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Številka: 4100-0004/2016-401 

Datum: 19.11.2018 

 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2018  
 
V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15), Odlokom o 
proračunu Občine Tržič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/2017, 79/17 in 43/2018) in z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko: 

  

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2018 
 

 
V skladu z 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Tržič bodo kot poročevalci na seji Sveta in delovnih teles sodelovali: 

 dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica Občinske uprave, 

 Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb., vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti,  

 Marjeta Maček, mag.manag., vodja Urada za finance, 

 Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za okolje in prostor. 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
  
 
1. Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018. 
 
 
 

 

 
 

mag. Borut Sajovic 
ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV: 
 

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 20. redni seji dne 22.12. 2016 sprejel Odlok o proračunu 

Občine Tržič za leto 2018. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2018 je bil objavljen v 

Uradnem listu številka 4/2017.  

 

Sprememba Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 je bila sprejeta na 28. redni seji 

Občinskega sveta Občine Tržič, dne 14.12.2017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Tržič je bil objavljen v Uradnem listu številka 79/2017. 

 

Rebalans proračuna za leto 2018 je bil sprejet na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, 

dne 14.6.2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič je bil 

objavljen v Uradnem listu številka 43/2018.  

 

Ponovni rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2018 predlagamo zaradi nujnih interventnih 

ukrepov kot posledica neurja z močnim vetrom in poplavami z dne 30. oktobra 2018.  

 

Vlada Republike Slovenije je dne 6.11.2018 sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo 

nujnih interventnih ukrepov za zavarovanje in preprečitev neposredne škode in zagotovitve 

osnovnih pogojev za življenje ter vzpostavitve prevoznosti ceste, kot posledica plazenja tal in 

erozijskih procesov zaradi neurja s poplavo z dne 30.10.2018, ki je prizadelo širše območje 

Slovenije, najbolj pa Občini Tržič in Kranjska gora. S tem sklepom je Vlada Republike Slovenije 

Občini Tržič iz državnega proračun zagotovila transfer v višini 200.000,00 EUR, zato se z 

rebalansom proračuna Občine Tržič za leto 2018 za enak znesek povečajo prihodki na 

podkontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. 

 

Ker pa ocenjujemo, da bodo stroški izvedbe nujnih interventnih ukrepov zaradi neurja s 

poplavami presegli odobrena sredstva iz državnega proračuna, moramo z rebalansom 

proračuna Občine Tržič zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvami znotraj veljavnega 

proračuna.  

 

Spodnja tabela prikazuje povečanja oziroma zmanjšanja na proračunskih postavkah in NRP-jih, 

ki jih predlagamo z rebalansom: 

 

PP NRP Opis 
Veljavni 

proračun: 
2018 

OSN: REB 
III 2018 

REB-VP 

30609   SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ. 512.423,58 384.423,58 -128.000,00 

  41208014 
NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE 
PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA 175.000,00 47.000,00 -128.000,00 

60205   INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST 1.955.420,11 1.936.420,11 -19.000,00 

  41607009 UREDITEV KROŽIŠČA V BISTRICI 101.000,00 82.000,00 -19.000,00 

60225   ODŠKODNINE 242.265,85 231.265,85 -11.000,00 
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60262   
ODPRAVA POSLEDIC NEURIJ IN DRUGIH 
NARAVNIH NESREČ 10.000,00 299.712,00 289.712,00 

80100   SREDSTVA REZERV 122.000,00 190.288,00 68.288,00 

    
Skupaj povečanje odhodkov (vir 
transfer iz državnega proračuna)     200.000,00 

 

Sredstva na proračunski postavki 30609 – Sredstva za pospeševanje gospodarstva v 

občini, NRP 41208014 – Neposredne spodbude za spodbujanje podjetništva in 

zaposlovanja se zmanjšajo, ker ne bo izveden razpis s katerim bi sofinancirali nakup 

kompleksa Peko s strani tržiških obrtnikov in podjetnikov. Le-ti na javni dražbi niso bili uspešni, 

zato Občina Tržič razpisa ni izvedla in bodo sredstva na postavki ostala neporabljena. O tem je 

bil na 30. redni seji, dne 15. 10. 2018 seznanjen tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe Občine Tržič. 

 

Krožišče v Bistrici je zgrajeno in prosta neporabljena sredstva na postavki 60205 – 

Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP – 41607009 Ureditev krožišča v 

Bistrici se lahko prerazporedijo za sanacijo cest poškodovanih v ujmi.  

 

Na proračunski postavki 60225 – Odškodnine smo predvidevali plačilo odškodnin za urejanje 

lastniških razmerij za zemljišča, na katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo oz. 

bodo potekali infrastrukturni vodi in naprave, in so zajeti v Načrtu pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Tržič v letu 2018 - 4. dopolnitev. Lastniška razmerja se urejajo počasneje 

kot smo načrtovali (razlog je v kadrovskem primanjkljaju), zato se del sredstev lahko 

prerazporedi.  

 

Proračunsko postavko 60262 – Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč 

povečujemo zaradi nujnih interventnih ukrepov kot posledica neurja z močnim vetrom in 

poplavami z dne 30. oktobra 2018. Delno bomo povečanje krili z odobrenimi sredstvi iz 

državnega proračuna (200.000,00 EUR), za preostanek pa moramo zagotoviti lastna 

proračunska sredstva (89.712,00 EUR).  

 

V sprejetem Odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2018 smo imeli določeno, da se v 

proračunsko rezervo izloči 1,1 % doseženih davčnih prihodkov, kar je manj od zakonsko 

dovoljene višine rezerv. Zakon o javnih financah namreč določa zgornjo mejo oblikovanja rezerv 

za  financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč do višine 1,5% prejemkov 

proračuna. V zadnjem obdobju v občini Tržič ni bilo naravnih nesreč tako velikih razsežnosti, 

zato so sredstva rezerv, v višini 1,1 % doseženih davčnih prihodkov zadoščala za sprotne 

potrebe, letos pa so posledice ujme žal tako velike, da je potrebno realizirati maksimalno 

dovoljeno višino rezerve, da bomo lahko uveljavljali dodatna sredstva iz državnega proračuna in 

se uvrstili v državni program odprave posledic neurja. 

 

Proračunsko postavko 80100 – Sredstva rezerv povečujemo na najvišjo zakonsko dovoljeno 

višino, to je 1,5 % prejemkov proračuna.  
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Podrobnejša členitev sprememb po postavkah in NRP-jih je podana v obrazložitvah rebalansa 

in v priloženih tabelah.  

 

 

 
Pripravljavci: 
 
Marjeta Maček, mag.manag.     dr. Metka Knific Zaletelj 
Vodja Urada za finance                 DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 
 
 
 
Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb 
Vodja Urada za gospodarstvo in družbene  
dejavnosti 
 
 
 
 
Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb. 
Vodja Urada za okolje in prostor 


