šolske poti na Koroški cesti 7.375,95 €, 

- sanacija poškodovanega vozišča na cesti Grahovše  - Dom pod Storžičem 4.095,80 €, 

- ureditev vozišča do polne širine Planinska pot 134.806,48 €, 

- izgradnja podpornega zidu na trasi izgradnje pločnika Pristava (sofinanciranje) 1.895,64 €, 
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- rekonstrukcija dela vozišča in ureditev odvodnjavanja Brezje - Sleme 27.546,33 €, 

- rekonstrukcija vozišča Graben v Kovorju 17.493,20 € 

- izgradnja podpornega zidu in ureditev odvodnjavanja mimo Lenarta v Dolini 31.083,87 €. 

projektna dokumentacija (14.233,80 €): PZI cesta TGT – Črni gozd (4.117,50 €), tipski projekt avtobusnih 

postajališč (1.220,00 €),  BCP za AP Križe (1.098,00 €), PZI avtomatizacija industrijskega kanala  - rake na 

Mošeniku (1.250,00 €), Tehnično poročilo in popis del za ureditev vozišča Brezje – Sleme (430,00 €), projektna 

naloga za gradnjo pločnika ob Snakovški cesti (976,00 €), PZI za rekonstrukcijo vozišča Podljubelj – Matizovc 

(2.433,90 €), PZI pločnik v Pristavi (927,20 €), sprememba odloka o kategorizaciji cest (1.781,20 €).      

gradbeni nadzor pri investicijah (7.586,25 €): AP Križe (3.722,81 €), mreže Dovžanova soteska (1.098,00 €), cesta 

TGT – Črni gozd (1.403,00 €), cesta Brezje – Sleme (671,00 €) in cesta Graben (691,44 €). 

manjše sanacije in izboljšave (6.977,07 €): priključek Zvirče - 1.512,80 €, postavitev granitnih konfinov pri gradu 

Neuhaus – 950,00 €, propust Leše in Vadiče – 1.515,87 €, pešpot ob državni cesti mimo PP Tržič – 549,00 €, cesta 

Kovor – Brdo - 319,41 €, interventna dela na stari cesti na Ljubelj  - 1.830,00 €, pluženje parkirišča Ljubelj – 299,99 

€. 

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (632.500 €) 623.357 

€ 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov ter pripadajoče cestne infrastrukture (pločnikov, 

kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ...) je potekalo v letnem in zimskem obdobju. V letni program so bila 

vključena naslednja dela: obnova talnih označb, menjava in postavitev novih ustreznih prometnih znakov, 

vzdrževanje cest in javnih površin (ročno in strojno čiščenje), krpanje poškodovanih asfaltnih površin s hladno 

asfaltno maso, krpanje in gramoziranje makadamskih voziščih, ročno popravilo bankin, vzdrževanje obcestnih 

zelenih površin, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest, priprava na in izvajanje zimske službe, ki mora 

zagotavljati prevoznost cest ter manjša popravila in izboljšave. Dela so se izvajala skladno z letnim programom del 

na področju občinskih cest za leto 2017 in obračunavala v mesečnih situacijah. 

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (137.200 €) 

120.003 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je izvajalo po sprejetem planu. V letu 2017 so bila opravljena naslednja 

investicijsko vzdrževalna dela v skupni višini 120.003,26 €, in sicer: 

- načrtovana zamenjava strešne kritine in izvedba kleparskih del na večstanovanjski stavbi Koroška 2 v vrednosti 

20.173,61 €, 

- sofinanciranje zamenjave strešne kritine na poslovno stanovanjski stavbi Jelendol 3 v vrednosti 11.101,68 €, 

- sofinanciranje obnove fasade večstanovanjskega objekta Cankarjeva 13 v vrednosti 21.428,30 €, 

- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v 13 občinskih stanovanjih  v višini 22.625,66 €, 

- sofinanciranje obnove strehe ter konstrukcije poslovno stanovanjskega objekta Preska 19 v vrednosti 18.500,90 €.  

 

V letu 2017 smo obnovili 3 stanovanjske enote. Skupni strošek obnove je znašal 26.173,11 €.  Z izvedenimi deli 

smo ohranjali uporabno vrednost stanovanj ter zagotovili boljšo energetsko učinkovitost objektov. Letni cilj občine 

je predvsem skrbeti za občinska stanovanja kot dober gospodar v okviru razpoložljivih sredstev. 

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA
 (10.000 €) 9.996 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za investicije je bilo zavodu nakazanih  9.995,95 EUR. Najpomembnejše investicije predstavljajo: nakup knjižnih 

polic in omar, RFID nalepk in sistema ter novega računalnika. Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na 

osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 
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41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA 

GAS.OPREME, VOZIL (255.000 €) 243.092 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina Tržič je skladno s Planom opremljanja teritorialnih gasilskih enot za obdobje od leta 2015 do 2020 

sofinancirala nakupa dveh gasilskih vozil za PGD Bistrica pri Tržiču (GVGP-2) in PGD Podljubelj (GVM-1) v 

skupni višini 183.108,22 EUR in sofinancirala izgradnjo prizidka Gasilskega doma PGD Bistrica pri Tržiču v višini 

59.983,69 EUR. 

41207006 INV.VZDR.IN GRADNJA MANJŠIH ODSEKOV GJI 

(VODOVOD, KANAL) (369.900 €) 313.090 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Z izvajanjem projekta investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture sledimo zastavljenim ciljem nemotene 

oskrbe prebivalcev s pitno vodo, izboljšanju kvalitete oskrbe s pitno vodo, zmanjševanju onesnaževanja okolja in 

zagotavljanju ustreznega nadzora nad delovanjem vodovodnega sistema s telemetrijo.  

Sredstva na tem NRP-ju smo namenili za: 

- izvedbo avtomatskega sistema za regulacijo obarjanja fosforja na CČN (58.949,29 EUR) in dograditev črpališča 

Smuk v Retnjah (20.685,29 EUR), gradnjo sekundarnega kanala proti Loki 22a in 24 (2.099,68 EUR), izvedbo 

prevezave meteornega in fekalnega kanala na Podvasci (3.002,18 EUR), dokončanje obnove vodovoda na 

Snakovški cesti (31.099,20 EUR), sanacijo oz. čiščenje odprtega kanala na Snakovški cesti (1.013,00 EUR), 

ureditvena dela na trasi kanalizacije na delu Snakovške ceste (9.037,76 EUR), gradnjo sekundarnega 

kanalizacijskega priključka v Grabnu v Kovorju (7.648,54 EUR), obnovo vodovoda pri OŠ Križe - vzhodno ob 

teniških igriščih (22.078,93 EUR)  ter dokončanje izgradnje vodovoda Smolekar (46.484,12 EUR), v skupni višini 

202.098,53 EUR; 

- gradbeni nadzor in koordinacija pri investicijah (Snakovška - 450,00 EUR, Smolekar - 963,80 EUR, pri gradnji 

sekundarnega kanala Graben - 112,56 EUR), v skupni višini 1.526,36 EUR; 

- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri investiciji in Smolekar (266,57 EUR); 

- investicijsko vzdrževanje vodovoda (43.008,58 EUR), polletni pregled hidrantov (3.090,63 EUR), izvedbo UV 

dezinfekcije v vodohranu Vetrno (11.151,66 EUR), izvedbo telemetrije - daljinskega nadzora nad vodovodnimi 

sistemi (26.920,79 EUR), izvedbo meritev hidrantne mreže na vodovodu Deševno v Podljubelju (207,28 EUR), v 

skupni višini 84.378,94 EUR; 

- projektno dokumentacijo (PZI) za obnovo vodovodov na Begunjski cesti, na Begunjski cesti-Deteljica, VH Šija 2-

Kovorska cesta, na Brezovem, v Podljubelju in sanacijo VH Sv. Jožef (9.403,88 EUR), projektno dokumentacijo 

(PZI) za komunalno ureditev območja z vodovodom za glamping v Bistrici pri Tržiču (4.483,50 EUR),  projektno 

dokumentacijo (PZI) vodovoda na Snakovški cesti, odsek Auser - Šinko (854,00 EUR), študijo požarne varnosti in 

izkaza požarne varnosti za vodovodno omrežje Deševno v Podljubelj (488,00 EUR), projektna dokumentacija (PGD 

in PZI) za izgradnjo fekalnega kanala za širše območje občinske stavbe (prvi del 3.000,00 EUR), dopolnitev PZI 

razbremenilnika na mešanem kanalu nad ZBDV Bistrica pri Trifix-u (939,40 EUR), v skupni vrednosti 19.168,78 

EUR; 

poračun odbitnega DDV na projektni dokumentaciji v višini - 418,00 EUR; pri projektni dokumentaciji. 

- stroške el. energije za zajetje Smolekar (3.923,35 EUR), vodohran Vetrno (5,71 EUR) in vzdrževanje TP Žegnan 

studenec (740,95 EUR), v višini 4.670,01 EUR  

- plačilo komunalnih storitev, vezanih na greznice po aneksu k pogodbi št. 3511-8/06-31, v višini 79,51 EUR  

- plačilo nadomestila za uporabo zemljišča (stavbna pravica), na katerem je zgrajen vodohran Vetrno, v višini 61,00 

EUR. 

- kritje stroškov izvedencev za tehnični pregled v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za vodovod Deševno 

(740,60 EUR) in Smolekar (517,70 EUR) v skupni vrednosti  v višini 1.258,30 EUR. 

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR (13.000 €) 7.028 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Realizirana sredstva za investicijo ureditve deponije Kovor predstavljajo sredstva namenjena za dokončanje izdelave 

geološko – geotehničinega elaborata za potrebe temeljenja nadstrešnice nad zbirnim centrom ter zidov in nadstrešnic 
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nad spodnjim platojem deponije, za kar smo namenili sredstva v višini 1.708,73 EUR in za izdelavo popravkov 

projektne dokumentacije PGD  ter izdelavo PZI za nadstrešnice in zidove na deponiji v višini 5.319,60 EUR. 

 

V novembru 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadstrešnic in zidov na deponiji, izvedba 

zidov na spodnjem platoju pa je načrtovana za leto 2018. 

41208005 INVESTICIJE V DTO (169.463 €) 169.463 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za celotno investicijo »PRENOVA DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (dobava in montaža parketa ter zaščitnih 

plošč, popravilo tribun)« smo porabili sredstva v višini 169.463,22 EUR. Pri omenjeni investiciji stroške 

predstavljajo gradbeno obrtniška dela na podlagi javnega razpisa objavljenega na EU portalu, športno opremo (nova 

IHF rokometna gola z montažo), nadzor, varnostni načrt, razpisno in projektno dokumentacijo ter izdelavo 

obvestilne table. 

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ (135.050 €) 119.255 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za investicije OŠ Bistrica so bila namenjena za sanacijo kanalizacijske cevi in jaška, ureditev čajnega 

kotička v zbornici šole, ureditev prezračevanja v šolski kuhinji, za obnovo regulacije centralnega ogrevanja,  nakup 

računalnika, tiskalnika in table. Največjo med investicijami predstavlja ureditev naravoslovne učilnice v višini 

21.535,00 EUR, v 2017 se je pričelo tudi urejanje parkirišča za šolo in za ta namen je šola prejela sredstva v višini 

3.153,47, investicija se bo nadaljevala v 2018. Šola je delo izvedla v okviru zneska, ki ji je bil predhodno priznan ter 

v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije v skupni višini 39.500,00 EUR so bila šoli 

nakazana na osnovi posameznih zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Sredstva na postavki "50109" so bila 

koriščena le v majhnem obsegu in sicer za izdelavo  predizmer, popisov del in oceno investicije za energetsko 

sanacijo fasade na PŠ Kovor v višini 256,20 EUR. 

 

Sredstva za investicije OŠ Tržič so bila namenjena za nakup računalniške opreme in opreme za pouk, ognjevarnih 

omar, zunanjih žaluzij v spodnjem nadstropju OŠ Tržič, vhodnih vrat v POŠ Lom, omar za shranjevanje zimske 

opreme, koša za košarko na igrišču PŠ Lom ter za polaganje laminata v PŠ Podljubelj ter sanacijo vodovodne cevi v 

Dvorani Tržiških olimpijcev.Šola je izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z 

veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili 

o namenski rabi. Od skupno 27.550,00 EUR za investicije namenjenih sredstev je bilo za ta namen koriščenih 

23.544,78 EUR.  

 

Sredstva za investicije OŠ Križe so bila namenjena za popravilo snemalne naprave, nakup računalniške opreme, 

palic za upravljanje žaluzij, mreže pri skladišču za odpadke hrane ter za obnovo jedilniških in šolskih stolov,  

Največjo investicijo predstavlja zatesnitev in toplotna izolacija stropa pod stekleno streho v avli šole, za katero je 

bilo namenjenih dobrih 24.000,00 EUR, vključujoč tudi sredstva za nadzor investicije.Šola je izvedla dela v okviru 

zneskov, ki so ji bili predhodno priznani ter v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za 

investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo za investicije 

skupno namenjenih 34.944,65 EUR.  

 

Sredstva za investicije Glasbene šole Tržič so bila namenjena za nakup inštrumentov (orffov inštrumentarij, flavta, 

kljunasta flavta, boben, klarinet in saksofon), pisarniškega stola, računalnika in tabličnih računalnikov, 

multifunkcijsko napravo za skeniranje, tiskanje in kopiranje ter za ozvočenje. Delno so bile obnovljene tudi stopnice 

in parket. Šola je dela in nakupe izvedla v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu z veljavno 

zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicije so bila šoli nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o 

namenski rabi. Skupno je bilo za investicijski transfer namenjenih 17.617,49 EUR.  

 

Del sredstev za investicijsko vzdrževanje prostorov Ljudske univerze Tržič v višini 3.391,60 EUR je bil namenjen 

za menjavo 4 oken. 
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Skupno je bilo za vse zgoraj navedene projekte in investicije nakazano 119.254,72 EUR iz 6 različnih proračunskih 

postavk. Po javnih zavodih je manjši del sredstev ostal neporabljen, saj so ga namensko hranili za primer nujnih, 

nepredvidenih vzdrževalnih del. Šole so izvedla dela v okviru zneskov, ki so ji bila predhodno priznana ter v skladu 

z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. 

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (44.000 €) 40.074 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izveden je bil Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič v letu 2017. Sredstva v višini 44.000,00 EUR so bila namenjena za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva v občini, in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, urejanje kmetijskih 

zemljišč in pašnikov,  nove investicije za delo v gozdu, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Sredstva so se 

upravičencem dodeljevala kot državne pomoči s katerimi se krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljenih v 

letnem  javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Tržič za programsko obdobje 2015-2020. 

Poleg navedenega so v javni razpis in pravilnik vključeni tudi ostali ukrepi občine. To so finančne pomoči 

namenjene za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij in podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva 

in razvoja podeželja.  

 

Prejetih je bilo 45 vlog. Sredstva v višini 40.074,34 EUR so bila razdeljena 43. upravičencem, ki so izpolnjevali 

razpisne pogoje oz. izvedli prijavljeno investicijo. Prijav na ukrep štipendiranje bodočih nosilcev kmetij nismo 

prejeli, zato so sredstva v višini 1.200,00 EUR ostala neizkoriščena. 

41208010 ENERGETSKA OBNOVA STAVB (165.000 €) 143.975 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

NRP vključuje tudi sredstva v višini 115.068,62 EUR, ki so bila porabljena na podlagi javnega razpisa za investicijo 

"Prekritje strehe in energetska sanacija strešin na enoti vrtca Palček". Stroške predstavljajo gradbeno obrtniška dela, 

nadzor, varnostni načrt, razpisna in projektna dokumentacija ter zavarovanje. S proračunske postavke 30202 so bila 

na NRP-ju 41208010 za ta namen črpana sredstva v višini 20.000,00 EUR. 

 

Sredstva na NRP-ju so bila porabljena tudi zaradi: 

- vzpostavitve novega merilnega mesta v prostorih občinske zgradbe Občine Tržič zaradi postavitve e-polnilice v 

višini 1.708,62 EUR; 

- izvajanja energetskega menedžmenta v višini 7.198,00 EUR, kar vključuje vzpostavitev in vodenje energetskega 

knjigovodstva občinskih stavb, svetovanje, analize, organizacijo delavnic s področja učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije, poročila in podobno. 

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE 

PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA (175.000 €) 153.117 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo dodelitve neposrednih spodbud za spodbujanje podjetništva in gospodarstva, katerih cilj 

je dvig zaposlenosti in povečanje rasti podjetij ter njihovega razvoja. 

 

Prek Javnega razpisa za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič za leto 2017 so 

bila za ta namen koriščena sredstva v višini 153.116,50 EUR, ki jih je prejelo 27 upravičencev. Za Ukrep A 

(investicije) je bilo namenjenih 72.768,76 EUR, ki jih je prejelo 9 upravičencev, za Ukrep B (zaposlovanje)  

25.500,00 EUR, ki jih je prejelo 9 upravičencev za 9 zaposlitev, za Ukrep C (promocija na sejmih) 9.496,08 EUR, ki 

sta jih prejela 2 upravičenca ter za Ukrep F (sobodajalstvo) 40.351,66 EUR, ki jih je prejelo 6 upravičencev. V 

letošnjem letu pa je bilo izplačano 5.000,00 EUR še 1 upravičencu, ki so mu bila sredstva dodeljena že na Razpisu v 

letu 2016, vendar je bilo zaradi nadzora nad namensko porabo sredstev plačilo odloženo in izvedeno v letu 2017. 
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41208018 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICA (90.000 €) 86.360 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru proračunske postavke so se krili stroški električne energije, rednega vzdrževanja in zavarovanja za objekte 

žičnic/vlečnic na Zelenici.  

Ostale aktivnosti: 

- SVSP Zelenica - Tržič je skrbela za redno obveščanje javnosti o stopnji nevarnosti snežnih plazov, vzdrževanje 

kamer in table na Ljubelju,  

- nizkovrvna vlečnica je pričela z obratovanjem po pridobitvi vseh dokumentov v zimi 2017 in je delovala ob 

ustreznih vremenskih pogojih ob koncih tedna, 

- pridobivanje soglasij za prekvalifikacijo graničarske poti v gorsko-kolesarsko pot  

- nadaljevanje renaturacije območja Zelenice - odstranitev naprav sedežnic Zelenica I in Zelenica II, 

- izdelana projektna dokumentacija (PZI) za vzpostavitev dostopne poti z Ljubelja do Planinskega doma na Zelenici, 

ki poleg ureditve poti vključuje tudi urejanje hudourniških grap in vzpostavitev sistema proti lavinskih zaščit pod 

Zgornjim Plotom. 

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ (160.000 €) 108.132 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo različna investicijska oz. investicijsko-vzdrževalna dela na pokopališčih v občini Tržič. 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijsko-vzdrževalnim delom na tržiških pokopališčih. 

V letu 2017 so bila sredstva namenjena: 

- ureditvi pokopališč Kovor in Križe v znesku 8.036,92 EUR, 

- preureditvi pokopališča v Križah z izdelavo temelja za nagrobnike in vgradnjo in montažo dveh klopi na 

pokopališču v Kovorju v skupnem znesku 26.127,42 EUR, 

- za obnovo pomožnega objekta in hladilnega prostora na pokopališču Tržič v znesku 55.494,83 EUR in dobavo 

dvižnega vozička za namen opreme hladilnega prostora za urejanje pokojnika v znesku 7.455,80 EUR. 

Preostala sredstva v višini 11.017,21 EUR na NRP-ju so bila porabljena za: 

- investicijski nadzor, 

- vodomer na pokopališču Tržič, 

- izdelavo projektne dokumentacije zaradi prenove pomožnega objekta in izgradnje hladilnice in načrtovano 

izgradnjo nadstreška na pokopališču Tržič, ki pa se je zaradi neustreznih vremenskih razmer podaljšala v leto 2018, 

- izdelavo idejne zasnove za žarni zid in ureditev delne parcelacije na pokopališču Tržič, 

- pripravo novega občinskega odloka zaradi novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je 

začel veljati 15.10.2016, ki je bil v osnutku predstavljen na seji občinskega sveta, 

- plačilo najemnine Župniji Tržič in Župniji Lom. 

41407001 PLOČNIK LOKA - KOVOR (176.400 €) 161.865 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 161.864,71 € so se namenila za izvedbo gradbenih del in ureditve cestne razsvetljave 2. faze 

pločnika Loka - Kovor (158.242,29 €), izvedbo gradbenega nadzora (2.485,01 €) in izdelavo spremembe PZI 

(1.137,41 €). V sklopu gradnje se je uredilo  550m novega pločnika, lokalno so se izvedle razširitve vozišča, uredilo 

se je odvodnjavanje ceste, dograjena je bila javna razsvetljava in osvetljen prehod za pešce. Grad 

41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE (18.000 €) 4.949 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim v letu 2017 smo sredstva namenili za: 
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- projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI) za izgradnjo fekalnega kanala Slap – Koder-Krvin (1.769,00 EUR), 

projektno dokumentacijo (PGD) za gradnjo fekalnega kanala Slap-spodaj (1.960,00 EUR), projektno dokumentacijo 

(IDZ, PGD, PZI) za fekalni kanal Slap-zgoraj (1.220,00 EUR), v skupni višini 4.949,00 EUR. 

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (50.000 €) 23.925 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim v letu 2017 smo sredstva namenili za: 

- gradnjo razbremenilnika nad ZBDV Trifix na mešanem kanalu iz Bistrice (18.731,78 EUR), 

- stroške investicijskega nadzora, koordinacije ter izdelave varnostnega načrta za gradnjo razbremenilnika (1.243,60 

EUR), 

- novelacijo in dopolnitev projektne dokumentacije (PGD) za gradnjo fekalnega kanala Pot na Bistriško s traso dela 

kanala Stara Bistrica (3.950,08 EUR); v skupni višini 23.925 EUR.  

 

Nerealizirana ostaja izvedba gradnje fekalnega kanala in sočasne obnove vodovoda Pot na Bistriško planino, ker 

smo projekt uvrstili z rebalansom v oktobru 2017 na nov NRP, ki bo sofinanciran v okviru Dogovora za razvoj regij. 

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE (26.000 €) 2.147 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izdelana je bila projektna dokumentacija (PGD) za izgradnjo fekalnega kanala Praproše, v višini 2.147,00 EUR.  

 

V izdelavi je še projektna dokumentacija PGD in PZI za gradnjo komunalne infrastrukture območja Pod skalco v 

Kovorju, ker smo potrebovali več časa za uskladitev tras predvidenih komunalnih vodov z lastniki zemljišč, kakor 

tudi za določitev takšne trase, ki je ekonomsko upravičena za izvedbo (zahteven in razgiban teren). Projektna 

dokumentacija (PGD/PZI) za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda za del naselja Kovor - za ulice Pod 

Gozdom, Iženkovo in Srednja pot ni bila realizirana, ker so bila potrebna dodatna usklajevanja zaradi neugodnega 

poteka trase nekaterih odsekov po zasebnih zemljiščih in s tem se je posledično zamaknila izdelava same projektne 

dokumentacije v leto 2018. 

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE(52.100 

€) 52.100 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2017 smo sredstva namenili za: 

- izgradnjo fekalne kanalizacije na odseku Križe – Sebenje (49.191,71 EUR), 

- strokovno tehnični nadzor in koordinacija ob izgradnji fekalnega kanala na trasi Križe – Sebenje (1.785,60 EUR), 

- ter izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo 

fekalnega kanala Križe – Sebenje (1.122,40 EUR), v skupni višini 52.099,71 EUR. 

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) 

KOMUNALNO OPREMLJANJE (105.300 €) 88.530 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2017 smo sredstva namenili za: 

- dokončanje obnove vodovoda na Planinski poti v Križah (34.896,24 EUR), dokončanje obnove meteorne 

kanalizacije Planinska pot v Križah (17.446,73 EUR), izgradnjo fekalne kanalizacije na Planinski poti v Križah 

(18.128,92 EUR) in za gradnjo sekundarnega kanala proti objektoma Planinska pot 40 in 44 (10.240,50 EUR), v 

skupni višini 80.712,39 EUR; 

- gradbeni nadzor in koordinacija med upravljavci vodov pri gradnji komunalne opreme na Planinski poti v Križah 

(4.157,44 EUR); 

- izvajanje del koordinatorja za varnost pri delu pri gradnji komunalne opreme na Planinski poti v Križah (2.422,31 

EUR); 
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- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih na odseku sekundarnega fekalnega kanala Planinska 40 – 44 

(1.237,50 EUR). 

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (11.630 €) 2.583 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim smo zagotavljali sredstva za: 

- spremembo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo kanalizacije na Loki (2.583,30 EUR). 

 

Gradbeno dovoljenje za kanal na Loki smo pridobili, samo gradnjo smo uvrstili z rebalansom v oktobru 2017 na nov 

NRP, ki bo sofinanciran v okviru Dogovora za razvoj regij. Projektno dokumentacijo za gradnjo fekalnega kanala za 

del naselja  Loka - od polnilnice v smeri proti cesti na CČN smo uvrstili z rebalansom na nov NRP za sredstva iz 

Dogovora za razvoj regij. 

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE (13.000 €) 6.929 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v okviru tega NRP-ja smo v letu 2017 namenili za:  

- projektno dokumentacijo (PGD in PZI) za izgradnjo fekalnega kanala v Retnjah- zgoraj (5.754,75 EUR) in 

novelacijo projektne dokumentacije (PDG in PZI) fekalnega kanala Retnje-spodaj (450,00 EUR), 

- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Retnje - zgoraj (658,80 

EUR) ter  

- zakoličbo obstoječega vodovoda Retnje-zgoraj (65,88 EUR). 

41408002 PREVOZI UČENCEV (201.000 €) 191.887 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za regresiranje prevozov v šolo, in sicer: 

 

- za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Tržič v višini 158.261,57 

EUR in 

- za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami v osnovno šolo Helene Puhar Kranj v 

višini 33.625,59 EUR. 

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - 

RIO TRŽIČ (30.000 €) 16.382 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo aktivnosti Občine Tržič za revitalizacijo območja nekdanjega BPT-ja. 

 

Po realizaciji nakupa nepremičnin v letu 2016 je Občina Tržič pristopila k izdelave projektne in tehnične 

dokumentacije za urejanje severo-vzhodnega dela, vključno s kolesarsko in peš povezavo.  

 

Za revitalizacijo območja BPT je Občina v letu 2017 namenila 5.221,36 EUR z DDV  za izdelavo projektne 

dokumentacije (faza PGD, PZI, vključno z geodetskimi storitvami) za odstranitev objektov drvarnice in gasilskega 

doma na območju nekdanjega BPT-ja ter 10.882,40 EUR z DDV za za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za 

izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na območju predvidenega parka v kompleksu BPT-ja. 

 

Sredstva v višini 278,21 EUR z DDV so se namenila za stroške pogostitve in vodenja v BPT-ju ob prihodu nemških 

dodiplomskih in podiplomskih študentov. 

 

Za rušitev je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za ureditev parka pa vsa potrebna soglasja. 
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41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE 

RAZSVETLJAVE (140.000 €) 114.950 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave spada delna energetska in funkcionalna prenova infrastrukture javne 

razsvetljave v občini Tržič po programu za leto 2017, za ta namen je bilo porabljenih 114.949,91 EUR. 

 

Občina Tržič je v letu 2017 izvedla: 

 

1. Delno obnovo infrastrukture javne razsvetljave z obnovo dveh odsekov javne razsvetljave na odjemnih mestih 

OM ID26 – JR TP PRISTAVA ter OM ID33 – JR TP POVHE kjer je skladno z tehničnimi pogoji v projektni 

dokumentaciji izvedla zamenjavo obstoječih svetilk s svetilkami skladnimi z Uredbo v naselju Pristava (Pristavška 

cesta, Pot na polje in Purgarjeva ulica) v višini 20.889,63 EUR. 

 

2. V sklop rekonstrukcije obstoječih odsekov je bila izvedena tudi novogradnja celotnega odseka javne razsvetljave 

v naselju Grahovše – Lom pod Storžičem (izdelava nove javne razsvetljave s kablovodom, vgradnja temeljev ter 

drogov in svetilk). Vrednost investicije je znašala 26.270,21 EUR. 

 

3. V naselju Leše je bila izvedena rekonstrukcija oziroma novogradnja javne razsvetljave, zaradi podiranja zračnih 

vodov s strani Elektra Gorenjske, zaradi česar je bila vzpostavljena nova javna razsvetljava na območju celotnega 

naselja v znesku 36.838,71 EUR. 

 

4. Izvedena je bila tudi: 

- delna obnova javne razsvetljave na Planinski poti v Križah (4.164,29 EUR),  

- obnova drogov javne razsvetljave na Kalinčku (1.295,64 EUR); 

- popravljeni so bili poškodovani utripalci in merilniki hitrosti na prehodu za pešče v naselju Kovor (5.308,04 EUR) 

in Križe (3.479,99 EUR); 

- postavljene dodatne svetilke javne razsvetljave v naselju Brezje in Bistrica pri Tržiču (3.041,63 EUR); 

- osvetlitev cerkve v Kovorju (2.440,17 EUR); 

- drugo investicijsko vzdrževanje (4.684,22 EUR). 

 

Preostala sredstva v znesku 6.537,38 EUR so bila porabljena za projektno in drugo dokumentacijo v zvezi z 

investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave ter nadzor nad izvedbo del javne razsvetljave. 

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE (119.000 €) 118.239 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu projekta so se na vaškem trgu v Križah uredile površine, namenjene za kulturne prireditve, za parkiranje, 

predvsem pa za druženje krajanov. Vrednost projekta je 118.239,00 €, od tega gradbena dela 115.430,80 €, gradbeni 

nadzor 2.125,00 € in izdelavo popisov gradbenih del za 2. fazo ureditve vaškega trga 683,20 €. 

41508001 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE26.090 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na NRP-ju so bila namenjena za poplačilo stroškov 3. in 4. faze izdelovalcev Celostne prometne strategije 

(CPS) v občini Tržič, in sicer v višini 22.265,00 EUR z DDV.  

 

Sredstva  višini 1.217,02 EUR z DDV so bila namenjena za ureditev betonskih podstavkov za nosilce koles skladno 

s priporočili izhajajoč iz CPS. 
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Preostanek sredstev pa je bil namenjen pokritju stroškov povezanih z izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 

(okrasitev, šotor, ozvočenje, promocijskih material, idr.). 

41511001 UREDITEV VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA POD 

GRADOM NEUHAUS (35.000 €) 34.999 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za delno ureditev večnamenskega igrišča pod gradom Neuhaus, kamor se je na osnovi 

projekta (potrjenega s strani ZVKD, OE Kranj) umestilo večje kombinirano igralo, telovadna orodja (ulična vadba - 

street workout) za mladostnike in odrasle ter novo urbano opremo. S postavke se je kril tudi nadzor in del projektne 

dokumentacije. 

41511003 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI (80.000 €) 59.758 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI in PID dokumentacijo za sanacijo kotlovnice v Tržiškem muzeju v višini 

3.416,00 EUR in za nakup nepremičnine (objekt Sončeva hiša - Za Mošenikom 16) v višini 23.835,19 EUR. 

Nepremičnina je bila kupljena v stečajnem postopku, objekt pa je zaradi dotrajanosti predviden za rušenje, na 

njegovem mestu bi uredili parkirišča za potrebe muzeja, dostop in muzejski vrt. Preostanek sredstev je bil porabljen 

za izvedbo II.-III. faze sanacije Kulturnega centra Tržič v višini 30.666,81 EUR. 

41511005 NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ (269.000) 266.357 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Iz NRP so se črpala sredstva za nakup nepremičnin za potrebe širitve športnega parka ob OŠ Križe. 

Predmet nakupa so bile nepremičnine: 

- parc. št. 281/1 k.o. 2147 Križe, zemljišče v izmeri 1.561 m2, 

- parc. št. 281/37 k.o. 2147 Križe, zemljišče v izmeri 4.716 m2, 

- parc. št. 281/38 k.o. 2147 Križe, zemljišče v izmeri 7.016 m2, 

- parc. št. 281/52 k.o. 2147 Križe, zemljišče v izmeri 1.971 m2. 

O nakupu je Občinski svet odločil s sklepom na 24. redni seji občinskega sveta, v sklepu je bila določena tudi višina 

kupnine. 

Občina Tržič je lastnikom nepremičnin polovico kupnine plačala v letu 2017 (266.356,80 EUR), drugo polovico pa 

bomo lastnikom izplačali v letu 2018. 

41511006 RAZVOJ TURIZMA V OBČINI TRŽIČ (55.000 €) 49.029 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva NRP, vezana na proračunsko postavko 30302 - Razvoj kolesarskih in gorsko-kolesarskih poti, so bila v letu 

2017 namenjena realizaciji aktivnosti, ki so opredeljene v sprejeti Strategiji razvoja kolesarskega turizma v občini 

Tržič. Delovali smo na več področjih: 

1. Promocijske aktivnosti, oglaševanje: 

- odmevna poletna promocijska kampanja Pejmo po svoji poti s specializirano agencijo (zunanje oglaševanje v 

slovenskih mestih, spletno oglaševanje v Sloveniji, Italiji in Avstriji, izdelava spletnega videa), 

- objave v specializiranih medijih (Alps2Adria), 

- vključitev v GIZ Pohodništvo & kolesarjenje in sodelovanje v njihovih promocijskih aktivnostih, 

- ponatis kolesarske karte Kolesarjenje na Tržiškem v slovenskem jeziku in izdaja karte v angleško-nemški različici, 

- spletna stran visit-trzic: nadgrajevanje strani, 

- študijska tura Ulija Stanciuja v sodelovanju z agencijo GoodPlace za vzpostavitev ture Trans Slovenia 03, 

- študijska tura lastnika angleške agencije za kolesarske avanture, 

- sodelovanje s promotorjem tržiškega turizma Žanom Koširjem, 

- ... 
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2. Delo s ponudniki: 

- aktivno delo s turističnimi ponudniki na terenu, servisiranje, 

- organizacija študijske ture na Češko, 

- razvoj turističnih produktov in kolesarskih paketov, 

- izvedba delavnic za turistične ponudnike, 

- … 

3. Dogodki (sodelovanje, udeležba) 

- izvedba čistilna akcije v okviru IMBA akcije Take care of your trails 

- Dan slovenskih planinskih doživetij 

- sodelovanje in organizacija kolesarskih tur v okviru dveh dogodkov z mednarodno udeležbo (Trail Days Kranjska 

Gora, Bled Bike Festival) 

- Dan tržiških planincev 

4. Infrastruktura: 

- sofinanciranje vzdrževalnih del in nadgradnja poligona Dirt Park Divjina, 

- pridobivanje soglasij za prekvalifikacijo graničarske poti na Zelenici, 

- … 

Sredstva vezana na proračunsko postavko 30300 - Spodbujanje razvoja turizma, so bila porabljena za nadaljevanje 

promocijskih aktivnosti z Žanom Koširjem ter izvedbo izobraževanj Kako postati sobodajalec. Z animiranjem  

lokalnega prebivalstva želimo povečati namestitvene kapacitete v občini. 

41511007 RAZVOJ OBMOČJA NEKDANJEGA TABORIŠČA 

LJUBELJ (25.000 €) 17.004 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP-ja so se krili stroški rednega vzdrževanja in urejanja celotnega območja Taborišča Ljubelj. Poleg 

rednega urejanja, ki se praviloma odvija pred slovesnostjo, smo v obdobju od aprila do oktobra nadaljevali z rednim 

tedenskim čiščenjem, saj se čuti vpliv povečanja tranzitnih gostov, ki prečkajo Ljubelj. Žal ne v smislu povečanega 

obiska območja Taborišča Ljubelj z namenom seznanitve z zgodovino in dediščino območja, ampak v povečanih 

količinah odpadkov, ki jih puščajo tudi v parku samem. Zaradi tega je naloga izvajalcev še zahtevnejša in 

pomembnejša.  

Tudi v letošnjem letu je konservatorska služba Tržiškega muzeja v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije – OE Kranj in Občino Tržič izvajala konservatorske in restavratorske posege na območju 

Taborišča Ljubelj in spomenika J'accuse. Nadaljevali so z deli na območju krematorija, opravljali konservatorske 

posege na dostopnih poteh in betonskih elementih (čiščenje mahu). 

41607001 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SOKOLNICA V 

BISTRICI PRI TRŽIČU (24.400 €) 18.756 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu projekta se je izdelala projektna dokumentacija PZI. Izvedbeno se bo projekt nadaljeval v letu 2018. 

41607003 UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA (1.400 €) 1.342 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim se je novelirala projektna dokumentacija PZI za ureditev vozišča, gradbena dela so 

predvidena v začetku leta 2018. 
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41607004 OBNOVA KRIŽIŠČA PODLJUBELJ (265.000 €) 249.700 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu projekta se je izvedla celovita prenova in dograditev križišča v Podljubelju vključno z ureditvijo 

odvodnjavanja in cestno razsvetljavo. Sočasno se je obnovilo vozišče v območju križišča. Vrednost projekta je 

249.700,23 €, od tega gradnja 246.418,43 € in gradbeni nadzor 3.281,80 €. 

41607006 UREDITEV VOZIŠČA LOM-KRIŽIŠČE POTARJE-

GRAHOVŠE (8.500 €) 8.357 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za projekt je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI, izvedbeno se bo projekt nadaljeval v letu 2018. 

41607007 PLOČNIK V SENIČNEM (7.500 €) 976 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izdelana je bila projektna naloga za gradnjo pločnika v Seničnem, ki je bila tudi potrjena s strani Direkcije RS za 

infrastrukturo. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo in izbran izvajalec, projektna dokumentacija (PZI) bo izdelana v 

letu 2018. 

41607008 UREDITEV VOZIŠČA JELENDOL-DO JAGRA (60.000 €) 1.531 

€ 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za potrebe ureditve odseka gozdne ceste Jelendol - Jager. Sredstva v 

višini 60.000 EUR so bila rezervirana za izvedbo 1. faze ureditve. Do izvedbe ni prišlo, saj nismo dobili soglasja 

lastnikov zemljišč (Bornovih), po katerih poteka gozdna cesta, prav tako pa pričetek del ne bi bil smiseln zaradi 

bližajoče zime oz. neugodnih vremenskih razmer. 

41611002 ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ (60.000€) 50.059 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt Alpe-Adria regija doživetij je bil odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 

partnerski sporazum pa je bil podpisan z zamikom. Zaradi kasnejšega datuma pričetka projekta (maj 2017) so se 

zamaknile tudi projektne aktivnosti. V letu 2017 smo tako realizirali 1. sklop naložb v infrastrukturo za turistični 

produkt kolesarska doživetja, za kar je bilo izvedeno javno naročilo Ureditev prostorov v planinskih domovih. Prvo 

obdobje poročanja se je končalo 31. 10. 2017, poročilo pa je bilo certificirano. Zaradi zamika pričetka projekta vsa 

prvotno načrtovana sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. 

41611003 UREDITEV P + R PARKIRIŠČA (110.000 €) 27.190 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo aktivnosti Občine Tržič za ureditev prometne in komunalne infrastrukture na območju 

BPT. 

 

V letu 2017 so se sredstva v višini 21.934,08 EUR z DDV namenila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedo 

investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah na območju nekdanjega BPT-ja. 

5.255,76 EUR z DDV se je namenilo še za izvedbo geoloških geomehanskih raziskav in izdelava poročila za 

potrebe izdelave projektne dokumentacije. 

 

Za projekt so bila pridobljena vsa potrebna soglasja pristojnih soglasodajalcev. 

 


