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I. NAGOVOR ŽUPANA  
Pregled zaključnega računa proračuna Občine Tržič za preteklo leto kaže še naprej finančno 

stabilno in visoko likvidno poslovanje. Prihodki so bili večji od odhodkov, zadolževanja ni bilo, 

pretekle dolgoročne finančne obveznosti po kreditnih pogodbah iz naslova obnove osnovne šole 

Bistrica in podružnice Podljubelj ter kohezije pa so se redno poplačevale in zmanjšale.  

 

Občina Tržič je prav vse svoje sprejete obveznosti poravnala v zakonitem roku ter tako po svojih 

močeh prispevala k plačilni disciplini, ki v tej državi sicer ni vzorna in kot taka povzroča resne 

poslovne težave številnim zasebnim poslovnim subjektom. Tako poslovanje omogoča normalno 

delovanje kar obsežnega sistema od Občine finančno odvisnih javnih zavodov, krajevnih 

skupnosti in množice društev. Tako je bilo v tem sistemu poskrbljeno za nemoteno delovanje v 

skladu z nalogami in zakonskimi obveznostmi, ter poskrbljeno tudi za številne investicije in 

razvojne naloge. Občina kot ustanovitelj skrbno spremlja delovanje tako javnih zavodov, kot tudi 

gospodarskih družb v njeni lasti in ugotavlja, da tudi tam odhodki ne presegajo prihodkov. 

 

Prenos likvidnih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 je velik in je na eni strani odraz povečane 

realizacije na strani prihodkov - predvsem pri odlaganju odpadkov iz drugih občin, po drugi 

strani pa se zaradi objektivnih vzrokov niso realizirale vse planirane investicije. Le te pa so kljub 

temu nujne, zato se sredstva niso prerazporejala z rebalansi in ostajajo v proračunu za realizacijo 

v letošnjem ali prihodnjih letih. 

 

Zadovoljni smo, ker smo uspeli dokončati velik projekt izgradnje Gorenjske plaže, tako v 

rekreativno turističnem kot tudi gostinskem delu. Obsežna dela na komunalni infrastrukturi so se 

izvedla na vodovodih in kanalizacijah na Veternem, Gozdu, Podljubelju, Ravnah in na 

komunalni deponiji, katero je v skladu z zakonodajo in gradbenim dovoljenjem uspelo zapolniti 

v celoti. Začela pa so se izvajati tako sanacijska kot zapiralna dela. Na področju družbenih 

dejavnosti se je uspešno začela prenova Kriškega trga s sofinanciranjem, končala prva etapa 

obnove paviljona NOB, zaključila gradnja stavbe skupnega pomena v Kovorju, začela 

rekonstrukcija doma v Lešah in uspešno izvedlo prenovo male dvorane na Balosu. Uspešno je bil 

izpeljan razpis za gospodarstvo, kmetijski razpis pa smo zaradi spremenjenih pravil nove 

finančne perspektive uspeli objaviti šele v marcu 2016. 

 

Občina je v preteklem letu na stanovanjskem področju sanirala streho na Partizanski ulici 4, 

obnovila šest stanovanj, v dvajsetih pa je bilo zamenjano stavbno pohištvo. Nekaterih 

pomembnih projektov pa nam zaradi administrativnih razlogov ali kadrovske podhranjenosti še 

ni uspelo realizirati. Pri nekaterih je razlog v počasnejšem pridobivanju gradbenih dovoljenj 

(Planinska pot, Deševno, vodovod Smolekar), pri drugih še nesprejet prostorski plan (nogometno 

igrišče Križe, Sebenje). Začetek gradnje nekaterih projektov, kot je npr. priključek Tržič Sever, 

pa je oviran zaradi še nerešenih denacionalizacijskih postopkov, pri nekaterih cestah in 

kanalizacijah pa še ni pridobljenih vseh soglasij in služnosti lastnikov (Retnje, Križe).  

 

Nerealizirane ostajajo tudi energetske sanacije tako v Vrtcu Deteljica kot tudi na upravni stavbi 

Občine Tržič. Razlog je kljub večletnim obljubam neizvedba državnih razpisov, ob koncu leta pa 

tudi  radikalna sprememba sistema, ki zaradi novih pogojev postavlja vprašanje smiselnosti 

izvedbe, saj stroški prihrankov  ne bodo upravičevali vlaganj, javno zasebno partnerstvo pa pri 

manjših sanacijah ne bo zanimivo. 
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Vse nerealizirane investicije ostajajo v veljavnem proračunu in se na njih dela naprej. Prenos 

sredstev pa bo omogočil dober začetek  predvsem na področju črpanja sredstev  v novi finančni 

perspektivi, koder bodo številne občine v težavah zaradi permanentnega zmanjševanja sredstev s 

strani države. V Tržiču pa računamo, da bodo prav ta prenesena sredstva osnova za projekte 

gospodarskega in turističnega razvoja, sanacijo degradiranih industrijskih področij (BPT) in 

razširitvi športne infrastrukture ter uresničevanje  sprejete strategije kulture. 

 

II.  POSLOVNO POROČILO  

PRAVNE PODLAGE 

Pri pripravi zaključnega računa za leto 2015 smo upoštevali:  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 110/11, 46/13, 82/13, 101/13, 38/14 in 95/14), 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99, 30/02 in 114/06), 

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 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 58/10 in 97/12), 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS  45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), 

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). 

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 
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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 3. redni seji, dne 22.1.2015 sprejel Odlok o proračunu 

Občine Tržič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015). Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 

2015 je bil nato spremenjen in dopolnjen v obliki rebalansa (Uradni list RS, št. 46/2015). 

POUDARKI POSLOVANJA 

Pomembnejši podatki o finančnem poslovanju v obdobju od 2011 do 2015  

 

 

Realizirana sredstva za investicijske odhodke v obdobju od 2011 do 2015  

 

 

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

klasifikacije

 

KONTO OPIS
Realizacija: 2011 [1]

v EUR

Realizacija: 2012 [2]

v EUR

Realizacija: 2013 [3]

v EUR

Realizacija: 2014 [4]

v EUR

Realizacija: 2015 [5]

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 17.269.520 12.735.403 12.824.758 14.655.682 12.639.819
 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 14.867.940 12.431.432 10.720.488 15.098.627 12.068.445

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 2.401.580 303.971 2.104.270 -442.945 571.374

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)
0 0 0 0 0

44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (440+441)
0 355.394 0 0 0

 VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
0 -355.394 0 0 0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 353.827 506.976 506.976 506.976 506.976

 IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
2.047.754 -558.399 1.597.295 -949.921 64.398

OPIS
Realizacija: 2011 [1]

v EUR

Realizacija: 2012 [2]

v EUR

Realizacija: 2013 [3]

v EUR

Realizacija: 2014 [4]

v EUR

Realizacija: 2015 [5]

v EUR

INVESTICIJSKI ODHODKI  IN INVESTICIJSKI 

TRANSFERI (420+431+432)
6.923.955 3.881.137 2.935.721 5.631.230 3.086.280

PK Opis področja programske klasifikacije

Sprejeti 

proračun: 

2015/3

Veljavni 

proračun: 

2015/3

Realizacija: 

2015
Indeks 5:4 Indeks 5:3

Razlika 

realizacija-VP

1 2 3 4 5 6 7 8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 123.000,00 109.300,00 0,00 0,00 0,00 -109.300,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 600.868,16 670.588,85 666.131,13 99,34 110,86 -4.457,72

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 105.000,00 84.000,00 30.000,00 35,71 28,57 -54.000,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 367.000,00 320.200,00 252.415,44 78,83 68,78 -67.784,56

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 95.000,00 77.000,00 4.398,68 5,71 4,63 -72.601,32

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.579.000,00 1.569.000,00 1.290.691,07 82,26 81,74 -278.308,93

14 GOSPODARSTVO 475.250,00 475.250,00 397.524,73 83,65 83,65 -77.725,27

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.040.200,00 1.040.200,00 302.420,05 29,07 29,07 -737.779,95

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.016.520,00 1.019.420,00 569.209,52 55,84 56,00 -450.210,48

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 37.797,33 47.797,33 39.695,11 83,05 105,02 -8.102,22

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 422.428,05 409.516,87 228.278,22 55,74 54,04 -181.238,65

19 IZOBRAŽEVANJE 536.285,98 530.285,98 380.161,19 71,69 70,89 -150.124,79

6.398.349,52 6.352.559,03 4.160.925,14 65,50 65,03 -2.191.633,89
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Realizirana sredstva po projektih v načrtu razvojnih programov v letu 2015 v EUR (po velikosti 

realizacije) 

  

 

 

 

 

 

 

 

NRP Opis
Sprejeti 

proračun: 2015

Veljavni 

proračun: 2015
Realizacija: 2015

1 2 3 4 5

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 650.000,00 650.000,00 621.872,04

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 622.000,00 622.000,00 501.291,46

41208002 OBNOVA PAVILJONA NOB 422.868,16 454.868,16 453.132,84

41411001 VEČNAMENSKA ZGRADBA SKUPNEGA POMENA V KOVORJU 300.000,00 255.000,00 234.190,82

41408003 UREDITEV GORENJSKE PLAŽE 295.000,00 295.000,00 232.164,26

41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE INFRAST.(VODOVOD, KANAL) 277.200,00 277.200,00 218.833,40

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR 280.000,00 280.000,00 213.770,57

51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE DVORANE 178.000,00 215.720,69 212.998,29

41408002 PREVOZI UČENCEV 225.000,00 223.000,00 194.722,47

41407011 IZBOLJŠANJE VODOOSKRBE VETERNO-GOZD 170.320,00 184.320,00 182.895,00

41411005 UREDITEV ŠP.IGRIŠČA OB DTO 160.000,00 162.000,00 160.939,46

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA 155.000,00 155.000,00 150.715,20

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ 175.404,14 175.404,14 149.113,44

41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 151.000,00 151.000,00 148.590,08

41407009 IZBOLJŠ.VODOOSKRBE NA VS ČRNI GOZD 419.200,00 399.200,00 121.041,04

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 90.000,00 100.000,00 99.985,52

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM DOMU TRŽIČ 37.797,33 47.797,33 39.695,11

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA 38.207,05 38.207,05 37.060,70

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ 43.750,00 43.750,00 36.325,28

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA GAS.OPREME, VOZIL 105.000,00 84.000,00 30.000,00

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM MUZEJU 24.633,50 21.722,32 21.722,32

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ 25.000,00 25.000,00 18.897,74

41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE 25.000,00 25.000,00 18.159,62

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE 24.500,00 24.500,00 10.747,01

41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO KULTURNEGA CENTRA 10.250,00 10.250,00 10.009,27

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE 105.000,00 95.000,00 9.032,80

41411007 FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU KRIŽE 15.000,00 15.000,00 7.061,24

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE 43.400,00 43.400,00 4.843,50

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - RIO TRŽIČ 15.000,00 15.000,00 4.636,00

41408005 ENERGETSKA OBNOVA OBČNSKE STAVBE 95.000,00 77.000,00 4.398,68

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE 10.000,00 10.000,00 3.800,00

41407013 ZA JEZOM - ČEGELJŠE KOMUNALNO OPREMLJANJE 31.000,00 31.000,00 3.449,61

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) KOMUNALNO OPREMLJANJE 313.200,00 313.200,00 2.063,80

41411002 PROJEKT CELOVITE PRENOVE TRŽIŠKEGA MUZEJA 30.000,00 30.000,00 1.494,50

41407008 KRIŽE POD POGOVCO - KOMUNALNO OPREMLJANJE 30.000,00 30.000,00 1.207,07

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU 42.000,00 40.200,00 65,00

41004008 VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ 121.587,50 109.587,50 0,00

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ 25.500,00 24.400,00 0,00

41207013 SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO 153.000,00 139.300,00 0,00

41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE 11.000,00 11.000,00 0,00

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE 83.800,00 83.800,00 0,00

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE 243.600,00 243.600,00 0,00

41411004 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DETELJICA 92.131,84 88.131,84 0,00

41411006 ŠPORTNO IGRIŠČE SEBENJE 33.000,00 33.000,00 0,00

6.398.349,52 6.352.559,03 4.160.925,14
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Realizacija vseh odhodkov glede ne veljavni in sprejeti proračun po področjih programske 

klasifikacije 

 

 

 

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 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki.  

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njih poravnavo 

oziroma razlog neplačila 

Neporavnane terjatve konta 120 po stanju na dan 31.12.2015  so znašale 1.017.638,78 €, od tega zapadle 365.163,53 

€. 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 31.12.2015 izkazujemo tudi terjatve 

po sodnih odločbah (na primer zadeva Pavel Rupar) ter terjatve iz naslova zadržanih sredstev v sklopu projekta 

kohezije (zadeva tožba SCT in terjatev do GGD).   

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.  

Poleg teh terjatev v bilanci stanja izkazujemo še terjatve do tujih kupcev v višini 25.888,83 € (od tega zapadlo 

25.705,46 €). Gre za zadnji obrok plačila upravičenih stroškov za projekt CULTH:EX CAR-GOR, ki je bil 

zaključen že v letu 2012 (v vrednosti 13.185,21 €). Vodilni partner Urad Koroške deželne vlade, oddelek 20 – 

deželno prostorsko načrtovanje še ni prejel potrditve končnega poročila s strani prvostopenjskega kontrolnega 

organa na Koroškem. Sredstva ERDF smo prejeli v letu 2016. Med terjatvami do tujih kupcev izkazujemo še 

terjatve do družbe Aquaplus z Dunaja (za sodne stroške v višini 12.520,25 €) ter terjatve za najem stojnic (v znesku 

183,37 €). 

PK Opis

Sprejeti 

proračun: 

2015/3

Veljavni 

proračun: 

2015/3

Realizacija: 

2015
Indeks 5:4Indeks 5:3

Razlika 

realizacija-VP

1 2 3 4 5 6 7

01 POLITIČNI SISTEM 177.445,48 177.445,48 150.179,99 84,63 84,63 -27.265,49

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.000,00 12.000,00 11.471,64 95,60 95,60 -528,36

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 10.000,00 13.000,00 8.071,72 62,09 80,72 -4.928,28

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 994.156,62 988.356,62 684.432,50 69,25 68,85 -303.924,12

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.071.838,30 2.140.892,48 1.898.714,97 88,69 91,64 -242.177,51

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 251.500,00 230.500,00 152.371,75 66,10 60,59 -78.128,25

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.900,00 7.900,00 5.636,52 71,35 71,35 -2.263,48

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 113.000,00 96.050,00 60.888,74 63,39 53,88 -35.161,26

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 546.699,09 505.899,09 392.128,14 77,51 71,73 -113.770,95

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 120.000,00 102.000,00 20.975,54 20,56 17,48 -81.024,46

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.908.100,00 1.898.595,16 1.573.450,67 82,87 82,46 -325.144,49

14 GOSPODARSTVO 1.038.332,09 1.037.832,09 734.588,15 70,78 70,75 -303.243,94

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.700.200,00 1.703.000,00 628.087,78 36,88 36,94 -1.074.912,22

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.816.270,00 1.802.720,66 1.113.947,19 61,79 61,33 -688.773,47

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 172.797,33 187.597,33 178.143,77 94,96 103,09 -9.453,56

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.624.768,91 1.612.268,91 1.316.733,94 81,67 81,04 -295.534,97

19 IZOBRAŽEVANJE 2.436.671,18 2.427.671,18 2.242.909,50 92,39 92,05 -184.761,68

20 SOCIALNO VARSTVO 629.851,99 687.801,99 656.219,32 95,41 104,19 -31.582,67

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 95.000,00 94.000,00 69.942,41 74,41 73,62 -24.057,59

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 185.530,00 186.530,00 169.550,57 90,90 91,39 -16.979,43

15.912.060,99 15.912.060,99 12.068.444,81 75,84 75,84 -3.843.616,18
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Ostale odprte terjatve so še: terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države -  konto 140000 (to so terjatve 

do Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupnih služb ter terjatve do Agencije RS za kmetijske trga in 

razvoj podeželja za sofinanciranje izgradnje prizidka v KS Kovor ter terjatve do drugih neposrednih uporabnikov 

proračuna) v skupni višini 131.834,13 € (od tega zapadlo 99.152,93 €), terjatve do neposrednih uporabnikov 

proračuna Občine Tržič – konto 141000, v višini 411,86 €, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države – 

konto 142000, v višini 1.928,99 € (od tega zapadlo 0 €), terjatve do posrednih uporabnikov proračunov ostalih občin 

– konto 143000 v višini 3.076,64 € (od tega zapadlo 2.871,78 €).  

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 10.811,90  

€. Gre za naslednje obveznosti: 

• Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.; gre za priznane dobropise v vrednosti 168,68 EUR, ki jih bo dobavitelj 

nakazal v letu 2016 saj se njihove terjatve ne poračunavajo sproti.  

• Elektro Celje Energija d.o.o.; gre za priznane dobropise v vrednosti 338,23 EUR, ki jih bo dobavitelj nakazal v 

letu 2016 saj se njihove terjatve ne poračunavajo sproti.  

• Elektro Gorenjska d.o.o.; gre za priznane dobropise v vrednosti 61,14 EUR, ki jih bo dobavitelj nakazal v letu 

2016 saj se njihove terjatve ne poračunavajo sproti. 

• Biberovič Elvis, s.p. , Deko; odprta obveznost v vrednosti 2.600,78 EUR, od tega zapadlo 2.600,78 EUR, gre 

za kompenzacijo lastnega vložka v poslovni prostor in najemnin. 

• Fizična oseba, Tržič; gre za plačilo ustanovitve služnosti, ki na dan 31.12.2015 znaša 4.000,00 EUR, pogodba 

ni notarsko overjena. 

• Lapanja Matej s.p., Zvirče 30 b, Tržič; zapadlo 1.403,54 EUR – najemniku se priznava zamenjava zunanjega 

stavbnega pohištva, ki se kompenzira z mesečnim obračunom najemnine.  

• Advokatura, odv. Jože Kristan o.p. d.o.o., Partizanska cesta 6, Kranj; zapadlo 2.922,53 EUR – Občina Tržič je 

čakala poročilo (specifikacijo) opravljenih storitev za mesec november. Ker ga je odvetnik prepozno predložil, je 

nastala zamuda s plačilom. 

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 za krajši čas pri poslovnih bankah, to pomeni za 90-180 dni, večkrat letno. Pred 

vezavo sredstev smo preverili ponudbe različnih bank in hranilnih 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 2015 zmanjšala za 2.252.688,00 €. Povečala se je 

vrednost  dolgoročnih finančnih naložb (na račun vrednosti deleža, ki ga ima Občina Tržič v podjetju Komunala 

Tržič). Podrobneje so spremembe dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju prikazane v spodnji tabeli. 
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V letu 2014 smo delno uskladili register osnovnih sredstev s katastrom javne gospodarske infrastrukture, 

usklajevanja smo nadaljevali v letu 2015. Posledično se je zaradi izločitev gospodarske infrastrukture (ki je bila 

opuščena ali zamenjana zaradi izgradnje nove) zmanjšala vrednost nepremičnin. Izločitev gospodarske javne 

infrastrukture iz uporabe (predvsem gre za vodovode) je problematična zato, ker v registru osnovnih sredstev ni 

natančnih lokacij za posamezne enote gospodarske javne infrastrukture, zato je potrebno ročno, s pomočjo katastra 

javne gospodarske infrastrukture in drugih pomožnih evidenc, določati inventarne številke, katerih vrednost in 

količina se bodisi zmanjša, bodisi popolnoma odpiše. V letu 2015 je Občina Tržič naročila cenitev (ponovno 

vrednotenje) stare gospodarske javne infrastrukture, ki pa do konca leta še ni bila zaključena in ni upoštevana v 

bilanci stanja. 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (to so predvsem sredstva dana v upravljanje javnim zavodom) so se 

zmanjšale zaradi obračuna amortizacije.  

Na spremembe stalnih sredstev vplivajo tudi prodaje 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 dana poroštva, hipoteke, VVJTO, neplačano NUZS po podatkih 

FURS za podjetja v stečaju 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 31.12.2015 naložbe v deleže in delnice v (vrednosti so v EUR): 

Komunalno podjetje Tržič  2.295.159,20 

BIOS d.o.o. Tržič  86.799,80 

BSC Kranj  47.196,31 

Naziv Znesek - tekoče leto Znesek - preteklo leto Razlika

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 87.883.197,00 € 90.135.885,00 € -2.252.688,00 €

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

130.249,00 € 164.326,00 € -34.077,00 €

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 98.320,00 € 129.119,00 € -30.799,00 €

NEPREMIČNINE 82.283.488,00 € 84.877.201,00 € -2.593.713,00 €

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 21.189.167,00 € 21.674.736,00 € -485.569,00 €

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 2.781.225,00 € 2.779.620,00 € 1.605,00 €

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV

1.526.450,00 € 1.438.616,00 € 87.834,00 €

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.437.174,00 € 2.213.149,00 € 224.025,00 €

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 157,00 € 2.157,00 € -2.000,00 €

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 23.064.841,00 € 23.341.903,00 € -277.062,00 €
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Radio Gorenc – zadnja uskladitev po stanju na dan 31.12.2013 8.018,23 

Skupaj 2.437.173,54 

Komunalno podjetje Tržič je v letu 2015 lastniku – Občini Tržič izplačalo 125.000,00 EUR dobička (kar izkazujemo 

na kontu 710004 – prihodki od udeležbe na dobičku in dividend). Od drugih družb, v katerih je Občina lastnik ali 

solastnik, v letu 2015 nismo prejeli izplačil dobička.  

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 zmanjšale glede na leto 2014 in sicer na račun amrotizacije 

sredstev.  

Po uskladitvi na dan 31.12.2015 znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje: 

 

 

 

3. KRATKOROČNE TERJATVE  

Kratkoročne terjatve v saldakontih kupcev sestavljajo:  

 

 

 

 

31.12.2014 Sprememba 31.12.2015

SKUPAJ 23.341.902,99 -277.061,77 23.064.841,22

GLASBENA ŠOLA 248.802,47 4.288,60 253.091,07

OŠ BISTRICA 5.130.822,98 -133.607,63 4.997.215,35

OŠ KRIŽE 6.885.994,61 -84.074,93 6.801.919,68

OŠ TRŽIČ 3.530.631,22 -93.285,01 3.437.346,21

KNJIŽNICA 381.540,27 -11.944,52 369.595,75

OZG 1.328.027,24 -962,30 1.327.064,94

VRTEC TRŽIČ 2.615.923,77 -93.602,89 2.522.320,88

TRŽIŠKI MUZEJ 359.200,12 14.726,84 373.926,96

LJUDSKA UNIVERZA 215.924,14 -16.929,01 198.995,13

BIOS D.O.O. (DVORANA TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV) 1.870.145,08 92.552,01 1.962.697,09

KS KRIŽE KULT.DOM 84.488,02 -2.254,80 82.233,22

GORENJSKE LEKARNE 690.368,10 48.031,87 738.399,97

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM TRŽIČ 34,97 0,00 34,97

Šifra in opis Saldo Zapadlo

085100 - DOLG.TERJATVE IZ POSLOVANJA IZ NASLOVA DENACIONALIZACIJE 157,28 157,28

120000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI 1.017.638,78 365.163,53

121000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI 25.888,83 25.705,46

140000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORA. PRORAČ.DRŽAVE 131.834,13 99.152,93

141000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSRED.UPORAB. PRORAČ.OBČINE TRŽIČ 411,86 0

142000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPRAB. PRORAČUNA DRŽAVE 1.928,99 0,00

143000 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČ.OBČINE TRŽIČ 204,86 0

143100 - KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB.PRORAČ.OSTALE OBČINE 2.871,78 2.871,78

SKUPAJ 1.180.936,51 493.050,98
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4. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročne obveznosti v saldakontih dobaviteljev sestavljajo:  

 

 

5. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Občina Tržič je imela na dan 31.12.2015 odprta dolgoročna posojila po štirih pogodbah, v skupni vrednosti 

4.649.053,30 EUR. Spodnja tabela prikazuje stanje dolga na dan 31.12.2014 in zapadlost po posamezni kreditni 

pogodbi. 

Konto Naziv konto Saldo v € Zapadlost 

960001 HYPO 2006 POG. 55502570 838.758,58 31.7.2021 

960002 HYPO 2008 POG. 55505518 307.692,80 31.12.2023 

960003 UNICREIT BANKA POG. K970/2009 1.685.283,60 31.12.2024 

960004 SKB  banka  2010 POG. 122872-001 1.310.342,68 31.12.2025 

  Skupaj 4.142.077,66   

    

 

6. DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI  IN NA RAČUNIH 

Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR 31.12.2015 (kto 110000) znaša 18.626,87 EUR in je usklajeno z 

bančnim izpiskom UJP. Konec leta 2015 je imela Občina Tržič vezana sredstva pri poslovni banki (kto 115001) 

49.714,62 EUR, ki zajemajo obvezne rezerve. Gotovina v blagajni 31.12.2013 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 poslovni banki (vključno z natečenimi obrestmi) v višini 4.133.673,41 EUR (kto 152).  

7. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI  ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 

TRŽIČ ZA LETO 2015 

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Tržič je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh 

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Tržič, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega 

računa občine. 

Zakladniški podračun EZR Občine Tržič se uporablja le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri 

poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. 

Občina Tržič ima z Gorenjsko banko d.d. Kranj in UniCredit Banko Slovenije d.d. (od 17.4.2015 naprej) sklenjeno 

pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem področju. Po tej pogodbi banki sprejemata prosta likvidnostna 

sredstva prek noči, in sicer vsaka polovico sredstev. Vezane depozite prek noči banki v celoti vrneta na podračun EZR 

naslednji delovni dan po vezavi. Z Banko Slovenije ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo o vodenju EZR. 

Na zakladniškem računu se evidentirajo sredstva, ki dnevno ostajajo na računih občine in ostalih PU in jih občina kot 

upravitelj dnevno nakazuje kot nočni depozit oziroma depozit na odpoklic Gorenjski banki, d.d. in UniCredit Banki 

Slovenije d.d.  s katerima ima sklenjeno pogodbo o vezavi sredstev na odpoklic. 

Obrestna mera za obrestovanje nočnih depozitov je znašala od 0,01% letno do 0,6% letno.  

Šifra in opis Saldo Zapadlo

220000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 524.411,56 10.811,90

240000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSRED.UPORABNIKOV PRORAČ.DRŽAVE 796,7 0

241000 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSR.UPOR.PRORAČ. OBČINE TRŽIČ 371,8 0

241100 - KRATK.OBVEZNOSTI DO NEPOSRED.UPOR.PRORAČ.- OSTALE OBČINE 27.978,99 0

242000 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE 67.720,92 0

243000 - KRATKOROČNE OBBVEZNOSTI DO POSRED. UPOR.PRORAČ. OBČINE TRŽIČ 270.137,24 0

243100 - KRATKOROČNE OBBVEZNOSTI DO POSRED.UPOR.PRORAČ.OSTALE OBČINE 10.653,40 0

SKUPAJ 902.070,61 10.811,90
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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 depoziti 

pri poslovnih bankah. 

V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so: 

 Kratkoročni depozit pri Gorenjski banki d.d. in UniCredit Banki Slovenije d.d. 781.438,12 € 

 Denarna sredstva ZKL 47.657,45 €  

 Terjatve za obračunane obresti za december 2015 do Gorenjske banke d.d. 59,45€  

 Terjatve za obračunane obresti za december 2015 do UniCredit Banke Slovenija d.d. 5,94 €  

 Neplačani prihodki 66,92 € 

 Obveznosti na dan 31.12.2015 do: 

   Znesek  

Občina Tržič  18.626,87 €  

JZT Tržič   31,76 €  

Tržiški muzej 4.929,76 € 

Knjižnica Dr.T.Pretnarja  10.980,05 €  

VVT Tržič 36.967,18 €  

OŠ Bistrica 46232,61 €  

OŠ Tržič 81.226,09 €  

OŠ Križe 30.700,85 €  

Glasbena šola 24.883,17 €  

Ljudska univerza Tržič 71.455,13 €  

KS Bistrica Pri Tržiču 1.474,77 €  

KS Brezje pri Tržiču 1.412,87 €  

KS Jelendol 15.607,58 €  

KS Kovor 382.711,62 €  

KS Križe 826,14 €  

KS Leše 12.256,50 €  

KS Lom pod Storžičem 7.289,12 €  

KS Podljubelj 5.108,81 €  

KS Pristava 11.683,90 €  

KS Sebenje 4.930,89 €  

KS Senično 845,27 €  

KS Ravne 1.825,67 €  

KS Tržič - mesto 8.803,12 €  

Skupaj 780.809,73 €  
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V letu 2015 je bilo iz naslova obresti za nočne depozite za zakladniški podračun Občine Tržič plačanih 5.411,71 eur 

obresti za obdobje od decembra 2014 do novembra 2015 (Gorenjska banka Kranj in UniCredit Banka Slovenije), od 

tega je bilo prenakazanih posameznim proračunskim uporabnikom 4.783,32 eur, razlika v znesku 628,39 eur pa 

predstavlja presežek od upravljanja zakladniškega podračuna v letu 2015 in bo v letu 2015 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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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

4 ODHODKI (15.912.061 €)  12.068.445  €  

Sprejeta ekonomska klasifikacija razlikuje naslednje temeljne skupine odhodkov: 

- tekoči odhodki, 

- tekoči transferi, 

- investicijski odhodki, 

- investicijski transferi. 

V letu 2015 je bilo v proračunu Občine Tržič realizirano za 12.068.444,81 € vseh odhodkov. V primerjavi z letom 2014 

je to za 3.030.182,57 € manj. Razlika je nastala predvsem v skupini investicijskih odhodkov, v letu 2014 smo zaključili 

enega večjih projektov - izgradnjo Gorenjske plaže. Pri pregledu realizacije po letih od 2011-2015 se vidi, da so bili 

realizirani skupni odhodki najvišji v letu 2014, investicijski odhodki pa so bili najvišje realizirani v letu 2011 (ko smo 

zaključevali projekt izgradnje vodovoda in kanalizacije). Tabela in graf prikazujeta realizacijo odhodkov po 

posameznih temeljnih skupinah po letih.  

 

 

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI (5.323.919 €) 4.383.960 € 

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. 

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

40 TEKOČI ODHODKI 3.634.691,78 3.637.135,03 3.374.173,35 4.179.201,00 4.383.959,59

41 TEKOČI TRANSFERI 4.309.293,43 4.913.159,27 4.410.593,35 5.288.196,83 4.598.205,42

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.656.808,07 3.714.126,86 2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 267.146,77 167.010,51 376.441,14 185.685,68 225.285,67

14.867.940,05 12.431.431,67 10.720.487,62 15.098.627,38 12.068.444,81
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V letu 2015 so se nekoliko 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 (465.526,22 EUR). 

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna realizacija posameznih vrst tekočih odhodkov v letih od 2011 do  2015.  

 

 

Sredstva za plače vključujejo sredstva za plače redno zaposlenih in sredstva za plače preko programa javnih del. 

Drugi izdatki zaposlenim vključujejo povračila stroškov prevoza in prehrane, regres, nadomestila, sredstva za 

nadurno delo, dodatek za povečan obseg dela ipd.  V letu 2014 je bila realizacija sredstev za plače in druge izdatke 

zaposlenim nekoliko nižja kot leto prej, kar je posledica nezasedenih delovnih mest glede na kadrovski načrt.  

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

podrobneje prikazano v spodnji tabeli.  

 

 

Obrazložitev porabe sredstev za plače v okviru posamezne proračunske postavke je podrobneje podana pri 

posameznih proračunskih postavkah v nadaljevanju. 

V skupini kontov 402 – Izdatki za blago in storitve knjižimo odhodke za pisarniški, splošni in posebni material in 

storitve, stroške energije, vode, komunalnih storitev (tukaj velik del odhodkov predstavlja energija za javno 

razsvetljavo), prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje (vključno s tekočim 

vzdrževanjem infrastrukture), poslovne najemnine, odškodnine in drugi operativni odhodki.  

Plačila domačih obresti se iz leta v leto zmanjšujejo, kar je posledica postopnega razdolževanja in padanja obrestnih 

mer EURIBOR. V letu 2011 je Občina Tržič začela odplačevati glavnice po kreditnih pogodbah, kar pomeni, da se 

je osnova za obračun obresti vsako leto zniževala. Sredstva rezerv so bila oblikovana skladno z odlokom o 

proračunu.  

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 736.827,89 715.443,83 758.942,14 829.264,11 810.477,99

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 117.828,43 116.068,51 120.228,82 126.601,45 122.103,75

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.465.866,13 2.545.473,86 2.285.219,93 3.017.916,49 3.258.569,88

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 173.669,33 126.708,24 94.185,26 87.353,95 69.942,41

409 REZERVE 140.500,00 133.440,59 115.597,20 118.065,00 122.865,56

SKUPAJ TEKOČI ODHODKI 3.634.691,78 3.637.135,03 3.374.173,35 4.179.201,00 4.383.959,59

Konto PP Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. 652.515,38 638.700,62 658.994,12 686.129,45 666.405,16

10103 MATERIALNI STROŠKI 60.081,47 52.831,94 48.933,03 54.771,12 49.641,09

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV 0,00 15.155,04 44.865,24 46.038,28 72.090,17

30101 SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER-CLLD 0,00 1.005,32 0,00 0,00 0,00

30801 JAVNA DELA 24.231,04 7.750,91 6.149,75 42.325,26 22.341,57

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 736.827,89 715.443,83 758.942,14 829.264,11 810.477,99
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41 TEKOČI TRANSFERI (5.194.897 €) 4.598.205 € 

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, 

- transfere posameznikom in gospodinjstvom, 

- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, 

- druge tekoče domače transfere. 

Spodnja tabela in graf prikazujeta realizacijo posameznih vrst odhodkov za tekoče transfere po letih od 2011 do 

2015. 

 

Subvencije (skupina 410) vključujejo: subvencije v kmetijstvu (razpis zaradi sistemskih sprememb ni bil izveden v 

letu 2015), sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini, subvencije za izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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 (5.051.687 €) 2.860.994  € 

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). 

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 2015 predstavlja konto 4205 – investicijsko vzdrževanje 

in obnove (tu beležimo obnovo Paviljona NOB, sofinanciranje izgradnje prizidka v KS Kovor, investicije na 

področju cest in komunalne infrastrukture, izgradnjo športnega igrišča ob OŠ Tržič in druge manjše investicije). Na 

kontu 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so v letu 2011 knjiženi odhodki nastali z dokončanjem 

izgradnje vodovodov in kanalizacije. V letu 2014 pa je največji delež novogradenj namenjen projektu Gorenjska 

plaža.  

Spodnja tabela prikazuje realizacijo posameznih vrst investicijskih odhodkov po letih. Kot je razvidno iz grafičnega 

prikaza realizacije investicijskih odhodkov po letih, je bilo za investicije največ porabljeno v letu 201, kar je 

predvsem posledica izvajanja projekta izgradnje kanalizacije, vodovodov. 

 

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

410 SUBVENCIJE 356.099,84 966.035,45 634.165,61 1.449.328,72 622.144,79

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.406.228,44 2.370.197,18 2.307.326,63 2.323.985,63 2.398.817,17

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 599.515,30 613.670,18 519.869,52 512.463,00 571.681,68

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 947.449,85 963.256,46 949.231,59 1.002.419,48 1.005.561,78

4.309.293,43 4.913.159,27 4.410.593,35 5.288.196,83 4.598.205,42

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

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

4202 NAKUP OPREME 43.081,04 105.637,42 48.423,28 371.839,06 161.138,20

4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 249,10 0,00 0,00 555,10 1.400,00

4204 NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 4.846.090,53 2.057.046,76 1.258.969,80 3.738.553,78 756.673,75

4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 1.449.852,49 512.162,41 752.642,40 899.823,04 1.615.489,98

4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 38.702,70 586.086,90 178.808,69 112.455,02 81.690,64

4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 14.812,80 17.734,20 450,00 0,00 8.137,99

4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 264.019,41 435.459,17 312.985,61 322.317,87 226.563,57

6.656.808,07 3.714.126,86 2.559.279,78 5.445.543,87 2.860.994,13
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (341.559 €) 225.286  € 

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. 

 

7 PRIHODKI (12.174.381 €)  12.639.819 €  

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 bolj 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 Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

70 DAVČNI PRIHODKI 9.779.704,92 9.438.880,39 9.385.319,94 9.495.119,72 8.759.049,91

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.661.970,74 2.077.632,48 1.678.135,96 2.000.986,25 2.766.621,74

72 KAPITALSKI PRIHODKI 392.705,28 440.517,17 203.095,88 356.007,80 67.027,99

73 PREJETE DONACIJE 2.990,00 16.001,00 1.410,00 4.130,00 248.385,70

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.432.149,51 762.371,60 1.556.796,30 2.799.438,71 798.733,33

17.269.520,45 12.735.402,64 12.824.758,08 14.655.682,48 12.639.818,67
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70 DAVČNI PRIHODKI (9.168.154 €) 8.759.050 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (7.607.704 €) 7.151.168 € 

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

odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz 

prilivov na podračun proračuna države, tako da se nakaže občinam vsako sredo. V letu 2015 je znašal skupni znesek 

nakazil dohodnine 7.151.168,00 EUR, kar je za 1.046.871,00 EUR manj kot v letu 2011, ko je znesek nakazil 

dohodnine znašal 8.198.039,00 €. Smo pa v letu 2015 prejeli še finančno izravnavo v višini 271.053,00 EUR. 

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE (1.046.900 €) 983.926  € 

Med davki na premoženje v bilanci prihodkov izkazujemo: 

- davke na nepremičnine, 

- davke na premičnine, 

- davke na dediščine in darila, 

- davki na promet nepremičnin in na finančno izravnavo. 

 

Pretežni del davka na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga v skladu z 

Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, sprejetim v letu 2003, odmerja in izterjuje Finančna 

uprava RS. Dejanska dosežena realizacija iz naslova NUSZ je odvisna od plačilnih rokov, ki jih določi FURS ob 

izdaji odmernih odločb  in plačilne zmožnosti zavezancev, zato prihaja do razlik med odmerjenim in plačanim 

nadomestilom oz. posledično med planiranim in realiziranim nadomestilom.  

Ostali davki v skupini davki na premoženje so bili predvideni glede na preteklo realizacijo, zato dejanska realizacija 

večinoma odstopa od načrtovane. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (513.550 €) 623.907 € 

Domači davki na blago in storitve zajemajo: 

- davek na posebne storitve in  

- druge davke na uporabo blaga in storitev. 

V skupino davkov na posebne storitve uvrščamo davek na dobiček od iger na srečo. V letu 2015 je bilo realiziranih 

za 5.042,54 € davka na dobiček od iger na srečo.  

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

700020 DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM 8.198.039,00 8.111.815,00 7.882.423,00 7.807.704,00 7.151.168,00
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Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev izkazujemo okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov in zaradi obremenjevanje vode. Podatek o višini pobranih okoljskih taks dobimo s strani 

Komunale Tržič, ki obe dajatvi zaračunava in pobira ter nam jih mesečno vplačuje v občinski proračun. Namenska 

sredstva iz naslova okoljskih dajatev, 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. 

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so še: turistična taksa (5.244,35 EUR), komunalne takse (22.302,38 EUR) 

in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (22.367,38 EUR). Vse tri postavke so bile v planu za 2015 izračunane na 

podlagi pretekle realizacije. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.307.962 €) 2.766.622 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA(1.482.062 €) 

2.062.989 € 

V skupini prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja izkazujemo: 

- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, 

- prihodke od obresti in  

- prihodke od premoženja. 

V letu 2015 je bilo v občinski proračun nakazano 125.000,00 EUR dobička od podjetja Komunala Tržič. 

V letu 2015 je bilo realiziranih 21.136,17 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 znižanja obrestnih 

mer, ki so veljale na bančnem trgu v letu 2015. Prosta likvidna sredstva smo večkrat v letu vezali pri poslovnih 

bankah in od teh vezav prejeli obresti. 

Najpomembnejši v skupini prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so prihodki od 

premoženja. Ti zajemajo najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča in po novem tudi najemnino za 

komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu Komunala Tržič. Javne gospodarske službe opravljajo na podlagi 

Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, v nadaljevanju: ZGJS) predvsem javna podjetja. 

Glede na obseg izvajanja javnih služb na območju občine Tržič in spremembo zakonodaje se je pokazala kot 

primerna oblika za izvajanje gospodarskih javnih služb koncesija. S koncesijskim aktom so se določili predmet in 

pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo in s koncesijsko pogodbo sta koncedent in 

koncesionar uredila medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe. Na 

osnovi koncesije je koncesionar, t.j. preoblikovano javno podjetje, dolžno plačevati občini kot koncedentu 

koncesijsko dajatev (koncesnino oziroma natančneje najemnino). Višina koncesijske dajatve, ki je po vsebini 

najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo ima koncesionar v najemu (in jo tudi potrebuje za izvajanje 

gospodarskih javnih služb), naj bi bila zaračunana vsaj v višini amortizacije te javne infrastrukture. Doba trajanja 

koncesije je 30 let in skupni znesek koncesijske dajatve je enak seštevku 30-letne amortizacije javne infrastrukture, 

ki bo dana v najem koncesionarju. Dinamika plačevanja najemnine je dogovorjena s koncesijsko pogodbo in je bila 

za obstoječo infrastrukturo v delu plačana v naprej. Ta sredstva se namensko uporabljajo za obnovo sekundarnih 

vodov in kanalizacije ter za druge investicije s področja gospodarske infrastrukture. 

V letu 2015 je bila podpisana pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture za deponijo med Občino Tržič in 

Komunalo Tržič, na podlagi katere je bilo v občinski proračun nakazano 493.647,82 EUR najemnine. 

Med prihodki od premoženja so evidentirani tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in prihodki od obresti za 

zamujena plačila iz naslova najemnin in kupnin. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE (5.000 €) 7.714 € 

Upravne takse in pristojbine so bile za leto 2015 planirane glede na preteklo realizacijo, dejanska realizacija presega 

plan. 

712 DENARNE KAZNI (43.000 €) 37.694 € 

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

prekrških) so bile planirane na podlagi pretekle realizacije. Realizacija ne dosega plana predvsem pri denarnih 

kaznih za prekrške, ki so odvisne od aktivnosti redarske in inšpekcijske službe ter plačilne sposobnosti zavezancev 

za plačilo kazni.  
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (51.100 €) 88.832 € 

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 od prodaje blaga in storitev, ki 

predstavlja prodajo kart za Gorenjsko plažo.  

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (726.800 €) 569.392 € 

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo:  

-          prihodke od komunalni prispevkov: komunalni prispevek se odmerja na osnovi 79. člena Zakona o 

prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/2009 57/12, 109/12, 35/13) in 12. člena Odloka o programu 

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/2012). 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 

komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Plačilo 

komunalnega prispevka Občini je za novogradnje eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda 

Upravna enota, za obstoječe objekte, ki se prvič priklapljajo na javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), pa 

pogoj za priklop. V letu 2015 je bilo iz naslova komunalnega prispevka realizirano 131.596,68 EUR.  

-          drugi izredni nedavčni prihodki (v višini 436.651,54 EUR) vključujejo prihodke naslova odškodnin za 

deponijo Kovor, nakazila odškodnin od zavarovalnic, prihodke za sofinanciranje izgradnje športnih objektov ter 

druge nedavčne prihodke (kot so vračila stroškov oskrbnin, do katerih je Občina upravičena po smrti oskrbovanca, 

za katerega je doplačevala institucionalno oskrbo, vračilo vnovčene bančne garancije podjetju Kovinar gradnje v 

zvezi z odpravo napak na lokaciji Gorenjska plaža ter druge izredne nedavčne prihodke). Podrobnejši prikaz 

realizacije izrednih nedavčnih prihodkov je prikazan v spodnji tabeli. 

 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (218.669 €) 67.028 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (0 €) 9.776  € 

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev spadajo: 

- prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj na obroke: to so realizirani prihodki od plačila obrokov iz 

naslova prodaje stanovanj skladno z določili Stanovanjskega zakona (v višini 151,28 €). Poleg tega je bila skladno s 

programom prodaje stvarnega premoženja realizirana prodaja stanovanj (v višini 8.328,73 €), podaja drugih zgradb 

in prostorov (1.079,70 EUR) ter prodaja opreme (216,26 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 2015. 

 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 

PREMOŽENJA (218.669 €) 57.252 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev evidentiramo: 

Konto Opis Realizacija: 2011 Realizacija: 2012 Realizacija: 2013 Realizacija: 2014 Realizacija: 2015

1 2 3 4 5 6 7

71419900 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI (VKLJUČUJE VRAČILO GARANCIJE KOVINAR) 31.765,75 548.943,75 68.257,91 103.815,31 -6.095,86

71419902 VRAČILO PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ 0,00 0,00 0,00 825,00 594,61

71419903 VRAČILO PREVEČ VPLAČANIH PRISPEVKOV IN DOHODNINE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183,48

71419905 ODŠKODNINA 10%  BRUTO ZNESKA OD ODLAGANJA ODPADKOV 98.539,68 1.176,95 202.299,15 293.036,75 364.855,37

71419907 ODŠKODNINA ZA ZEMLJIŠČE JP KOMUNALA 15.581,94 18.754,98 17.806,56 23.445,45 17.967,12

71419908 NAKAZILA ODŠKODNIN ZAVAROVALNIC 5.526,25 0,00 701,29 2.443,35 5.308,34

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

71419910 PRIHODKI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE-JAVNA DELA (V LETU 2015 PRENOS NA KONTO 740) 17.330,45 3.903,54 3.721,65 37.950,96 0,00

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

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

71419920 PRIHODKI IZ NASLOVA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,79

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

71419930 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI - GROBNINA KS LEŠE 0,00 1.464,00 435,00 1.785,00 1.860,00

71419990 PRIHODKI JAVNA DELA - OBČINA 5.803,86 450,64 630,15 6.945,43 3.831,60

SKUPAJ 174.547,93 574.693,86 296.412,39 475.198,10 436.651,54
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- 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 5.217,42 €). 

Med prihodki od prodaje gozdov evidentiramo prihodke od prodaje poseka lesa v občinskih gozdovih (v višini 

38.061,33 €).  

- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (v višini 13.973,27 €): 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 2015. 

 

73 PREJETE DONACIJE (2.100 €) 248.386 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (2.100 €) 4.655 € 

To so prejete donacije domačih pravnih oseb,  ki so jih pridobile posamezne krajevne skupnosti za financiranje svojih 

dejavnosti.  

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (0 €) 243.731 € 

To so prejete donacije iz tujine za sofinanciranje obnove Paviljona NOB. Ob načrtovanju proračuna za leto 2015 

smo predvidevali, da bo nakazilo sredstev za obnovo Paviljona NOB izvršeno šele v letu 2016, zato je predviden 

znesek donacij iz tujine za leto 2015 enak nič.  

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (477.495 €) 798.733 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

INSTITUCIJ (132.400 €) 619.035 € 

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

in za tekočo porabo.  

V letu 2015 je bilo iz državnega proračuna v občinski proračun nakazano 271.053,00 € 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 16.154,10 €): za prenosni urgentni ultrazvok; 

- prejeta sredstva za sanacijo po neurjih (v višini 139.560,54 €): za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic 

poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, za sofinanciranje izvedbe sanacije na 

objektih LC428141 Usad Popovo, JP 928451 Visoče in mostiču Dovžanova soteska; 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna – dodatna sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO (v višini 78.336,00 

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

razvojnih programov občinskih proračunov (v letu 2015 smo sredstva namenili za sofinanciranje ureditve igrišča ob 

DTO Tržič); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna – požarna taksa (v višini 32.702,00 €): 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 €); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za skupno občinsko upravo v višini 41.086,20 € (skupna revizijska ter 

skupna redarska in inšpekcijska služba na Mestni občini Kranj); 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za subvencije stanarin v višini 6.747,71 €; 

- prejeta sredstva Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del (v višini 18.654,84 €); 
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- prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste (v višini 9.740,85 €):  to so realizirana sredstva Ministrstva 

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

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU (345.095 €) 179.698 € 

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

- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov LAS Leader – ohranjanje podeželja od Ministrstva za kmetijstvo in okolje 

za projekt Dediščina starih hišnih imen (v višini 5.504,40 €), za projekt Vaške prireditve (v višini 9.430,22 €), za 

projekt Igrajmo se skupaj (v višini 7.948,53 €) ter za projekt Tematske poti (v višini 960,00 €).  

 

- sofinanciranje projekta izgradnje prizidka v KS Kovor (v višini 155.854,94 €). 

 

 

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

55 ODPLAČILA DOLGA (506.976 €) 506.976 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (506.976 €) 506.976 € 

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

odplačevati v letu 2011 in se v letu 2012 nadaljevalo skladno z amortizacijskimi načti. Za leto 2015 je bilo 

predvideno odplačilo glavnice po dolgoročnih kreditih v višini 506.976 €.  Stanje dolgoročne zadolžitve ob koncu 

leta 2015 znaša 4.142.077,66 EUR. Ob koncu leta je znašal občinski dolg na prebivalca Občine Tržič 277,00 EUR, 

povprečni dolg občin na prebivalca v Sloveniji pa je znašal 419,00 EUR.  

Dolgoročna zadolženost Občine Tržič bila najvišja v letu 2010, kar je posledica zagotavljanja finančnih virov za 

sofinanciranje izgradnje vodovodov, kanalizacije in centralne čistilne naprave v okviru projekta kohezija. V letu 

2011 so se zaključila obdobja moratorija na plačilo glavnice po vseh kreditnih pogodbah, zato se od leta 2011 dalje 

dolgoročna zadolženost Občine Tržič zmanjšuje. Vsi obroki glavnice in obresti se redno odplačujejo.  

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

1000 OBČINSKI SVET  ( 7 8 . 9 3 7  € )  5 6 . 5 2 2  €  

01 POLITIČNI SISTEM (78.937 €) 56.522 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 

(občinski svet, župan, podžupan). 

0101 Politični sistem (78.937 €) 56.522 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta (68.937 €) 54.469 € 

Opis podprograma 

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, 

stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin , 

financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB-1, št. 103/07, št. 99/2013 in 

46/2014), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega 

sveta. V okviru svojih pristojnosti sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, 

sprejema občinski proračun in zaključni račun, v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin 

ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, potrjuje mandate članov občinskega sveta ter 

ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, imenuje člane nadzornega 

odbora, imenuje in razrešuje člane komisije in odborov občinskega sveta, na predlog župana 

imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja 

funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupanov, 

razpisuje referendum, v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih 

funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, 

ki jih imenuje občinski svet, s posebnim odlokom določa vrste lokalnih javnih služb in način 

izvajanja lokalnih javnih služb, ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe 

javnega prava v skladu z zakonom, imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o 

nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona, 

določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 

petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari ter sprejme program in letni 

načrt s tega področja, določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v 
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vojni, daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa 

Statut Občine Tržič in zakoni. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev. 

 

10203 DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES
 (65.800 €) 51.333 € 

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 2015, 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 2015 je bilo devet rednih sej in ena korespondenčna seja Občinskega sveta. Člani Odbora 

za gospodarstvo in gospodarske javne službe so imeli sedem sej, člani Odbora  za družbenih 

dejavnosti so ravno tako imeli sedem sej, člani Odbora za okolje in prostor so se sestali na osmih 

rednih in eni izredni seji in Komisije za proračun in zaključni račun so se sestali na treh sejah ter 

pripravili poročila za seje Občinskega sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja se je sestala na sedmih sejah. 

20100 POLITIČNE STRANKE (3.137 €) 3.136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje političnih organizacij v skladu s 16. členom Zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Ur. list RS št. 70/2000) v višini 

največ do 0,2% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo 

financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.  

Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Tržič št. 410-0008/2010-21 z dne 

16.3.2011 so sredstva določena upoštevaje 0,1509 €/glas mesečno. Do oktobra 2014 je bilo na 

podlagi prejetih glasov za izvolitev članov občinskega sveta, upravičenih osem strank (Zeleni 

Slovenije, LDS - Liberalna demokracija Slovenije, NSi - Nova Slovenija, DeSUS - 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije, SD - Socialni demokrati, SDS - Slovenska 

demokratska stranka, Zares - nova politika, SLS - Slovenska ljudska stranka), ki so mesečno 

skupno prejemale 903,54 € dotacij. Na podlagi rezultatov volitev 5. oktobra 2014 pa pripadajo 

dotacije štirim strankam (Nova Slovenija - Krščanski demokrati, DeSUS - Demokratična stranka 

upokojencev, SMC - Stranka Mira Cerarja, SDS - Slovenska demokratska stranka) in sicer v 

skupnem znesku 261,36 €. 

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. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (10.000 €) 2.052 € 

Opis podprograma 

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov, povrnitev 

stroškov volilne kampanje. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 

83/12) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zakonita izvedba lokalnih volitev in referendumov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zakonita izvedba lokalnih volitev in referendumov 

 

31600 IZVEDBA IN NADZOR LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUM.
 (10.000 €) 2.052 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov volilne kampanje upravičenim organizatorjem 

volilne kampanje za člana občinskega sveta ali župana na lokalnih volitvah 2014. 

 

2000 NADZORNI ODBOR ( 1 2 . 0 0 0  € )  1 1 . 4 7 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (12.000 €) 11.472 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje 

finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju 

zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora 

občine 

0203 Fiskalni nadzor (12.000 €) 11.472 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (12.000 €) 11.472 € 

Opis podprograma 

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne 

strokovne naloge nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/2007). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadzorni odbor v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 

opravlja nadzor nad vodenjem poslov občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 

sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, opravlja druge 

naloge, če tako določa zakon ali Statut Občine Tržič. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in 

pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih 

skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je občina ter 

drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
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sredstvi in občinskim premoženje ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih 

sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev. 

 

10401 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA (12.000 €) 11.472 € 

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. 

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

Člani Nadzornega odbora so opravili nadzor  izvrševanja proračuna Občine Tržič in  nekaterih 

proračunskih uporabnikov Občine Tržič in podali poročila ter imeli štirinajst rednih sej in dve 

korespondenčni seje. 

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

01 POLITIČNI SISTEM (98.508 €) 93.658 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 

(občinski svet, župan, podžupan). 

0101 Politični sistem (98.508 €) 93.658 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 

političnega sistema: 

- občinskega sveta, 

- župana in podžupanov. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (98.508 €) 93.658 € 

Opis podprograma 

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni 

stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za 

javnost, objava informacij v medijih) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 

in 74/15), Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 21/07) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem: predlaga občinskemu svetu v 

sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
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občinskega sveta ter skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega 

sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, predlaga odlok, ki 

opredeljuje organizacijo občinske uprave, določa njeno delovno področje in določi sistemizacijo 

delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja 

zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, imenuje in 

razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot, usmerja in 

nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, opravlja z zakonom 

predpisane naloge na področju zaščite in reševanja ter opravlja druge zadeve, ki jih določajo 

zakoni in statut Občine Tržič. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih 

zadevah iz državne pristojnosti. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina Tržič enega 

podžupana. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz 

pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev. 

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV (98.508 €) 93.658 € 

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 ter zakonsko določene dajatve in prispevke. Ter za plačo in 

regres podžupanu za poklicno opravljanje funkcije. Sredstva so bila porabljena tudi za 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, delež porabe vode, energije in komunalni storitev ter za plačilo 

stroškov oglaševanja in objav. 

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 5 . 7 3 6 . 9 1 5  € )  1 1 . 9 8 7 . 1 7 2  €  

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (10.000 €) 8.072 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje 

občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna 

pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (10.000 €) 8.072 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje 

aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam 

in sodelovanje z občinami v tujini) 
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03029002 Mednarodno sodelovanje občin (10.000 €) 8.072 € 

Opis podprograma 

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja 

posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi 

prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne učinke na različna področja 

delovanja občine, kot npr. na področju kulture, športa in drugih področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami; 

Evropska listina o lokalni samoupravi 

Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti; 

Zakon o zunanjih zadevah; 

Zakon o financiranju občin; 

Zakon o lokalni samoupravi; 

Zakon za uravnoteženje javnih financ; 

Listine o pobratenju; 

Statut Občine Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Krepitev sodelovanja med različnimi subjekti v partnerskih mestih, izpeljava skupnih projektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Delovanje Komisije za mednarodno sodelovanje, organizacija gostovanj društev in delegacij v 

partnerskih mestih ob tamkajšnjih praznikih in obletnicah, priprava sprejema delegacij 

partnerskih mest ob praznikih in realizacija ostalih aktivnosti v okviru sprejetega letnega plana 

dela Komisije. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Z realizacijo srečanj se ohranjajo sodelovanje med društvi in korektni odnosi med partnerskimi 

mesti. S sodelovanjem se širi evropska zavest med tistimi občani, ki sodelujejo v projektih, na 

dogodkih in tistimi, ki dogodke jih le obiskujejo. 

10300 MEDNARODNO SODELOVANJE (10.000 €) 8.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva te postavke so namenjena kritju stroškov na področju sodelovanja s pobratenimi in 

partnerskimi mesti Sainte-Marie-aux-Mines (Francija), Zaječar (Srbija), Borovlje in Sele 

(Avstrija), Ludbreg (Hrvaška) in Dabas (Madžarska). Gre za kritje izdatkov za službena 

potovanja udeležencev srečanj v partnerskih mestih, sprejem delegacij partnerskih mest v Tržiču, 

samostojno promocijo mesta in Slovenije na prireditvah in sejmih v tujini (npr. sejem Mineral & 

Gem). S postavke se krijejo tudi stroški spominskih daril, namestitev, pogostitev in organizacije 

prireditev, vezanih na mednarodno sodelovanje občine (npr. EU ples brez meja na prelazu 

Ljubelj), urejanja parka pobratenja in postavitev obeležij, vezanih na pobratenja. V sklopu 

tradicionalnih prireditev v Tržiču se v okviru možnosti predstavljajo partnerska mesta, njihova 

društva in šole.  

 

Župan Občine Tržič je 10. marca 2015 v Komisijo Občine Tržič za sodelovanje pri projektih s 

področja mednarodnega sodelovanja s pobratenimi in prijateljskimi mesti imenoval naslednje 
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člane: Jože Klofutar –predsednik, člani Jana Babšek, Davorin Preisinger, Esther Košir, Franci 

Podlipnik in Mateja Dolžan. Zaradi priprav na 50-letnico pobratenja s Sainte-Marie-aux-Mines, 

ki jo praznujemo v letu 2016, se je komisija sestala na 6. rednih sejah. 

 

Na prireditvi MINFOS smo gostili dva predstavnika pobratenega mesta – organizatorja ene 

največjih tovrstnih prireditev na svetu Mineral&Gem, ki sta navezovala stike z organizatorji in 

razstavljavci. Komisija je junija sodelovala na svečanosti ob 70-letnici osvoboditve podružnice 

taborišča Mauthausen pod Ljubeljem. Člani KD Pihalni orkester Tržič so se odzvali povabilu k 

sodelovanju na junijskem praznovanju 125-letnice glasbenega združenja HARMONIE iz 

Untergrombacha. Stroške prevoza je delno krila Občina Tržič. V Parku pobratenja smo obnovili 

rudniške vozičke. Štiričlanska uradna delegacija se je udeležila praznovanja francoskega 

državnega praznika, kjer je bila osrednja tema delovnega srečanja priprava 50-letnice pobratenja. 

Večji del organizacije EU plesa na Prelazu Ljubelj lani avgusta je bila naloga Občine Tržič 

(Občini Borovlje in Tržič se pri organizaciji izmenjujeta). Že tradicionalno so se francoski gostje 

udeležili Šuštarske nedelje in nadaljevali smo dogovore o 50-letnici. Slavnostne akademije ob 

občinskem prazniku se je udeležil župan Ludbrega, g. Bilić. 

 

Osrednja naloga komisije v letu 2015 je bilo sodelovanje pri pripravi zbornika, katerega avtor je 

dr. Bojan Knific in številne druge aktivnosti, povezane z organizacijo 50-letnice pobratenja 

(srečanja z društvi, …). 

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

Osrednji cilj v letu 2015 je bila priprava zbornika ob 50-letnici pobratenja, ki je bil vsebinsko 

končan decembra 2015. Komisija je proaktivno pristopila k organizaciji 50-letnice. Realizirana 

je bila večina načrtovanih aktivnosti. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE (994.157 €) 684.433 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 

opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti 

0403 Druge skupne administrativne službe (994.157 €) 684.433 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupine administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje 

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja 

z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (38.100 €) 28.243 € 

Opis podprograma 

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva Občine pri prireditvah javnih zavodov, društev 

in drugih izvajalcev ter stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- 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), 
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- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) , 

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – 

ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A),  

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 

- Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti in 

izvedba protokolarnih dogodkov in tradicionalnih in spominskih dogodkov. Z aktivnostmi, ki se 

financirajo v okviru postavke Prazniki, reprezentanca, protokol se izboljšuje ugled Občine Tržič 

v očeh javnosti. Učinkovitost porabljenih sredstev lahko izmerimo s pojavljanjem obvestil za 

javnost v različnih medijih ter odnosom mnenjskih voditeljev do Občine Tržič v širši javnosti. 

 

Z organizacijo tradicionalnih in spominskih dogodkov ohranjamo pomen zgodovinskih dejstev, s 

sofinanciranjem ostalih kulturnih in športnih tradicionalnih prireditev pa prispevamo k obogatitvi 

družbenih dejavnosti na lokalni ravni ter dopolnjujemo predvsem kulturno in športno ponudbo 

občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- organizacija in izvedba proslave v počastitev dneva državnosti; 

- organizacija in izvedba slovesnosti v počastitev občinskega praznika in dveh spominskih dni 

(na Bistriški planini in pod Storžičem) ter osrednje občinske komemoracije ob dnevu spomina na 

mrtve; 

- pogostitve in protokolarna darila pomembnejšim gostom ob večjih tržiških prireditvah; 

- organizacija/soorganizacija in sofinanciranje tradicionalnih kulturnih in športnih prireditev. 

Kazalci so enaki kazalcem doseganja dolgoročnim ciljem. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Izboljšanje ugleda Občine Tržič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, 

predvsem na gospodarstvo, saj pozitivna podoba kraja v našo občine privablja več obiskovalcev 

in tudi potencialnih poslovnih partnerjev. 

10500 PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL (17.000 €) 10.156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva s te postavke so bila v letu 2015 porabljena za reprezentanco, protakolarna darila, 

aranžiranje in nakup cvetja, objavo osmrtnice in nakup žalnih vencev, izobešanje in pobiranje 

zastav, nakup novih zastav, prevode uradnih besedil, v malenkostnem delu pa tudi za 

reprezentanco ob protakolarnih obiskih. 

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

V letu 2015 so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene. 

10501 PIHALNI ORKESTER TRŽIČ (6.100 €) 6.100 € 

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 
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nastopov v letu 2015, in sicer na prireditvah, ki jih je organizirala Občina Tržič oz. na prireditvah 

za katere so s strani Občine Tržič zaprošeni za sodelovanje. 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. 

40370 PRIREDITVE - TRADICIONALNI IN SPOMINSKI DOGODKI(15.000 

€) 11.987 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva iz 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. Sredstva te postavke so bila 

namenjena kritju stroškov, ki so nastali pri organizaciji proslave ob dnevu državnosti (25. junija), 

srečanja na Bistriški planini (5. julija), dnevu spomina pod Storžičem (2. avgusta)) ter slavnostne 

akademije ob občinskem prazniku (12. decembra). Tradicionalno se organizirajo tudi spominski 

pohod v Dražgoše (januar), sprejem tržiških odličnjakov (junij) ter osrednja občinska 

komemoracija ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču v Tržiču (1. novembra). V letu 2015 

je bilo za omenjene aktivnosti v proračunu Občine Tržič namenjenih 15.000 €, porabljenih pa 

11.987,25 € sredstev. Glavne odhodke pri organizaciji dogodkov predstavljajo stroški priprave 

tradicionalnega brezplačnega golaža in druge pogostitve, prevozi in ozvočenje. Vsi dogodki so 

bili izvedeni na podlagi potrjenih terminov v letnem koledarju prireditev in v sodelovanju z 

ostalimi soorganizatorji ter, kar je najpomembnejše, dobro obiskani. 

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

Vsi načrtovani dogodki so bili izpeljani in dobro obiskani, poraba sredstev pa v okviru 

odhodkov, planiranih na podlagi realizacije iz leta 2014. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (956.057 €) 656.190 € 

Opis podprograma 

Stroški za plačilo izdelanih cenitev nepremičnin, varovanja objektov, plačilo davščin, notarskih 

in odvetniških storitev ter sodnih taks,  izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje 

občine, upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občini (tudi protokolarnih 

prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne 

prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Občina je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, 76/15) ter Uredbo o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 

42/12, 24/13, 10/14) dolžna ravnati s svojim stvarnim premoženjem gospodarno, kar pomeni, da 

mora stvarno premoženje vzdrževati, skrbeti za njegovo gospodarno rabo, premoženje, ki ga 

potrebuje za opravljanje svojih nalog pridobivati, ter premoženje, ki ga ne potrebuje oddati v 

najem ali ga prodati. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ureditev zemljiškoknjižnega stanja vseh kategoriziranih cest in zemljišč na 

katerih stojijo objekti GJI v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Seznam zemljišč, ki jih je občina načrtovala kupiti v letu 2015, je razviden iz Tabele: Načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2015. 
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Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

10106 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE (85.000 €) 

84.798 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so porabljena za kritje stroškov v zvezi z občinsko stavbo (elektrika 15.393,76 €), 

ogrevanje (17.168,12 €), zavarovanje, upravljanje, varovanje (581,68 €), čiščenje poslovnih 

prostorov (21.625,02 €), komunalne storitve (2.839,35 €), hišniške storitve ter nujna vzdrževalna 

dela ).  Varovanje poslovnih prostorov opravlja podjetje Sintal d.d.. Podjetju Petrol d.d. 

Ljubljana smo v letu 2015 plačali za občinsko kotlovnico (najemnina fiksni del) 10.321,85 €. 

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

 

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
 (80.000 €) 59.948 € 

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 11.698,27 €, 

obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, čiščenje, komunalnih storitev) v skupni višini 

8.879,18 €, zavarovanja v višini 2.066,29 €, stroškov izdelave elaborata etažne lastnine Jelendol 

10 v višini 985,76 €,   nujna vzdrževalna dela v okviru hišniških storitev v skupni višini 

15.934,72 €  ter plačilo fiksnih stroškov za kotlovnice OŠ Kovor, Glasbene šole in Balosa 4 v 

skupni višini 19.085,02 €. 

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. 

60225 ODŠKODNINE (591.714 €) 495.229 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je bilo izvedenih za skupno 70.261,28 EUR nakupov zemljišč. Sredstva s te 

proračunske postavke so bila namenjena tudi plačilu nadomestila za služnost AS Polana za 

uporabo gozdne ceste (703,50 EUR), plačilu cenitev (4.666,30 EUR), plačilu odškodnin v sodnih 

postopkih - poravnava v gospodarskem sporu z SCT d.d. v stečaju in v zadevi Kodrov most 

(465.526,22 EUR), plačilu odvetniških storitev (9.193,02 EUR) in plačilu uporabnine za Kodrov 

most (1.681,90 EUR). V decembru 2015 so bila na to proračunsko postavko vrnjena sredstva v 

okviru sodnega postopka v znesku 56.803,09 EUR (delno plačilo po dogovoru med GGD d.d. in 

Občino Tržič o vrnitvi preveč plačanih zadržanih sredstev). 

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 leto 2015 je bil v 

okviru postavke 60225 realiziran nakup nepremičnin parc. št. 981/37, 981/76, 1033/8, 981/16 in 

981/20 k.o. Lom pod Storžičem, parc. št. 251/10 in 251/11 k.o. Tržič, parc. št. 166/2 in 165/5 

k.o. Leše, parc. št. 449/8 (v deležu do 1/18), 246/1, 246/19, 857/18, 857/12 in 853/5 k.o. Kovor, 

parc. št. 151/26 in 151/41 k.o. Križe, parc. št. 157/6, 145/2, 157/5, 145/3, 157/2, 157/3, 154/3, 

154/1, 157/1, 861/39, 861/25 in 196/2 k.o. Senično ter parc. št. 363/2, 363/3, 234/7, 235/6 in 

343/6 k.o. Žiganja vas. Do decembra 2015 so bila na tej proračunski postavki porabljena vsa 

sredstva, zaradi česar načrt ni bil v celoti realiziran. Na to postavko so bila sicer dne 22. 12. 2015 

vrnjena sredstva v višini 56.803,09 EUR, vendar je bilo to prepozno, da bi v proračunskem letu 
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lahko realizirali še kakšen posel. Nekatere nepremičnine, v zvezi s katerimi je na podlagi 

dosedanje komunikacije z lastniki mogoče sklepati, da bo pravne posle možno izpeljati v 

nadaljevanju, oziroma nepremičnine, v zvezi s katerimi ob koncu leta 2015 še niso bili izpolnjeni 

pogoji za sklenitev pravnega posla (npr. ni izvedena geodetska parcelacija, v teku je zapuščinski 

postopek ipd.), so uvrščene na načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za 

leto 2016. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Priloge - Tabela 2: Načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2015 - Realizacija. 

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.(199.342 €) 

16.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za vračilo preplačil plačanega nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča (366,79 EUR), za plačilo izdelave cenitev nepremičnin (2.848,87 EUR), notarskih 

storitev (1.580,59 EUR), davka na promet nepremičnin (16,24 EUR), zavarovalninih premij 

(198,44 EUR) in za plačilo kupnine za zemljišča parc. št. 415/13 k.o. Tržič ter parc. št. 292/1 in 

292/2 k.o. Bistrica (11.429,36 EUR). Na tej proračunski postavki je kot vračilo stroškov izdelave 

cenitvenega poročila knjižen znesek v dobro v višini 225,00 EUR. 

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

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 so bila s postavke 61000 

v letu 2015 predvidena sredstva za nakup zemljišč parc. št. 892/6 k.o. Lom pod Storžičem, parc. 

št. 395/29 k.o. Tržič, parc. št. 415/13, 415/25 in 415/28 k.o. Tržič ter parc. št. 292/1, 292/2, 

297/8, 146/2, 161/4, 161/5 in 161/20 k.o. Bistrica. V zvezi z nepremičnino parc. št. 892/6 k.o. 

Lom pod Storžičem je bila lastniku že v letu 2014 dvakrat poslana ponudba za odkup, vendar se 

lastnik nanjo ni odzval. V zvezi z nepremičnino parc. št. 415/13 k.o. Tržič je občina sklenila 

prodajno pogodbo za nakup deleža do 3/8, preostali delež pa namerava odkupiti v letu 2016, v 

kolikor bo uspešna v pogajanjih z lastniki. 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. V 

zvezi z nepremičninama parc. št. 292/1 in 292/2 k.o. Bistrica je bil posel realiziran, v zvezi s 

parc. št. 297/8 k.o. Bistrica pa so pogajanja še v teku. V zvezi s parc. št. 146/2, 161/4, 161/5 in 

161/20 k.o. Bistrica posel ni bil realiziran, ker je v zvezi z zemljiščem, ki se menja za navedene 

nepremičnine, še vedno v teku geodetski postopek ureditve meje. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.707.512 €) 1.542.858 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov 

občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni (72.250 €) 41.096 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin 

in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja 

občin) 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (72.250 €) 41.096 € 

Opis podprograma 

Druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne 

agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; 

- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj; 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič, 

- Regionalni razvoj program Gorenjske 2014-2020, 

- Program dela RRA. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2014-2020: (1) pametnim izkoriščanjem 

naravnih virov do povezanega znanja, delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga želimo 

živeti in ga želite doživeti, (2) Iz ponudnika komponent v ponudnika gotovih izdelkov z lastnimi 

blagovnimi znamkami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji in kazalci učinkovitosti podprograma so identificirani v RRP Gorenjske 2014-2020 ter se 

načrtujejo in preverjajo na letni ravni Programa dela RRA Gorenjske. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Naloge, ki jih RRA izvaja za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja pozitivno vplivajo na 

vsa področja hkrati pa se tudi sredstva pridobljena na razpisih vlagajo v  dvig gospodarstva, 

zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in infrastrukture, ozaveščanju o 

varovanju okolja …. 

30610 RAZVOJNI PROJEKTI RRA (30.000 €) 21.088 € 

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.  
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Za sofinanciranje teh nalog je bil v letu 2015 sklenjen Dodatek št. 1/2015 k pogodbi o 

sofinanciranju, kjer je Občina Tržič zagotovila sredstva v višini 21.088,17 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 doseženi na podlagi letnega plana RRA Gorenjske in so razvidni iz poročil. 

30611 RAZVOJNI PROJEKTI (42.250 €) 20.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje podpornih storitev izvajanja 

razvojnih nalog občine. 

 

V letu 2015 so bila sredstva namenjena za: 

- Izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini 

Tržič v višini 11.834,00 EUR z DDV, 

- Pravno svetovanje pri javnem naročilu "Izvajanje posebnih linijskih prevozov otrok s 

posebnimi potrebami v Občini v višini 1.159,00 EUR z DDV, 

- Preveritev možnosti koriščenja nepovratnih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020 v višini 

1.830,00 EUR z DDV, 

- Sestavo osnutka in obrazložitve Odloka o koncesiji za GJS- upravljanje z bazenskim 

kompleksom »Gorenjska plaža«, pripravo pogodbe in urejanje premoženjsko-pravnih razmerij s 

podjetjem BIOS, skupaj v višini 5.185,00 EUR z DDV. 

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 delno doseženi, saj nekateri 

dokumenti še niso zaključeni zaradi nedefiniranega okvira države glede izvajanja evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekti še niso v izvedbi, medtem ko je 

dokumentacija v zadnji fazi priprave. Občina Tržič je v okviru razvojnih projektov uspela 

pridobiti tudi sredstva za pripravo celostne prometne strategije. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
 (422.868 €) 453.133 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje 

sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin (422.868 €) 453.133 € 

Opis podprograma 

Delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni 

stroški) 

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS (422.868 €) 453.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila v celoti porabljena za projekt energetske sanacije in gradbene sanacije objekta 

Paviljon NOB oziroma Muzej kulturne dediščine v Tržiču. Na objektu so bila dela na energetski 

sanaciji in gradbeni sanaciji v letu 2015 v celoti zaključena. Ob zaključku leta se je financirala 

tudi izdelavo projekta zunanje ureditve in sanacije ploščadi pred objektom in izdelava projekta 
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notranje opreme razstavnega prostora objekta. Omenjena projekta potrebujemo za planirana 

izvedbena dela v letu 2016. 

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

Zastavljeni cilji za leto 2015 so bili v celoti doseženi. 

0603 Dejavnost občinske uprave (1.212.394 €) 1.048.629 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 

uprave 

06039001 Administracija občinske uprave (1.173.664 €) 1.018.558 € 

Opis podprograma 

Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški povezani z delovanjem občinske 

uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – 

ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statut Občine 

Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15), Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne 

stroške, redno izplačilo plač in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje občinske uprave. 

Sredstva, ki se financirajo iz postavke materialni stroški, zagotavljajo uspešno in učinkovito 

delovanje občinske uprave Občine Tržič ter zagotavljanje čimboljših pogojev za delo javnih 

uslužbencev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih. Cilj je uspešno in učinkovito izvajanje 

zastavljenih in zakonsko določenih nalog občinske uprave. Cilji podprograma so zagotoviti 

uspešno in učinkovito delo občinske uprave Občine Tržič ter zagotoviti pogoje za delo 

uslužbencev. Doseganje ciljev se bo merilo na podlagi kazalcev merjenja uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja ter zadovoljstva zaposlenih. 

 

10101 SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ. (833.041 €) 773.321 € 

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 odpravnino ob 

upokojitvi 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 2015 porabljena malenkostno manj od predvidenega obsega. Glede na 

odsotnosti posameznih delavcev (bolniška, porodniška, sporazumni prekinitvi delovnega 

razmerja, upokojitev) so posamezni delavci prejeli dodatek za povečan obseg dela za 

nadomeščanje odsotnih delavcev. 
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10103 MATERIALNI STROŠKI (234.288 €) 168.245 € 

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, ...); 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); sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, izvršiteljev; 

članarine v neprofitnih organizacijah (Združenje občin Slovenije); storitve bank, plačilnega 

prometa in UJP. 

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

Porabljena sredstva za materialne stroške v letu 2015 so bila nižja od predvidenih. 

10600 SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA 

SLUŽBA (67.128 €) 48.324 € 

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 

(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 2015 je bil strošek za zagotavljanje delovanja skupne medobčinske inšpekcijske in 

redarske službe manjši od predvidene porabe. 

10700 SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA(39.207 

€) 28.668 € 

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 2015  je Skupna medobčinska notranje revizijska služba presegla načrte porabe revizor 

dni in sicer je bilo opravljeno 118% načrtovanih revizor dni. Zaključene so bile 4 revizije, 1 
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revizija je bila v fazi izvedbe. Delo je sicer potekalo skladno letnemu načrtu in njegovi 

spremembi. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav (38.730 €) 30.071 € 

Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko 

vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih 

sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) 

 

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA (38.730 €) 30.071 € 

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 občinske uprave. Sredstva so bila v letu 2015 tako 

porabljena za izvedbo domofonske inštalacije za invalide, ureditev prostora za arhiv, nakup 

službenega avtomobila, nakup pisarniškega pohištva za dve pisarni, nakup naprave za 

fotokopiranje, dokup alarmne naprave, nakup pomivalnega stroja v Uradu za splošne zadeve. 

Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanja  komunikacijske opreme (mobiteli), za 

vzdrževanje in posodobitev druge opreme (tiskalniki, skenerji, računalniki, monitorji, tipkovnice, 

idr.) ter nakup novih računalniških programov in nadgradnjo že obstoječih (ODOS, Cadis). 

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

V letu 2015 so bila sredstva porabljena v manjšem obsegu kot je bilo predvidenih sredstev. 

Predvsem zaradi tega, ker niso bile izvedene vse investicije, ki so bile planirane (ureditev vseh 

arhivov v občinski stavbi, ureditev pisarne, ki so jo do sedaj uporabljali drugi najemniki). 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (251.500 €) 152.372 

€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne 

organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 

nesreč 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (251.500 €) 152.372 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 

izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 

požarom 
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07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (51.500 €) 30.877 € 

Opis podprograma 

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil 

za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, 

usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne 

zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč 

in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Ur. list RS, št. 51/06-UPB in 97/10) 

Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za 

zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09) Uredba o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število 

članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema 

javnih zaklonišč ter domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Učinki delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč na gospodarstvo, socialo in varstvo 

okolja so zadovoljivi, saj zaradi posledic naravnih nesreč ni prišlo, do ustavitve proizvodnje, 

občani niso utrpeli gospodarske škode in socialne stiske v taki meri, da bi potrebovali zunanjo 

pomoč. Varstva okolja pa je tako ali tako permanentna naloga. 

70100 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO (51.500 €) 30.877 € 

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 2015 zastavljeni in planirani cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva realizirani v celoti 

tako področju dodatnega izobraževanja ekip za zaščito in reševanje kot na področju opremljanja 

teh ekip. Razlog, da realizacija ni 100 % in da so sredstva na tej postavki ostala neporabljena, je 

v poteku izvajanja investicijsko vzdrževalnih del v Domu Petra Uzarja Tržič, ki so začasno 

prestavila nujno potrebna dela v zaklonišču za potrebe CZ Občine Tržič. Usposobljenost 

predvsem tehnično reševalnih enot za zaščito in reševanje je 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 in 

izvajanja nalog in aktivnosti GRS v sistemu zaščite in reševanja, sofinanciranje nakupa opreme 

in izvedbe usposabljanja (tečaj z izpitom) enote PP RK Tržič v sistemu zaščite in reševanja, 

nakupa 50 kom zložljivih postelj, spalnih vreč in oddej za primer potrebe po evakuaciji naših 

občanov v sistemu zaščite in reševanja, sofinanciranja nakupa defibratorja za območje Kovorja 

in nakup 1500 kos protipoplavnih vreč (potrebna količina se dopolnjuje z nakupi postopoma 

vsako leto) za potrebe zaščite in reševanja. 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (200.000 €) 121.495 € 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega 

delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, 

investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s 

požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB in 97/10) 

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB-1) Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 

113/05-UPB-1)  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč (Ur. list RS št. 92/07). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zaščita in varnost občanov. Merilo je opremljenost, usposobljenost in potrebno število 

članov ekip društev, ki delujejo v sklopu Civilne zaščite. Prav tako je merilo kvaliteta in oprema 

domov, kjer ta društva delujejo in oprema, ter število vozil. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dovoljenje za delovanje od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Učinki so zadovoljivi, vse intervencije so bile izvedene kvalitetno in pravočasno. 

70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV (200.000 €) 121.495 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - dejavnost 

Gasilske zveze in društev so bila porabljena za redno dejavnost v skladu s Pogodbo o opravljanju 

javne gasilske službe v Občini Tržič za leto 2015. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje 

nakupa in vzdrževanja opreme, gasilskih vozil in objektov ter za novo gasilsko vozilo PGD Leše 

v višini 30.000,00 EUR. Tudi namenska sredstva požarne takse, ki jih Občina Tržič mesečno 

prejme s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, so bila prenešena 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 pri Vladi RS. V skladu s programom opremljanja PGD združenih v GZ 

Tržič je bilo v letu 2015 planirano sofinanciranje nakupa še enega manjšega gasilskega vozila, ki 

pa se zaradi specifične tehnične dokumentacije, ki je še v pripravi s strani Gasilske zveze Tržič, 

ni izvedel in bo izveden predvidoma v letu 2016. 

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 2015, programom Gasilske zveze Tržič in njenih članic. 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. 

V letu 2015 nismo izvedli predvidenega nakupa manjšega gasilskega vozila za potrebe PGD 

Bistrica, saj je tehnična dokumentacija še v pripravi na Gasilski zvezi Tržič. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (7.900 €) 5.637 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju 

prometne varnosti in notranje varnosti v občini 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (7.900 €) 5.637 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 

prometne varnosti in notranje varnosti v občini 

08029001 Prometna varnost (7.900 €) 5.637 € 

Opis podprograma 

Prometna varnost zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s 

sprejemanjem ustreznih ukrepov, kooridiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi 

oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o 

cestah, Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Tržič, Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Izvajanje nacionalnega programa 

varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2020: Skupaj za večjo varnost na lokalni ravni, 

Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Program dela SPV Občine Tržič za šolsko leto 

2014/15. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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 število mrtvih v prometnih nesreč. Dolgoročni cilje je 

tudi vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem 

preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 

sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način  

pripomorejo k zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih 

vzorcev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev. Kazalci so: vključitev čim večjega števila 

oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega 

prometa 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje 

ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za 

razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

Za učinkovitost izvedbe načrtovanih akcij imamo določene nosilce akcij in časovne roke za 

izvedbo le-teh. Ukrepi za varnost otrok imajo dolgoročne in kratkoročne učinke, predvsem za 

prometno-vzgojne aktivnosti pa je značilno, da dajejo rezultate šele po nekaj letih načrtnega in 

sistematičnega dela z otroki in starši. Ravno zato so izredno pomembni različni tehnični ukrepi, 

kot so ukrepi za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev, urejanja varnih šolskih poti, izvajanje 

prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje civilnih organizacij. 

Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, vrtci, starši, policijo, ZŠAM, upravljalci cest in 

lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi Javna agencija RS 
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za varnost v cestnem prometu. Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje 

zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost, prav tako osveščanje otrok in staršev o varni poti 

v šolo in domov. 

40296 PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM. (7.900 €) 5.637 € 

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 2015 smo izvedli naslednje uspešne in uveljavljene akcije: Začetek šolskega 

leta, Bodi previden, Jumicar, Pasavček, Dan odprtih vrat Policijske postaje Tržič. Uspešno je bi 

izveden Prometni dan v vrtcu Deteljica za vse otroke izhodnega letnika ter prometne delavnice 

na šoli v sodelovanju z Zavodom Varna pot. Dokupili smo tri triopan znake za označitev varne 

šolske poti, za KS Sebenje pa je zagotovljena nova preventivna radarska tabla. Sredstva na 

postavki so bila namenjena tudi za nakup odsevnega materiala (kresničke, trakovi) in nakup 

rumenih rutk za prvošolce in otroke izhodnih letnikov v vrtcih. Sredstva niso bila porabljena v 

celoti, saj ni bilo izvedeno občinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu", prav tako ne nagradni izlet 

za tekmovalce, nekaj sredstev pa je ostalo na račun nakupa preventivne radarske table. V letu 

2015 sta bili izvedeni dve seji SPV, na katerih so člani sprejeli načrt dela za tekoče leto 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. 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (113.000 €) 60.889 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne 

politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev 

brezposelnih oseb 

1003 Aktivna politika zaposlovanja (113.000 €) 60.889 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 

odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih 

programov  - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno - 

varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma 

sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in 

preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost 

10039001 Povečanje zaposljivosti (113.000 €) 60.889 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe - javna dela. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS št. 107/06). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je povečanje zaposljivosti. Glavni kazalec je število na novo zaposlenih delavcev, ki so do 

zaposlitve prišli preko tega programa. Ne smemo pa zanemariti tudi socialno vključenost 

brezposelnih oseb ki sodelujejo v programu, katerega posledica je zmanjšanje samomorov, 

psihičnih bolezni, nasilja v družini, širjenje negativne energije… 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da vključeni v program ohranijo delavne navade, obnavljajo svoja strokovna znanja 

ter ohranijo komunikativne veščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: Točnost prihoda v službo, vestnost pri delu, timsko delo. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Učinki so spodbudni, predvsem s socialnega in naravovarstvenega aspekta, hkrati pa po 

posameznih zavodih in organizacijah na območju Občine Tržič zagotovimo dodatno delavno 

pomoč za doseganje zastavljenih ciljev. 

30801 JAVNA DELA (113.000 €) 60.889 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je tudi v letu 2015 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 posameznih programih pa tudi kot izvajalec. Tako je v letu 2015 v programih 

javnih del zaposlitev do enega leta dobilo 13 brezposelnih občanov. Številka je manjša kot v letu 

2014, saj je je pristojno ministrstvo v ta namen namenilo manj sredstev in dodatno omejilo izbor 

programov in povečalo višino prispevka naročnika. 

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 2015 uspeli s 

13 programi in s tem posredno zagotovili zaposlitev 13 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. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (546.699 €) 392.128 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje 

programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in 

podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (440.999 €) 284.095 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne 

ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
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11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (91.000 €) 26.765 € 

Opis podprograma 

Občina izvaja državno pomoč, to so dotacije iz občinskega proračuna za tako imenovane ukrepe 

»skupinske izjeme« ter pomoči »de minimis«. Višina pomoči je določena v občinskem 

proračunu, določajo pa jo uredbe EU, občinski pravilnik ter javni razpis za posamezno 

proračunsko leto. V ukrep skupinskih izjem sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo, v ukrepe "de minimis" pa sodijo naložbe za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah, nove investicije za delo v gozdu in nova znanja na področju dopolnilne 

dejavnosti in gozdarstva. Sredstva so nepovratna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

Občini Tržič za programsko obdobje 2015-2020 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,- ohranjanje 

poseljenosti podeželja in krajine,- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno 

rabo,- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,- uresničevanje načel varstva 

okolja in ohranjanja narave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- stabilna pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti,- ohranjanje 

poseljenosti podeželja in krajine,- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno 

rabo,- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,- uresničevanje načel varstva okolja in 

ohranjanja narave 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Kmetijstvo in živilstvo je vključeno v prav vsa področja, ker sta hrana in varstvo okolja 

temeljnega pomena za celotno družbo. 

30100 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (46.000 €) 72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Predlog novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič za programsko obdobje 2015-2020 je 18. 6. 2015 na svoji 7. redni seji potrdil Občinski 

svet. Pravilnik je bil zatem posredovan v potrditev Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter Ministrstvu za finance. Ker so nove pravilnike za obdobje do leta 2020 sprejemale 

vse slovenske občine, smo dokončno potrditev oziroma mnenje obeh ministrstev o skladnosti 

prijavljenih shem državnih oziroma "de minimis" pomoči prejeli šele v oktobru. Sledila je objava 

Obvestila o potrditvi potrdila EK v Uradnem listu št. 81/2015 z dne 30.10.2015, s čimer so bili 

izpolnjeni vsi predpisani postopki, vendar pa izvedbe samega javnega razpisa v letu 2015 v tako 

kratkem času ni bilo možno izvesti. 

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

Javnega razpisa zaradi poznih pridobitev mnenj o skladnosti prijavljenih shem s strani 

ministrstev v letu 2015 ni bilo možno izvesti. 
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30500 GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA (45.000 €) 

26.693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 se je v občinskih gozdovih posekalo 738,80 m3 lesa, od tega 593,73 m3 iglavcev in 

144,07 m3 listavcev. Izvajala se je samo sanitarna sečnja kot posledica žledoloma in 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  26.693,06€, kar je 59%.  Realizacija je nizka, ker se je izvajala 

samo sanitarna sečnja. Redna sečnja se ni izvajala zaradi nizkih odkupnih cen lesa. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (349.999 €) 257.330 € 

Opis podprograma 

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena 

na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,…), podpore 

stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Izvajanje lokalne razvojne strategije 

na območju podeželja poteka v skladu z navodili ter odločbo Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je julija 2008 potrdilo status Lokalne akcijske skupine 

Gorenjska košarica. Delo poteka v skladu z ustanovitveno pogodbo ter internimi akti LAS 

Gorenjska košarica. Upravni odbor LAS skupaj z upravljalcem BSC Kranj skrbi za objavo 

javnega poziva za prijavo projektov, za oceno prijavljenih projektov ter za izbor projektov, ki 

postanejo sestavni del Načrta izvedbenih projektov (NIP). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu, 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,  

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič. 

- Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska 

košarica,  

- Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa Lokalne akcijske 

skupine LAS Gorenjska košarica 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  Usklajen in trajnosten okvir, ki bo podeželskim območjem zagotovil prihodnost na podlagi več 

funkcionalnosti kmetijstva, 

-  Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja, 

-  Uvajanje novih proizvodov in učinkovitega trženja proizvodov,  

-  Ohranjanje kulturne krajine, trajnostna raba kmetijskih zemljišč in ohranitev delovnih mest na 

podeželju, 
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-  Izboljšanje življenjskih pogojev v podeželskih skupnostih in prispevanje k privlačnosti 

vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej 

turizma, 

-  Ohranitev dediščine na podeželju in povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter 

kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem  prostega časa, izboljšanje kakovosti 

življenja na podeželju in večja gospodarska vitalnost podeželja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvedba projektov, v katerih Občina Tržič sodelujejo kot projektni partner (»Dediščina starih 

hišnih imen«),  

- priprava strategije in pridobitev statusa LAS Gorenjska košarica za obdobje 2014  - 2020, 

- priprava projektne dokumentacije za izvedbo projektov v finančni perspektivi 2014-2020. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Naloge s področja razvoja podeželja pozitivno vplivajo na vsa področja hkrati pa se tudi sredstva 

pridobljena na razpisih vlagajo v zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje socialne varnosti in 

infrastrukture, ozaveščanju o varovanju okolja in dediščine... 

30104 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (25.000 €) 18.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina in krajevna skupnost izražata skupni interes po vzdrževanju, obnovi in nadaljnjem 

razvoju ter izvajanju dejavnosti v objektu nekdanje šole v Lešah. Krajani so s prostovoljnim 

delom in sofinanciranjem občine opravili sanacijo strehe na objektu, opravljena so bila kleparska 

dela, zamenjano dotrajano stavbno pohištvo in nameščene zunanje  okenske police. 

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

Zamenjava notranjih okenskih polic in izvedba zaključnih del se je prestavila v leto 2016. V ta 

namen so se na prošnjo KS Leše prenesla ne koriščena sredstva v višini 6.870,38 EUR. 

30105 PROGRAMI IN PROJEKTI LAS LEADER (24.999 €) 4.979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Financirali smo upravljanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, ki 

se izvaja v okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske. 

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

Kljub temu, da so postopki za pripravo strategije in pridobitev statusa LAS Gorenjska košarica 

za obdobje 2014  - 2020 tekli kontinuirano aktivnosti zaradi kasnejšega sprejema uredbe in 

dolgotrajnega usklajevanja prioritet in projektnih predlogov niso bile zaključene v letu 2015. 

50126 VEČNAMENSKA ZGRADBA SKUPNEGA POMENA V KOVORJU
 (300.000 €) 234.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju na 

podlagi projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja. Gradbeno - obrtniška 

dela so bila v mesecu marcu zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in izvedeno 

evidentiranje nove stavbe ter parcelacija po konturi objekta. 

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

Objekt je tako že v letu 2015 služil svojemu namenu v zadovoljstvo vseh krajanov Kovorja, kar 

opravičuje osnovni namen in zastavljene cilje. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu (5.700 €) 3.594 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in 

javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (5.700 €) 3.594 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti oskrbo zapuščenih živali in zmanjšati njihovo število. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-          Sterilizacija prostoživečih mačk in njihova oskrba ter vrnitev v okolje, posledično 

zmanjšanje števila le teh.-          Izlov potepuških psov, ter ugotovitev lastnika. 

 

30502 SOFINANC.TRAJSNOSTN.GOSPOD.Z DIVJADJO (700 €) 439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva, ki jih pridobimo 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 izvajata Lovski družini Tržič in Udin boršt. 

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

Sredstva so bila nakazana zgoraj omenjenima lovskima družinama. Nadzor nad izvajanjem 

koncesije opravlja ministrstvo oziroma pristojni Zavod za gozdove RS, ter lovska inšpekcija. 

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI (5.000 €) 3.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je bilo odlovljenih 43 prostoživečih mačk na  področju občine, od tega jih je  bilo 39 

oddanih novemu lastniku, 6 mačk pa se je zaradi bolezni oziroma poškodb evtanaziralo.  Vse 

oddane  mačke so bile sterilizirane in kastrirane ter pregledane na kužne bolezni nevarne 

človeku. Zavetišče Perun s katerim ima Občina Tržič sklenjeno pogodbo je v letu 2015 odlovilo 

6 psov po opravljenem preverjanju lastništva so bili vrnjeni lastnikom.  Zavetišče Perun je 

odlovilo (3) mačke, 1 maček je bil zaradi poškodb evtaniziran, 2 mački pa sta bili po sterilizaciji 

kastraciji vrnjeni nazaj v okolje od koder sta bili odlovljeni. 

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

Stanje je primerljivo z letom 2014, mačja populacija se ne povečuje, v mestnem jedru in bližji 

okolici ni zazanti novo nastalih mačjih kolonij. 

1104 Gozdarstvo (100.000 €) 104.439 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 

infrastrukture 
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (100.000 €) 104.439 € 

Opis podprograma 

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne 

vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

49. člen Zakona o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93, 67/02, 115/06 in 115/07), Uredba o pristojbini za 

vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 

32/07 in 36/09). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejene in vzdrževane gozdne ceste. 

 

60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (100.000 €) 104.439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Podobno kot v preteklih letih so se tudi v letu 2015, 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.  

 

Sklenjena je bila  tripartitna pogodba  (Občina Tržič, Zavod za gozdove Slovenije ter Ministrstvo 

za kmetijstvo in okolje) za vzdrževanje gozdnih cest, po kateri je Občina Tržič upravičena do 

porabe sredstev v višini 39.102,53 in sicer: 

iz naslova pristojbin za zasebne gozdove v višini 28.247,4 EUR, 

iz naslova pristojbin za državne gozdove  v višini 1.114,27 EUR, 

sredstev MKO za zasebne gozdove v višini 3.312,23 EUR, 

sredstev MKO za državne gozdove v višini 428,62 EUR. 

Občina Tržič je poleg navedenih virov za vzdrževanje gozdnih cest namenila 60.897,47 EUR. 

 

V mesecu marcu 2015 smo izvedli javno naročilo male vrednosti, na katerem je bil kot 

najugodnejši ponudnik izbrano podjetje TGM Anton Dobre s.p., s katerim je bila dne 17.04.2015 

sklenjena pogodba za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah v višini razpoložljivih  

70.000,00 EUR. Pogodbena dela so se zaključila v mesecu oktobru 2015. Za vsako gozdno cesto 

je bil podlagi izvršenega ogleda na terenu pripravljen kolavdacijski zapisnik o opravljenih delih, 

vrednost opravljenih del pa je bila 69.756,01 EUR.  

 

V sklopu postavke se je izvedlo še:   

sanacija dotrajanega mostu preko Tominčevega potoka: vrednost izvedenih del je znašala 

24.741,34 EUR, stroški projektantskega in gradbenega nadzora so znašali 1.150,00 EUR.  

ureditev odvodnjavanja meteronih voda gozdne ceste pri vodohranu Veterno v vrednosti 

7.585,75 EUR. 

sanacija poškodovanega propusta na gozdni cesti Spodnje Vetrno bv vrednosti 1.204,99 EUR. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Realizacija je bila za 4.438,87 EUR višja sprejetega proračuna in sicer zaradi nepredvidenih 

ureditvenih del na odvodnjavanju meteornih voda na gozdni cesti pri novozgrajenem vodohranu 

Vetrno. Dodeljena sredstva so bila namensko porabljena. Z rednimi vzdrževalnimi deli na 

gozdnih cestah zagotavljamo prevoznost le teh. 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN (120.000 €) 20.976 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 

področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in 

oskrbe s toplotno energijo 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
 (120.000 €) 20.976 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje 

sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (120.000 €) 20.976 € 

Opis podprograma 

Investicije v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon, Lokalni energetski koncept Občine Tržič, Program izvajanja akcijskega načrta 

Lokalnega energetskega koncepta in Akcijski načrt za trajnostno energijo Občine Tržič (SEAP). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovita raba energije v javnih zgradbah skladno s programom izvajanja akcijskega načrta 

lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič in akcijskim načrtom za trajnostno energijo 

Občine Tržič (SEAP). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izhajajo iz dolgoročnih ciljev. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Izvedba učinkovite rabe energije v javnih zgradbah vpliva na zmanjšanje toplogrednih plinov in 

posledično varstvo okolja. 

30202 ENERGETSKA OBNOVA STAVB (120.000 €) 20.976 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V proračunskem letu 2015 smo na podlagi zahtev Energetskega zakona pripravili novelacijo 

Lokalnega energetskega koncepta (4.101,99€), hkrati pa smo pridobili tudi Akcijski načrt za 

trajnostno energijo (SEAP), katerega smo bili dolžni sprejeti na podlagi pristopa h Konvenciji 

županov. Pridobili smo tudi prevod SEAP-a za potrebe prijave na razpis z italijanskimi partnerji 

(1.189,87€). S proračunskimi sredstvi te postavke smo financirali tudi izvajanje energetskega 

menedžmenta (7.198,00€) s strani Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG). LEAG, ki za 

Občino izvaja tudi energetsko knjigovodstvo, je izdelala tudi energetske izkaznice za javne 

stavbe (4.087,00€), in sicer za občinsko stavbo, osnovne šole (Bistrica, Križe, Tržič), 
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podružnične šole (Kovor,  Podljubelj,  Lom) in vrtce Palček, Deteljica, Križe. Na proračunski 

postavki smo zagotovili sredstva tudi za naročilo izdelave razširjenega energetskega pregleda za 

objekt Vrtec Palček, ki pa bodo realizirana po opravljeni storitvi. 

 Na podlagi sprejetih ukrepov novelacije LEK-a in SEAP-a smo na proračunski postavki 

zagotavljali tudi sredstva za projekt energetske sanacije občinske stavbe (projekt NRP št. 

41408005), pri čemer smo za dokument razširjenega energetskega pregleda uspeli pridobiti tudi 

sofinancerska sredstva. Realizacija projekta v višini 4.398,67€ je predstavljena načrtu razvojnih 

programov. 

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

V letu 2015 so bili skladno z načrtovanim izvedeni ukrepi učinkovite rabe energije v javnih 

stavbah.  

V proračunu je bilo za projekt energetske sanacije občinske stavbe predvidenih več sredstev za 

izvedbo ukrepov energetske sanacije, ki pa niso bili izvedeni. Uspeli smo pridobiti dokument 

razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi. Zaradi večjega finančnega zalogaja 

izvedba teh ukrepov sledi v naslednjih proračunskih letih. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE (1.847.500 €) 1.530.387 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 Cestni promet in infrastruktura (1.847.500 €) 1.530.387 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 

vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje 

cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in 

investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (746.500 €) 718.141 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 

vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 

infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - 

grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (ZCes-1A, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98 s spremembami), 

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(Uradni list RS, št. 62/98), 

- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 41/13), 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 53/13). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dvig kakovosti prometne in komunalne opremljenosti v Občini Tržič, 

- obnova dotrajane prometne in komunalne infrastrukture, 

- izboljšanje prometne dostopnosti do odročnih krajev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z zastavljenimi cilji smo za dosego le-teh izvedli naslednja dela: obnovili smo talne 

označbe, zamenjali nekaj dotrajane vertikalne signalizacije, postavili nekaj novih ustreznih 

prometnih znakov, vzdrževali cestne in javne površine (ročno in strojno čiščenje ter praznenje 

koškov za odpadke), krpali poškodovane asfaltne površine s hladno in vročo asfaltno maso, 

vključno s pripravljalnimi deli, krpali udarne jame na makadamskih voziščih in ročno popravili 

bankine, vzdrževali obcestne zelene površine z obrezovanjem grmičevja in podrasti ter košnjo 

trave, izvajali dela v zimskih razmerah po programu ZIMSKA SLUŽBA 2014/2015, ki so 

zagotavljala prevoznost cest. V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) pa smo 

vzpostavili ponovno prevoznost. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

60203 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (650.000 €) 621.872 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Večji del realizacije v letu 2015 predstavlja plačilo tekočih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v 

občini  na podlagi pogodbe sklenjene z izvajalcem Komunala Tržič d.o.o. Vrednost plačane 

realizacije opravljenih del po tej pogodbi znaša skupno 612.127,43 €, od tega predstavlja 

74.927,51 € vrednost del za december 2014 in 537.199,92 € vrednost dela v obdobju januar - 

oktober 2015. Za obdobje januar - oktober 2015 je razrez stroškov tekočih vzdrževalnih del 

sledeč: cestno prometna talna signalizacija 36.131,91 €, cestno prometna vertikalna signalizacija 

12.170,64 €, vzdrževanje cest in javnih površin 227.256,99 €, vzdrževanje obcestnih zelenih 

površin 45.157,90 €, dežurstvo in pregledništvo občinskih cest 66.914,44 €, priprava na zimsko 

službo 4.027,02 €, izvajanje zimske službe 112.343,84 € in razne izboljšave 33.197,18 €. 

 

Del sredstev v okviru te proračunske postavke smo namenili vzdrževanju programske opreme za 

redno vzdrževanje lokalnih cest v vrednosti 2.880,00 € (program e-ceste). Za nabavo prometne 

signalizacije je bilo namenjenih še 6.762,51 € in za komunalne storitve - napajalni vozel za 

avtodome, ki se nahaja na parkirišču nad Gorenjsko plažo za obdobje junij - oktober 2015 še 

102,10 €. 

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

Redno vzdrževanje občinskih cest v letu 2015 se je izvajalo v skladu s potrjenim programom 

vzdrževanja javnih cest, ki ga je pripravil izvajalec Komunala Tržič d.o.o. in je bil tudi realiziran 

v celoti. 

60262 ODPRAVA POSLEDIC NEURIJ IN DRUGIH NARAVNIH NESREČ
 (96.500 €) 96.269 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu proračunske postavke so se sredstva namenila za sanacijo usada na lokalni cesti Popov 

- Vadiče v višini 39.175,36 €, za izvedbo zaplavnih pregrad na Zeleniškem potoku v višini  

31.674,22 €, za sanacijo usedalnika nad cesto Slap - Lom pri Travnarju v višini 3.056,00 €, za 

obnovo mostu pri stanovanjski hiši Jelendol 12 se je zagotovilo sofinanciranje v višini 1.892,22 

€, za čiščenje plaznine na gozdni cesti Polana 1.084,05 € ter za sofinaciranje pri sanaciji 
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skalnega podora nad Koroško cesto - Križaj (stroški prevoza materiala) v višini 4.636,00 €.  Za 

izdelavo sanacijskih elaboratov, geoloških poročil ter gradbenih in geotehničnih nadzorov je bilo 

namenjenih  14.148,35 €. 

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

Sredstva, namenjena odpravi posledic neurja, so se porabila skladno s programom, s čimer je 

Občina dosegla zastavljeni cilj odprave posledic neposredne škode po neurju oz. naravnih 

nesrečah. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (753.000 €) 506.611 € 

Opis podprograma 

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 

poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 

poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Projekt skladen z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS št. 76/2004), 

Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007 – 2013 in Operativnega programa odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Revitalizacija starega mestnega jedra z vzpostavitvijo ustreznih bivalnih pogojev in pogojev za 

demografski, turistični in socialni razvoj mesta, 

Izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske javne infrastrukture,·      

Izvajanje strateške usmeritve države na področju prenove naselij in kulturne dediščine,  

Implementacija veljavnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode in drugih  predpisov s področja varstva okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje posodobitve cest s poudarkom izboljšati prometno varnost na cestah. Del programa je 

namenjen ureditvi dotrajanih vozišč, ureditvi odvodnjavanja ter sanacijam dotrajanih cestnih 

objektov (obnova zidu v Dolini mimo Lenarta, obnova zidu na Podvasci postavitev zaščitnih 

mrež nad cesto v Dovžanovi soteski, ureditev odvodnjvanja ob cesti Zg. Veterno obnova 

voziščne konstrukcije na koroški cesti mimo Dolharja). V sklopu obnov vozišč so bili urejeni 

naslednji odseki: Ureditev vozišča Retnje - Smuk, ureditev vozišča sv. Jožef, obnova voziščne 

konstrucije ter ureditev vozišča na Kukovniški poti, obnova vozišča mimom gasilskega doma v 

Kovorju ter ureditev vozišča v sklopu izgradnje fekalenga kanala na cesti za Jezom. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST (623.000 €) 474.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v višini 474.190,38 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na 

katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja, in sicer:  

- ureditev vozišča ceste Sv. Jožef 72.371,87 €, 

- ureditev vozišča ceste mimo Gasilskega doma v Kovorju 45.108,62 €, 

- ureditev vozišča in sanacija podpornih zidov na cesti Kukovniška pot 64.773,52 €, 
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- sanacija usada Visoče 40.584,74 €, 

- obnova vozišča do polne širine pri izgradnji fekalnega kanala za Jezom 18.505,15 €, 

- sanacija geološko tematske poti v Dovžanovi soteski (postavitev zaščitnih mrež) 48.141,20 €, 

- sanacija brežine nad Kranjsko cesto (postavitev zaščitnih mrež) 40.935,75 €, 

- rekonstrukcija podpornega zidu v Dolini (mimo Lenarta) 34.679,61 €, 

- elaborati, poročila in druga projektna dokumentacija 50.863,12 €  (PGD - vaško jedro v Križah, 

- 1. faza, PID pločnik Kovor - Loka,  IDZ, PGD in PZI ceste Spodnja Bistrica ob gradnji 

fekalnega kanala,PZI ureditev parkirišča Šolska 4, PZI ceste Kukovniška pot, PZI za povezavo 

meteornega kanal Blejska - Balos, IDZ krožišče Sokolnica, IDZ pločnik Snakovška cesta - 2. 

faza, PZI križišče Podljubelj, IDZ ceste Planinska pot, PZI most Tominčev potok, PZI sanacija 

usada Visoče, popis del za nadaljevanje zidu mimo Lenarta v Dolini, geomehansko mnenje za 

sanacijo podpornih konstrukcij na cesti Pot na Pilarno, PZI za sanacijo opornega zidu in ureditev 

ceste pred tunelom v Dovžanovi soteski, poročilo o ustreznosti sistema lovilnih mrež na lokaciji 

nad Križajem, analiza prometa na Trgu svobode in Ravnah),      

- geodetske storitve: geodetski posnetek ceste Retnje - Smuk, odmera za AP v Križah, označitev 

meje v Gozdu v skupni vrednosti 1.561,50 €, 

- gradbeni nadzor pri investicijah 9.419,98 €. 

 - manjše sanacije in izboljšave (36.445,83 €) (ureditve odvodnjavanj, popravila podpornih 

zidov, menjave varovalnih ograj...). 

Nerealizirana je ostala prestavitev AP v Križah z ureditvijo pločnika, javne razsvetljave, 

prehodov za pešce in cestnih priključkov, saj so se sredstva, namenjena tej investiciji, zagotovila 

za ureditev vaškega jedra v Križah - 1. faza, investicija pa premaknila v leto 2016.. Prav tako na 

področju projektnih dokumentacij nismo še naročili projekta za izvedbo (PZI) za obnovo mostov 

Partizanska in Slap (Polana) zaradi utemeljenosti preveritve načina sanacije v povezavi s stroški, 

IDZ pločnika Senično in elaborata prometne ureditve ulic Za Mošenikom, kar se prenaša v leto 

2016. 

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 (realizacija načrtovanih investicij je dosežena). Del plačil se zaradi plačilnih 

rokov prenese v leto 2016. 

60211 UREJANJE VAŠKIH JEDER (105.000 €) 9.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 smo pristopili k  izvedbi 1. faze ureditve vaškega jedra v Križah. Investicijo sta 

sofinancirali Pošta Slovenije in Občina Tržič - vsaka svoj del .Občinski del investicije je znašal 

23.757,86 €, od tega je bilo 9.032,8 € plačanih v letu 201,5 preostanek 14.725,06 € pa je zaradi 

plačilnih rokov prenešen v leto 2016. 

 

60212 INV.VZDRŽ.NEKATEGORIZIRANIH CEST (25.000 €) 23.387 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za vzdrževanje nekategoriziranih cest, sprehajalnih poti ter ureditev stopnišč je bilo predvidenih  

25.000,00€. Obnovila so se makadamska vozišča (stari Ljubelj, Matizovc, Slaparska vas - 

Pavšel), uredila se je brežina pod gradom Neuhaus, sofinancirala so se vzdrževalna dela na 
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poljski poti Paloviče - Peračica, ter pluženje parkirišča na platoju Ljubelj. Realiziranih je bilo za 

23.387,42€ sredstev na tej postavki. 

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

Realizacija je visoka kar je posledica neugodnih vremenskih razmer (poškodbe makadamov). 

13029003 Urejanje cestnega prometa (10.000 €) 1.231 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, 

neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, 

banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 

avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič, 

- Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič. 

-  Zakon o cestah (ZCes-1A, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 

-  Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98 s spremembami), 

-  Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 

(Uradni list RS, št. 62/98), 

- Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12), 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšanje ureditve cestnega prometa, prometne in druge turistične in obvestilne signalizacije 

skladno s predpisi, 

- dvig prepoznavnosti občine Tržič in njene turistične ponudbe, 

- dvig prepoznavnosti občine Tržič z vidika mednarodnega sodelovanja, 

- povečan turistični obisk in turistična potrošnja. 

- dvig kakovosti prometne ureditve, 

- izboljšanje prometno varnostnih razmer na občinskih cestah, 

- izboljšanje prometne dostopnosti in prepustnosti občinskih cest 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obnova ali manjša dopolnitev trenutnega usmerjevalnega sistema Občine Tržič. 

 

31200 UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TABEL (10.000 €) 1.231 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena obnovi in dopolnitvam trenutnega usmerjevalnega sistema na 

območju Občine Tržič.  
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V letu 2015 so bila sredstva porabljena za izdelavo in montažo usmerjevalnih tabel za Tržiški 

muzej in Kurnikovo hišo ter za zasnovo promocije Gorenjske plaže z Žanom Košir. 

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. 

13029004 Cestna razsvetljava (338.000 €) 304.405 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje 

cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem naročanju in Navodila za oddajo naročil v Občini Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z ureditvijo javne razsvetljave in drugih virov svetlobnega onesnaževanja (osvetljeni reklamni 

panoji, napisi, sakralni objekti itd.) lahko pomembno vplivamo na zmanjšanje porabe električne 

energije na prebivalca, ki v povprečju nekoliko presega mejno vrednost 44,5 kWh na prebivalca, 

ki ga določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave, ki pripomore k zmanjšanju emisij CO2 in dosledna 

postopna optimizacija pri načrtovanju javne razsvetljave. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Z racionalizacijo javne razsvetljave prispevamo k varstvu:- narave pred škodljivim delovanjem 

svetlobnega onesnaževanja,- bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi zunanje 

razsvetljave,- ljudi pred bleščanjem,- astronomskih opazovanj pred sijem neba in k - 

pomembnemu zmanjšanju porabe električne energije. 

60202 JAVNA RAZSVETLJAVA (338.000 €) 304.405 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizacija na postavki javne razsvetljave v letu 2015 znaša 304.404,58 EUR, in sicer za: 

- redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 201.719,39 EUR; 

- strošek tokovine javne razsvetljave 99.842,22 EUR in 

- strošek nadzora 2.842,97 EUR. 

Za redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljenih 201.719,39 EUR, od 

tega so bile prenovljene energetsko najbolj potratne trase javne razsvetljave z novimi svetili 

skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja na območju transformatorske 

postaje Pilarna, transformatorske postaje Preska in v starem mestnem jedru Tržič. Zaradi 

podiranja zračnih vodov s strani Elektro Gorenjske d.d. je bila na novo vzpostavljena javna 

razsvetljava v Podljubelju. Delno je bila sanirana razsvetljava na trasi pločnika Kovor - Zvirče in 

v Lešah in drugje v okviru rednega vzdrževanja javne razsvetljave. 

 

Izvedba rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave je bila v letu 2015 urejena 

skladno z Navodili za oddajo naročil v Občini Tržič. 
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Oskrba z električno energijo je urejena po pogodbi z Elektro Celje Energijo d.o.o. (skupno javno 

naročilo s Skupnostjo občin Slovenije) za obdobje od 1.1.2013 do 30.06.2016. 

 

Izvajanje nadzora v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave je urejeno po pogodbi št. 060-

0002/2013-42 o nadzoru in strokovnem svetovanju pri izvajanju tehničnega nadzora izvajanja 

del javne razsvetljave na območju Občine Tržič in aneksom št. 1 k pogodbi za obdobje od 

1.1.2013 do 31.12.2015. 

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 2015 potekalo na podlagi 

predhodnega načrtovanja (projekti) in nujnih del (redno vzdrževanje javne razsvetljave). 

 

V letu 2015 je strošek tokovine javne razsvetljave nekoliko nižji kot v preteklem letu ker je 

Občina Tržič načrtovala in izvedla sanacijo treh energetsko najbolj potratnih območij z 

varčnejšimi sijalkami (TP Pilarna, TP Preska in staro mestno jedro). 

 

Po pogodbi št. 060-0002/2013-42 o nadzoru in strokovnem svetovanju pri izvajanju tehničnega 

nadzora izvajanja del javne razsvetljave na območju Občine Tržič znaša strošek nadzora v višini 

1,4% (brez DDV-ja) od vrednosti izvajanja del javne razsvetljave na območju Občine Tržič. 

14 GOSPODARSTVO (1.038.332 €) 734.588 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva 

potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj 

turizma in gostinstva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj 

gospodarstva, neposrednega vpliva na izvajanje gospodarskih aktivnosti nima, zato pa lahko 

izvaja aktivnosti, ki pospešujejo gospodarsko dejavnost in razvoj turizma. 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (230.000 €) 164.418 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za: 

sofinanciranje  pospeševanja gospodarskih dejavnosti in s tem povečanje števila delovnih mest, 

promocijo obrti in podjetništva. 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (230.000 €) 164.418 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za izvajanje javnega razpisa, sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-

podjetniške zbornice Tržič za sofinanciranje izobraževalnih tečajev, izdaje informativnih 

tiskovin za promocijo obrti in priprave skupnih poslovnih srečanj, izobraževanj in usposabljanj 

ter drugih tovrstnih vsebin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustvariti pogoje za povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva, obrti in podjetništva v 

občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z bolj povezanim nastopom, večjo promocijsko dejavnostjo in izobraževanjem vplivati na 

povečanje števila delovnih mest in rast gospodarstva 

 

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ. (230.000 €) 164.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

150.715,20 EUR je bilo izplačanih 28 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 2015. 

Natančnejša poraba sredstev na javnem razpisu je razvidna iz obrazložitve NRP-jev. 

 

Sredstva so bila namenjena tudi za sofinanciranje predstavitve OOZ Tržič na sejmu Herbstmesse 

v Celovcu  v skupni višini 5.066,37 EUR in sofinanciranje predstavitve tržiške obrti na Šuštarski 

nedelji v višini 500,00 EUR. 

 

Sredstva v višini 4.636,00 EUR z DDV so bila namenjena za pripravo dokumentacije za 

revitalizacijo območja nekdanjega BPT-ja. 

 

Občina Tržič je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič sofinancirala izvedbo programa "Ferfl" 

v višini 3.500,00 EUR, ki je bil namenjen spodbujanju in promociji družbeno odgovornega 

podjetništva. Program je bil sestavljen iz 4 sklopov, in sicer 1.) natečaja za družbeno odgovorne 

podjetniške ideje, 2.) start-up weekenda, 3.) šole družbeno odgovornega podjetništva, 4.) 

socialno podjetniškega inkubatorja. 

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

Cilji so bili z javnim razpisom doseženi, vendar je za ugoditev vsem vlagateljem, ki so uspeli 

doseči minimalno število točk, zmanjkalo sredstev. 

 

Cilji s programom Ferfl so bili doseženi, kot tudi s predstavitvijo na sejmu v Celovcu, pri čemer 

velja razmisliti, da bi se tovrstne sejemska predstavitev v letu 2016 organizirala na kakšnem 

drugem sejmu. 

 

Sredstva so ostala neizkoriščena za izvedbo analiz in elaboratov ter pripravo dokumentov in 

programov za privabljanje tujih investicij. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (808.332 €) 570.171 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 

promocijo občine in spodbujanje turizma. Občina zagotavlja sredstva za razvojne projekte in 

aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbuja razvoj turističnih prireditev in promocijske 

aktivnosti, ki dopolnjujejo turistično ponudbo. 



 

 61 

14039001 Promocija občine (105.000 €) 69.257 € 

Opis podprograma 

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne 

dediščine – premične in nepremične - naravne dediščine (razstave…) ter druge promocijske 

aktivnosti (karte, zloženke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  

- Zakon o ohranjanju narave, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Boljša prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe tako v nacionalnem kot tudi širšem 

mednarodnem prostoru in večji ugled občine v očeh javnosti. Kazalec za merjenje učinkovitosti 

zastavljenih ciljev je predvsem število registriranih nočitev in turistov, povprečna doba bivanja 

ter posledično tudi večja turistična potrošnja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- dokončanje spletne strani ter image kataloga Tržiča kot turistične destinacije (javna 

predstavitev ter uskladitev izdelkov z zainteresirano javnostjo)  

- pojavljanje Tržiča kot destinacije za kvalitetno preživljanje prostega časa v medijih, ki 

pokrivajo določene ciljne skupine; 

- sodelovanje na turističnih sejmih doma in v tujini; 

- izdaja promocijskega materiala (zloženke, image katalog...); 

- izvedba prireditev, ki  v Tržič privabljajo tudi obiskovalce iz drugih krajev; 

- izvedba projekta »Hišna imena – levi breg Tržiške Bistrice«, in sicer v naseljih krajevnih 

skupnosti Križe, Pristava, Senično in Sebenje, 

- sodelovanje javnega in zasebnega sektorja pri razvoju, oblikovanju, promociji in trženju 

turistične ponudbe. 

 

Kazalci učinkovitosti promocije so statistični podatki, ki kažejo število prenočitev in 

registriranih dnevnih obiskovalcev ter višina plačane turistične takse. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Turizem je ravno  zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev Občine. 

Ključne multiplikativne učinke ima turizem na prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj 

podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo 

prehrambnih proizvodov in pijač, trgovino in promet. 

30300 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA (105.000 €) 69.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru spodbujanja razvoja turizma smo v letu 2015 izvedli naslednje aktivnosti: 
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- izdaja predstavitvenega (image) kataloga,  

- ureditev okolice in notranjosti Šentanskega rudnika za zagotovitev varnosti obiskovalcev,  

- sanacija Dovžanove soteske po žledolomu 2014 za zagotovitev varnosti obiskovalcev,  

- objava oglasov v tiskanih in drugih medijih (Slovenia Summer Times, Dnevnik, Freising, 

Kranjčanka, radio Antena, Dobra ideja, Horizont, Avtodom 

- namestitev promocijskega materiala na recepcijo Gorenjske plaže  

- pridobitev fotografij za namene promocije od članov FK Tržič, 

- predstavitev na sejmu Herbstmesse v Celovcu, 

- vzpostavitev dveh postajališč za avtodome (Gorenjska plaža in Kovor), 

- postavitev turistične table na PZA nad Gorenjsko plažo, 

- izdaja koledarja za leto 2016 »Tržiške planine in vrhovi«, 

- popis, izdaja knjižic in namestitev tabel s starimi hišnimi imeni v krajevnih skupnostih Pristava, 

Križe, Sebenje in Senično, 

- dodatna označitev TIC-a, 

- promocijsko fotografiranje Žana Koširja za kolesarjenje, pohodništvo in tek, 

- oblikovna in vsebinska nadgradnja portala www.visit-trzic.com, 

- predstavitev Tržiča na spletnem portalu www.slovenia.info,  

- ponatisi informativnih in promocijskih publikacij, 

- v sodelovanju z RDO Gorenjska smo izdali koledar prireditev za leto 2016, se predstavili na 

sejmih Alpe Adria – Turizem in prosti čas v Ljubljani, Vakantiebeuers v Utrechtu, Freizeit v 

Celovcu, F.R.E.E. v Münchnu in  Argus Bike na Dunaju in EXPO v Milanu ter prenovili spletne 

strani www.slovenian-alps.com. 

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

Zaradi kadrovskega manjka (nerealizacija zaposlitve dodatnega strokovnega sodelavca) niso bili 

realizirani prevodi turističnega vodnika, predstavitvenega kataloga in spletne strani v angleški in 

nemški jezik, obnova tematske poti "Konšca" ter izdelava promo filma. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (703.332 €) 500.914 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij 

(zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih 

vodnikov, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko 

vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče 

vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  

- Zakon o ohranjanju narave, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujanje razvoja turizma, uresničevanje turistične politike na lokalni ravni ter spodbujanje 

partnerskega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja ter društev pri razvoju, oblikovanju, 

promociji in trženju turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in tržno zanimivih integralnih 

turističnih proizvodov ter boljša prepoznavnost občine in njene turistične ponudbe tako v 

nacionalnem kot tudi širšem mednarodnem prostoru in večji ugled občine v očeh javnosti, 

izgradnja, vzdrževanje in urejanje javne turistične in kulturne infrastrukture in podpora turistično 

razvojnim projektom, razvoj turizma in promocija lokalnega okolja in regije, izboljšanje javne 

turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena, ohranjanje in razvijanje kulturne 

identitete ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja za ustvarjanje pogojev kulturne 

ustvarjalnosti in dostopnosti kulturnih vsebin na lokalnem nivoju. 

 

Kazalci za merjenje učinkovitosti zastavljenih ciljev so: število registriranih nočitev in turistov, 

večja turistična potrošnja, tudi večja prodaja spominkov, odzivi v medijih ter število 

obiskovalcev turističnih znamenitosti in na turističnih prireditvah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

- organizacija in izvedba prireditev, kot so npr. An flet'n večer, Tržni dan, Tržiške polente 

prireditve, Pustovanje, Veseli december… 

- soorganizacija in nadgradnja tradicionalnih tržiških prireditev v organizaciji TD Tržič, 

- zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok, mladine, starejše generacije in vseh 

občanov, 

- koordinacija in vodenje turistične vodniške službe za turistično območje občine Tržič, 

- skrb za privlačen asortima spominkov in drugih artiklov v prodaji v TPICa 

- priprava strategije razvoja kolesarjenja v občini Tržič. 

 

Kazalniki: 

- število kvalitetnih kulturnih in turističnih prireditev,  

- število obiskovalcev in število prodanih vstopnic za posamezno prireditev ter odzivi na 

posamezno prireditev v medijih in med obiskovalci, 

- število vodenih ogledov, 

- prihodki od prodaje v TPIC-u, 

- kvaliteta turističnega produkta na lokalni ravni. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Turizem je zaradi svojih multiplikativnih učinkov ena izmed strateških usmeritev Občine. 

Ključne multiplikativne učinke ima turizem na; prihodke od izvoza, zaposlenost, razvoj 

podeželskih regij, investicije v infrastrukturo, davčne prihodke, BDP, kmetijstvo, industrijo 

prehrambnih proizvodov in pijač, trgovino in promet. 

30301 TURISTIČNE PRIREDITVE IN DOGODKI (74.000 €) 50.398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 smo s postavke krili stroške organizacije Tržiških poletnih prireditev, Sprejema za 

tržiške nosilce medalj s svetovnih prvenstev, Poslovilnega koncerta Marije Ahačič Pollak z 
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damami domače glasbe in raznih otvoritvenih slovesnosti (cesta Retnje – Smuk, drsališče na 

Ravnah) ter sofinancirali Tržne dni, Glasbene večere v Tržiškem muzeju, An fletn večer, 

Silvestrovanje na prostem 2014/2015. 

V sklopu postavke so zajeti vsi stroški, ki odpadejo na posamezno prireditev (plačilo izvajalcem, 

najem opreme, pogostitve, študentsko delo, SAZAS, varovanje, prevozi, plakatiranje, 

oglaševanje, moderiranje, cvetje …). 

 

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 2015 sofinancirala Občina Tržič.   

 

Zaradi možnosti postavitve prireditvenega šotora na dveh lokacijah smo dokupili dodatni nulti 

nosilni okvir 6 x 5 metrov. 

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

V letu 2015 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti. 

30302 UREDITEV KOLESARSKIH IN GORSKO-KOLESARSKIH POTI
 (25.000 €) 12.818 € 

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. Te še neizkoriščene možnosti so bile 

povod za pripravo strategije razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič, saj je prav kolesarski 

turizem eden najhitreje rastočih segmentov turizma predvsem na področju Alp in ostalih gorskih 

regij po svetu.  

Zato je Občina Tržič maja 2015 oblikovala 8-člansko delovno skupino, ki je z zunanjim 

strokovnjakom sodelovala pri pripravi strategije razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič. Del 

sredstev proračunske postavke je bil doniran Planinskemu društvu Tržič (ki se je s člani turno 

kolesarskega odseka aktivno vključil v delovno skupino) za nakup opreme, s katero bomo lahko 

izrisali natančne poteke kolesarskih in vse pešpoti. Osnutek strategije je bil pripravljen konec 

leta 2015 in dan v javno obravnavo februarja 2016. 

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

Cilj je bil s pripravo strategije dosežen.  

Glavne vsebine strategije: 

- analiza obstoječega stanja na področju turizma v občini; 

- analiza obstoječih strateških dokumentov in zakonodaje; 

- analiza obstoječe infrastrukture; 

- izbira najprimernejših ciljnih segmentov, 

- oblikovanje trženjske strategije in izdelava akcijskega načrta. 

Slednje je bistveno za realizacijo glavnega cilja – da občina Tržič do leta 2020 postane bazni 

tabor za večdnevno kolesarjenje za tuje kolesarje in vodilna destinacija za turno kolesarjenje na 

Gorenjskem. 
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30605 DELOVANJE TPICa (30.000 €) 10.958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

S sredstvi te postavke se je financiralo plačilo vodnikom turističnega območja občine Tržič za 

opravljena vodenja, dežurstva v Razstavno izobraževalnem središču Dolina, tisk vstopnic in 

zavarovanje izletnikov.  

 

Sredstva smo namenili tudi nakupu artiklov za nadaljnjo prodajo in plačilu artiklov v komisijski 

prodaji.  

 

Del sredstev je namenjenih izvajanju hišniških dejavnosti (npr. servis koles) in nakupu opreme 

(svetilke za v rudnik, transportni voziček, gasilske mize in klopi povezanih z aktivnostmi TPICa 

. 

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

Na podlagi plana dela TPIC-a v letu 2015 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti, nižja 

realizacija je posledica manjšega obsega prodaje spominkov. 

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (59.082 €) 54.626 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je bilo za delovanje Dovžanove soteske in RIS Dolina namenjenih 64.082,09 € 

sredstev. Sredstva (realizacija 54.626,37 €) so bila porabljena 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). Objekt RIS Dolina smo priklopili na javno vodovodno omrežje. 

Spomladi 2015 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 31.12.2015. 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. Dodatno turistično infrastrukturo predstavlja 

tudi "Rožnovenska pot". Za namene vzdrževanja turistične infrastrukture se je v postavki 

namenilo tudi del sredstev za zagotavljanje trajnosti tega projekta.  

 

V okviru sanacije po žledu iz leta 2014 smo na dveh lokacijah namestili dodatne varovalne 

mreže in uredili del poškodovane razgledne poti (sanacija posledic zime 2015). Pristopili smo k 

pripravi projektne dokumentacije za vzpostavitev vstopne informacijske točke na parkirišču v 

Dovžanovi soteski. 

 

V letu 2015 smo beležili 1371 obiskovalcev Dovžanove soteske in 1124 obiskovalcev RIS 

Dolina. Te številke se nanašajo le na registrirane obiskovalce. 

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

Cilj je zagotoviti varovanje zavarovane naravne dediščine, obiskovalcem pa omogočiti zanimiv 

in varen ogled naravnih znamenitosti. Večina ciljev je bila realizirana. Študija prometne ureditve 

in načina pobiranja parkirnine/vstopnine ni bila narejena zaradi nerealizirane dodatne kadrovske 

okrepitve. Ureditev Točke 13 Slovenske geološke poti pa ni bila realizirana, ker partner, Zavod 

RS za varstvo narave, ni prejel finančnih sredstev v ta namen. 
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31401 RAZVOJ OBMOČJA ZELENICE (35.000 €) 29.206 € 

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. Zaradi odvrnitve neposredne nevarnosti smo s 

postavke krili stroške odstranitve jeklenic in sedežev iz žičnic Zelenica I in Zelenica II. V okviru 

preventivnih nalog varstva pred snežnimi plazovi smo sofinancirali ustanovitev in delovanje 

Službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica – Tržič. Začeli smo tudi z izvedbo celovite 

študije analize razvojnih potencialov območja Zelenice katere končni cilj bo conacija dejavnosti 

na celotnem območju Zelenice (v letu 2016 nas čaka še izvedba delavnice). 

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

Območje Zelenice po opustitvi delovanja žičniških naprav postaja turno smučarsko središče z 

razpoznavnim gorniškim učnim centrom. Število obiskovalcev in predvsem organiziranih skupin 

v koči na Zelenici narašča, z aktivnim sodelovanjem in podporo dejavnostim PD Tržič, Občina 

tvorno prispeva k razvoju območja. 

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (305.250 €) 242.174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je so se izvajala dela za dokončanje gostinskega dela objekta Gorenjska plaža ter za 

odpravo napak na črpališču, kar je bila posledica projektantske napake, ki jo je Občina Tržič 

uveljavljala prek projektantove zavarovalnice. 

 

Sredstva na so bila namenjena tudi za storitve gradbenega in projektantskega nadzora in 

koordinacijo gradbiščnih del ter pripravo novelacije investicijskega programa. 

 

Natančnejša poraba sredstev je razvidna iz obrazložitve NRP-jev. 

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

Občina Tržič je v letu 2015 dokončala izgradnjo gostinskega dela objekta Gorenjska plaža - 

ureditev turistično kulturnega centra. Cilji so bili doseženi, saj so bili stroški izvedbe nižji od 

načrtovanih. Občina Tržič je uspela pridobiti najemnika za gostinski del objekta. 

50127 UPRAVLJANJE Z BAZENOM (175.000 €) 100.734 € 

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 (zalogovnik, izmenjevalec, itd.). 

 

ODHODKI v letu 2015 (v EUR): 

402001 - ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE (ČIŠČENJE AMFITEATRA PO 

PRIREDITVI): 232,17 

402002 - STORITVE VAROVANJA (PRENOS SIGNALA, TRANSPORT GOTOVINE IN 

OBHODI): 1.066,97 

402009 - IZDATKI ZA REPREZENTANCO (nagrade za tržiške odličnjake - sezonska 

vstopnica): 1.241,00 

402099 - DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (storitve obratovanja in vzdrževanja, 

nakup materiala za obratovanje in vzdrževanje, drugi stroški: 53.581,41 
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402200 - ELEKTRIČNA ENERGIJA: 7.517,18 

402201 - PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: 5.397,39 

402203 - VODA IN KOMUNALNE STORITVE: 14.206,23 

402205 - TELEFON,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA: 566,34 

402500 - TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV (hišniške storitve): 7.342,91 

40250303 - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (čiščenje in konzerviranje 

membran UF): 3.646,71 

402504 - ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE: 2.403,91 

402511 - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME (redni servis kompresorja in agregata): 

794,29 

402599 - DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE (nezgodno 

zavarovanje obiskovalcev): 1.040,18 

402931 - PLAČILA BANČNIH STORITEV: 0,37 

40299901 - PRIPRAVE IN NASTOPI NA PRIREDITVAH (izvedba animacij): 100,00 

420241 - NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV (dobava in montaža 

dodatnega zalogovnika za klor): 1.596,98 

SKUPAJ ODHODKI 100.734,04 

 

PRIHODKI v letu 2015 (v EUR): 

710301 - PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE: 3.322,61 

71030499 - PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN: 2.106,81 

713005 - PRIHODKI OD VSTOPNIN - GORENJSKA PLAŽA: 61.823,29 

SKUPAJ PRIHODKI 67.252,71 

  

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI: -33.481,33 EUR 

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

niso bili doseženi 

Cilji na področju obratovanja kopališča so bili doseženi, saj je v ugodnih vremenskih razmerah 

kopališče obratovalo skoraj vsak dan v obdobju od 12.6.2015-6.9.2015. Kopališče je obiskalo 

26.603 obiskovalcev. V amfiteatru je bilo izpeljanih 5 prireditev. 

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 12.6.2015-6.9.2015. Kopališče je obiskalo 

26.603 obiskovalcev. V amfiteatru je bilo izpeljanih 5 prireditev. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.700.200 €) 628.088 

€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za 

izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 



 

 68 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.700.200 €) 628.088 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 

zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (296.000 €) 218.864 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz 

kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99, 41/04), 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/01, 17/06, 20/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 

108/09,48/12, 57/12, 92/13), 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14), 

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10, 

46/14). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

60307 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS RAVNANJE Z 

ODPADKI (15.000 €) 5.093 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 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: po odločbi Medobčinskega inšpektorata Kranj je Komunala Tržič d.o.o. 

odpeljala smeti, ker je zavezanec kot lastnik parc. št. 334/2 k.o. Kovor prejel odredbo o sanaciji 

divjega odlagališča (1.472,26 EUR), v naselju Križe se je izvedla prestavitev eko - otoka 

(1.547,16 EUR) in poravnali so se stroški izdelave cenitve tržne najemnine za zemljišča deponije 

Kovor (2.074,00 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. 

60320 SUBVENCIJA - RAVNANJE Z ODPADKI (1.000 €) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Ker občinska uprava za leto 2015 še ni imela vseh finančnih podatkov za oblikovanje cen 

storitev ravnanja z odpadki, iz naslova subvencioniranja ni finančne realizacije. 
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61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA - ODPADKI (280.000 €) 

213.771 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizirana sredstva za investicijo ureditve deponije Kovor z namenom zapiranja odlagališča 

predstavljajo izvedena dela tesnitve 3. berme v višini 183.982,67 EUR. Sočasno smo zagotavljali 

sredstva za sanacijo odplinjevalnega sistema na deponiji, ki zajema dvige plinjakov in 

prilagoditev plinovodnega omrežja v višini 20.503,73 EUR. Za strokovno tehnični nadzor in 

storitve koordinatorja za varnost pri delu smo realizirali 2.852,82 EUR. Pridobili pa smo tudi 

projektno dokumentacijo "Dopolnitev elaborata polnjenja in zapiranja deponije Kovor", ki je bila 

osnova za vsa ureditvena dela na deponiji. 

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 in sicer za  oceno stroškov  nadaljevanja ureditve oz. tesnitve 3. 

berme, ki se bo nadaljevala v prihodnjem letu in za strošek prestavitve bakle na deponiji, katere 

še nismo izvedli, saj je bilo načrtovano, da se jo prestavi takrat, ko bo stanje zapolnjenosti 

deponije omogočalo prestavitev na trajno lokacijo pod zbirrnim centrom na SV strani 

odlagalnega polja deponije. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (1.404.200 €) 409.224 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 83/99, 41/04), 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 

leta 2005 do leta 2017), 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10, 

46/14) 

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14), 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, 

št. 104/09 in 14/10) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v obdobju do leta 

2017 v skladu s cilji kazalci iz državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode in Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 
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60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO
 (393.900 €) 88.649 € 

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 nadzo, stroški odškodnin za služnosti po zasebnih 

zemljiščih ipd. Realizirana sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: 

- pridobivanje projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI za fekalno kanalizacijo v Sp.Bistrici, 

IDP za ureditev poplavne varnosti območja Sebenj in Žiganje vasi, IDP fekalnega kanala Za 

jezom - Cegeljše, predlog sanacije območja črpališča na Blejski, IDZ fekalnega kanala mimo 

Mercatorja v Sp. Bistrici,  IDZ, PGD in PZI fekalnega kanala Retnje - spodnji del  in hidravlična 

študija za pridobitev vodnega soglasja ARSO za meteorni kanal Planinska pot v Križah)  v višini 

14.477,43 EUR, 

- investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (sanacija avt. zapornice ZBDV Snakovo, 

prestavitev dušilke ZBV Bistrica, zamenjava črpalke na CČN, popravilo vhodnih jaškov ZBDV 

Loka, ureditev črpališča Smuk in črpališča Partizanska ulica) v višini 14.382,04 EUR, 

- stroški el. energije za črpališče Blejska cesta: v višini 310,45 EUR, 

- gradnja novih oz. obnova sekundarnih kanalov (sekundarni kanal Virje 1 in 1a, fekalni kanal Za 

jezom - 2. faza, obnova kanala mimo gasilskega doma v Kovorju, obnova kanala na Mlaki in 

prevezava kanala pri Kvibu na Mlaki) v višini 52.956,59 EUR, 

- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za izgradnjo sekundarnih fekalnih kanalov (kanal 

Sebenje - Križe, kanalizacija Loka - ulice in proti CČN, kanal Zelenica, kanal Breg ob Bistrici) v 

višini  6.522,97 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.  

Skladno z načrtovanim nismo naročili izdelave projektne dokumentacije za projekt Slap 

(Lepenka zgoraj in Slap - Krvin - Koder), ker še ni pridobljenih zemljišč za gradnjo kanala Slap - 

Polana (spodaj), kamor se priključuje kanal Slap - Lepenka zgoraj, za kanal Slap - Krvin - Koder 

pa še ni znan predviden začetek del in zato smo se odločili, da z naročilom PGD počakamo 

(kratka veljavnost soglasij). Prav tako nismo pristopili k naročilu projektne dokumentacije 

kanalizacije v Križah v ulici Pod Pogovco, saj je predhodno potrebno rešiti problem odvajanja 

meteornih in zalednih voda s tega območja v novo strugo vodotoka ob lokalni cesti Križe - 

Zadraga, ker se koncentrirano zbrane meteorne vode ne da odvajati v obstoječi odvodnik proti 

Sebenjam zaradi poddimenzioniranosti.  Projektna dokumentacija za fekalni kanal Pot na 

Bistriško planino je v zaključni fazi izdelave, prav tako so v izdelavi iz prejšnjega leta še 

projektne dokumentacije za fekalni kanal na Loki (ulice in proti CČN), Kovor (Pod skalco) in 

Kovor (Srednja pot, Pod gozdom, Iženkovo), kjer je zaradi dolgotrajnega usklajevanja tras z 

lastniki zemljišč potrebno več časa. Za leto 2015 načrtovane gradnje oz. obnove sekundarnih 

kanalov Peko - Hofer, Vetrovo in Planinska pot nismo izvedli, ker se z lastniki fekalnega kanala 

Spar še nismo dogovorili glede pridobitve tega kanala v občinsko last, za kanal Vetrovo bi 

morali sočasno izvesti še povezavo kanala Kriška cesta na primarni kanal Kovor, kanalizacije 

Planinska pot pa se v jesenskih mesecih nismo lotili, saj smo dobili pobudo po razširitvi ožine 

ceste na spodnjem koncu in smo jo prestavili v leto 2016 zaradi pridobitve dodatnega projekta 

ureditve ceste. Namesto načrtovanih investicij pa smo pristopili k obnovi kanala na Mlaki 

(fekalnega in meteornega) ter k prevezavi fekalnega kanala na parkirišču Kvibo na Mlaki. 
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60306 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE (18.000 €) 20.723 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letošnjem letu smo skladno z načrtovanim namenili sredstva za vzpostavitev informacijskega 

sistema katastra infrastrukture odvajanja odpadnih voda, in sicer konkretno za nakup licenc za 

vodenje in vzdrževanje katastra GJI (5.734€). Sistem je bil vzpostavljen v mesecu decembru 

2014. Tekom leta smo zagotavljali sredstva za vodenje katastra GJI (14.989,21€). 

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

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu. 

60310 SUBVENCIJA - ODPADNE VODE (606.000 €) 291.953 € 

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). Potrjene cene in subvencije v občini Tržič so bile na podlagi navedene 

uredbe prvič uveljavljene s 1. 6. 2014 in so predstavljale t.im. predračunske cene. Tako smo 

skladno z načrtovanim zagotovili in realizirali sredstva za potrjene subvencije odvajanja 

odpadnih voda v višini 144.639,92 EUR za obdobje januar – oktober 2015 in za prevzete 

obveznosti preteklega leta iz istega naslova v višini 27.031,37 EUR (november – december 

2014). Kot je bilo potrjeno na občinskem svetu, smo preostali del realizacije  v višini 120.281,91 

EUR namenili za kritje razlike med prodajno in stroškovno ceno preteklega leta v obdobju do 

uskladitve cen z navedeno uredbo, to je do 31. 5. 2014. Na proračunski postavki smo zagotovili 

tudi sredstva za naročilo cenitve obstoječe stare gospodarske javne infrastrukture (vodovod in 

kanalizacija), ki pa bodo realizirana po opravljeni storitvi. 

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. 

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE (386.300 €) 7.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje vode so bila namenjena zagotovitvi sredstev za 

izgradnjo fekalne kanalizacije na odseku Križe - Sebenje in na Planinski poti v Križah, vendar do 

začetka gradenj ni prišlo. Za fekalni kanal Križe - Sebenje še nismo uspeli pridobiti gradbenega 

dovoljenja in se zato investicija zamika v leto 2016, za gradnjo fekalnega kanala na Planinski 

poti v Križah pa smo gradbeno dovoljenje pridobili, vendar z gradnjo v jesenskih mesecih nismo 

pričeli in se prav tako zamika v leto 2016. Del sredstev smo namenili za izdelavo projektne 

dokumentacije za fekalno kanalizacijo v naselju Loka in v delu naselja Kovor (Iženkovo, Pod 

gozdom in Srednja pot), vendar njihova izdelava do konca leta 2015 še ni bila zaključena. 

Izveden pa je bil razpis za sofinanciranje nakupa MKČN, kjer smo 8 vlagateljem povrnili stroške 

v višini 7.898,22 EUR. 

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

Intenzivnost gradnje fekalne kanalizacije prilagajamo finančnim zmožnostim, pri čemer je 

potrebno upoštevati, da je ob gradnji fekalnega kanala smiselno obnoviti tudi stare vodovodne 

cevi, gradnja zahteva tudi investicijsko vzdrževanje cestnega telesa. Kot je obrazloženo pri 

dejavnosti v okviru proračunske vrstice, večina načrtovanih aktivnosti ni bila izvedena iz 

navedenih razlogov. 



 

 72 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST (1.748.520 €) 1.086.271 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 

(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (170.500 €) 69.178 

€ 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 

urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 

gospodarjenja s prostorom. 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (60.000 €) 36.768 € 

Opis podprograma 

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih 

zemljišč in objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, 

št. 110/2002 s spremembami), Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s 

spremembami) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         Odmera zemljišč zaradi ureditve dejanskega zemljiškoknjižnega stanja teh nepremičnin. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so število opravljenih parcelacij 

oziroma izdane odločbe o ureditvi meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS.-    

Vodenje, vzdrževanje in ažuriranje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Kazalci s 

katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so ažurni katastri. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-         Izvedba odmer zemljišč v lasti Občine Tržič oziroma nepremičnin, ki jih občina pridobiva 

v last. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so izdane odločbe o ureditvi 

meje oziroma parcelaciji s strani Geodetske uprave RS. 

 

60224 GEODETSKA DELA (40.000 €) 29.446 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 so se razpoložljiva sredstva v skupni vrednosti 29.446,48 € 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 v marcu 2015 pridobili 

najugodnejšega ponudnika - podjetje GEO.DET geodetske storitve d.o.o., ki je za ceno 

23.424,00 € izvedlo naslednja geodetska dela, ki so bila plačana v celosti, skladno s podpisano 

pogodbo:  

- odmera dela ceste LC 428 031 od zemljišča parc. št. 961/7 do 935 k.o. Lom pod Storžičem, 
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- odmera dela ceste JP 928 791 od zemljišča parc. št. 1026/1 do 955/17 k.o. Lom pod 

Storžičem, 

- odmera dela ceste LC 348 071 od zemljišča parc. št. 165/4 do 164 k.o. Leše, 

- odmera ceste JP 928261 od zemljišča parc. št. 900 k.o. do 901 k.o. Senično, 

- odmera ceste LC 428 021 od zemljišča parc. št. 463/2 k.o. Tržič k.o. do 975/3 k.o. Lom pod 

Storžičem,  

- odmera ceste JP 928 111 od zemljišča parc. št. 1002/2 do zemljišča parc. št. 681 k.o. Lom 

pod Storžičem, 

- ponovna vzpostavitev mejnika v naravi med zemljiščem parc. št. 1030 in 713/2 k.o. 

Podljubelj, 

- odmera križišča Retnje-Smuk po zemljiščih parc. št. 851, 340, 848/4 k.o. Križe, 

- odmera ceste JP 928 493 od zemljišča parc. št. 732/35 do zemljišča parc. št. 854/1 k.o. Leše, 

- odmera vodooskrbnih objektov – zajetij na zemljišču parc. št. 913/1 k.o. Podljubelj,  

- odmera ceste JP 928 033 od zemljišča parc. št. 1028 do zemljišča parc. št. 236/3 k.o. 

Podljubelj, 

- odmera ceste LZ 428 181 od zemljišča parc. št. 852/7 do zemljišča parc. št. 254/16 k.o. 

Kovor, 

- odmera ceste JP 928 802 od zemljišča parc. št. 536/1 do zemljišča parc. št. 538/2 k.o. Križe, 

- odmera ceste LC 428 141 od zemljišča parc. št. 854/39 do zemljišča parc. št. 848/1 k.o. 

Križe. 

Dve odmeri sta bili plačani zgolj v višini 75% ponujene cene iz javnega naročila, saj zaradi 

zapleta, ki ni nastal na izvajalčevi strani (parcelacija parcele, ki ni v lasti Občine, nesporazumi 

solastnikov), elaborat izmere ni bil oddan na GURS. 

- odmera ceste JP 928 994 od zemljišča parc. št. 1117/18 k.o. do 1129 k.o. Bistrica po 

dejanskem stanju, 

- odmera obstoječe poti od zemljišča parc. št. 646 k.o. Žiganja vas do 130/2 k.o. Križe. 

 

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 4.753,68 € in sicer: parcelacija parc. št. 645 

in 536 k.o. Žiganja vas, parcelacija parc. št. 1034/4 k.o. Lom pod Storžičem, izmera ceste 

Senično, parc. št. 280/31 k.o. Senično, plačilo stroškov izvedenca za geodezijo – 

denacionalizacija parc. št. 360/1 k.o. Tržič, odmera skakalnice Sebenje, odmera zemljišča parc. 

št. 847/6 k.o. Kovor, odmera parcele 34/1 k.o. Podljubelj, ureditev meje na spodnji strani ceste v 

Križah, parc. št. 840/85 k.o. Križe, odmera ceste na parc. št. 34/1 k.o. Podljubelj, odmera ceste 

na parc. št. 105/2 in 105/3 k.o. Bistrica, izdelava reambulacije obstoječega geodetskega načrta 

deponije Kovor, ureditev treh točk dovozne poti s parc. št. 861/9 in sosednjo parcelo 183/2 k.o. 

Leše, geodetski načrt galerije – Pot na Pilarno. 

 

Skupno realizacijo pa predstavljajo še prevzete obveznosti iz leta 2014:  parcelacija ceste v 

Lešah, parc. št. 76/1 k.o. Leše (610,00 €) in odmera parkirišča in pločnika Kovor, parc. št. 876 

do 853/79 k.o. Kovor (658,80 €). 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Cilje zastavljene za leto 2015 smo v večini izpolnili. Mejna obravnava - odmera ceste JP 928 202 

od zemljišča parc. št. 295 in 481 k.o. Lom pod Storžičem - iz javnega naročila ni bila izvedena 

zaradi izvedbe istočasnih meritev na terenu in čakanja po zaključku in pravnomočnosti mejne 

obravnave. 

Prihranek sredstev gre na račun neizvedbe mejne obravnave v Lomu in nižjih ponudb, 

pridobljenih na javnem razpisu ter naročilih za izvedbo geodetskih del. 

60239 DIGITALIZACIJA (20.000 €) 7.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizacijo predstavlja: 

- mesečno ažuriranje in vzdrževanje podatkov iz prostorskih evidenc za potrebe delovanja 

aplikacije Terra in njenih modulov. 

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

Cilje zastavljene za leto 2015 smo v celoti izpolnili. 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (20.000 €) 15.118 € 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 2/08 in 34/09) 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 

Tržič (Ur. l. RS, št. 43/09 in 34/12) 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič (Ur. l. RS, št. 47/10, 23/11 in 45/11). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje javnega pooblastila izdajanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam 

skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter smernic in mnenj k prostorskim aktom občine 

skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. 

60222 SOGLASJA IN PROJEKTNI POGOJI KOMUNALA (20.000 €) 15.118 € 

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. 

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. Nižja realizacija glede na načrtovano gre na račun manjšega števila investitorjev, ki so 

pridobivali omenjena soglasja in zamiku izvedbe priključevanja obstoječih stavb na novo 

zgrajeno kanalizacijo. 
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16029003 Prostorsko načrtovanje (90.500 €) 17.292 € 

Opis podprograma 

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 s spremembami). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava novega prostorskega akta. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev, je sprejet nov prostorski akti. 

Začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev deponije Kovor. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je priprava strokovnih podlag in 

osnutek odloka OPPN. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava predloga Občinskega prostorskega načrta in začetek priprave Podrobnega prostorskega 

načrta za ureditev deponije Kovor. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (40.000 €) 5.720 € 

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,  je bila načrtovana pridobitev 

idejnega projekta komunalnega opremljanja območja Brezij pri Tržiču, vendar k temu nismo 

pristopili zaradi napovedane spremembe uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih v voda 

(sprejeta je bila konec decembra 2015), na podlagi katere ima občina možnost v aglomeracijah 

med 50 in 500 PE namesto javne kanalizacije le-to opremiti z MKČN-ji, če bi bila gradnja javne 

kanalizacije trikrat dražja kot opremljanje z MKČN. Način opremljanja območja Brezij pri 

Tržiču bo opredeljen v novelaciji občinskega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 

letu 2016. Na tej postavki smo tako zagotovili sredstva za izdelavo projektov izvedenih del (PID) 

za vodovod in kanal - Virje - 2. faza ter PID za vodohran Vetrno, vključno z vodovodom Gozd. 

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. 

60800 PROSTORSKA DOKUMENTACIJA (50.500 €) 11.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Realizacijo predstavlja: 

- priprava strokovnih podlag za pripravo OPPN za ureditev deponije Kovor v višini 11.443,48 

EUR , 

- izdelava štirih mnenj Kmetijsko svetovalne službe kot obvezne priloge k predlogu OPN v 

postopku pridobitev pozitivnega mnenja na Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 

predlog OPN v znesku 128,00 EUR. 

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

Občine morajo v skladu z  ZPNačrt pripraviti nove prostorske akte – občinski prostorski načrt 

(OPN). V letu 2015 je bil novi OPN izdelan do faze dopolnjenega osnutka in posredovan 
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nosilcem urejanja prostora v mnenje. Pridobili smo večino pozitivnih mnenj, razen Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. V postopku pridobitve pozitivnega 

mnenja omenjenega ministrstva so bila pridobljena še štiri mnenja Kmetijsko svetovalne službe 

za potrebe utemeljitve upravičenosti posegov na kmetijska zemljišča.  

 

Za OPN se še čaka na pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 

potrditev s strani Ministrstva za okolje in prostor o usklajenosti OPN-ja z Okoljskim poročilom. 

Načrtuje se sprejem OPN-ja na Občinskem svetu v začetki leta 2016. 

Po pogodbi se zadnji del plačila izdelovalcu OPN poravna, ko bo OPN sprejet, zato se del porabe 

sredstev prestavlja v leto 2016.  

V leto 2016 se prenesejo tudi sredstva za pripravo OPPN za ureditev deponije Kovor, saj se 

izdelovalcu poravnajo obveznosti po sprejetju odloka OPPN na Občinskem svetu. 

1603 Komunalna dejavnost (1.328.020 €) 756.129 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 

pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 

komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo (1.222.020 €) 648.948 € 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14), 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 61/06, 32/08, 8/10, 

46/14) 

- Operativni program oskrbe s pitno vodo (MOP, julij 2006) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustreznega standarda opremljenosti s komunalno infrastrukturo v skladu s cilji 

Operativnega programa oskrbe s pitno vodo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO(876.020 €) 

450.326 € 

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: 



 

 77 

- pridobivanje projektne dokumentacije (PGD in PZI zajetje Smolekar in vodovod do VH 

Podljubelj, PID vodovod Brezje - Hudo, IDZ, PGD, PZI vodovod Retnje - spodaj, PZI vodovod 

Slap - Lepenka - nova premostitev na mostu, PZI vodovod Planinska pot, strokovna ocena 

vodnega vira Smolekar, IDP za ureditev poplavne varnosti območja Sebenj in Žiganje vasi) v 

višini 7.316,80 EUR, 

- investicijsko vzdrževanje vodovoda (popravilo okvar na omrežju, letni pregled hidrantnega 

omrežja, ureditev zajetja in VH Jelendol, zamenjava nadzornega PC na ultrafiltraciji) v višini 

51.812,50 EUR, 

- stroški el. energije za VH Vetrno (črpalka za vodovod Gozd) v višini 70,05 EUR, 

- gradnja novih oz. obnova sekundarnih vodovodov (telemetrija na vodovodnem sistemu Črni 

gozd - 1. faza 51.000,91 EUR, telemetrija VH Gozd 5.666,30 EUR, vodovod Brezje - Hudo 

34.541,49 EUR,  VH Vetrno in vodovod Gozd 175.861,94, vodovod Deševno - Voh v 

Podljubelju 106.014,41 EUR) skupaj v višini 373.085,50 EUR, 

- gradbeni nadzor (vodovod Brezje - Hudo ter VH Vetrno in vodovod Gozd) v višini 6.390,92 

EUR,  

- varnost pri gradbenih delih (kordinator za varnost pri delu pri vodovodu Deševno - Voh ter VH 

Vetrno in vodovodu Gozd) v višini 2.351,93 EUR,  

- pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za izgradnjo sekundarnih vodovodov (vodovod 

Brezje - Hudo, vodovod Podljubelj - Deševno, obnova vodovoda Loka - ulice in proti CČN, 

nadomestilo za stavbno pravico VH Vetrno,kanal Sebenje - Križe, kanalizacija Loka - ulice in 

proti CČN) v višini  9.298,56 EUR. 

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.  

Skladno z načrtovanim v proračunu nismo pristopili k naročilu projektne dokumentacije za 

obnovo vodovoda v Križah v ulici Pod Pogovco (v sklopu gradnje fekalnega kanala), saj je 

predhodno potrebno rešiti problem odvajanja meteornih in zalednih voda s tega območja v novo 

strugo vodotoka ob lokalni cesti Križe - Zadraga, ker se koncentrirano zbrane meteorne vode ne 

da odvajati v obstoječi odvodnik proti Sebenjam zaradi poddimenzioniranosti. Ostala projektna 

dokumentacija je naročena oz. je še v izdelavi (vodovod Pot na Bistriško planino, vodovod Loka 

- ulice in proti CČN, vodovod v Kovorju (Iženkovo, Srednja pot in Pod gozdom). Ker se v 

jesenskih mesecih  ni začela gradnja kanalizacije Planinska pot v Križah (vzrok je poleg 

vremenskih razmer  tudi pobuda po razširitvi ožine ceste na spodnjem koncu) in smo jo prestavili 

v leto 2016 zaradi pridobitve dodatnega projekta ureditve ceste, se tudi obnova vodovoda ni 

pričela in se prestavlja v naslednje leto. Namesto načrtovane izgradnje vodovoda od zajetja 

(vrtine) Smolekar do obstoječega vodovodnega sistema Črni gozd (do VH Podljubelj) smo v 

okviru NRP Izboljšanje vodooskrbe na VS Črni gozd v sredini septembra 2015 pristopili k 

izvedbi vodovoda Deševno - Voh v Podljubelju in s tem omogočili oskrbo s pitno vodo 

prebivalcem v Deševnem, ki uporabljajo vodo iz lastnih zajetij, saj se je izkazalo, da bomo 

gradbeno dovoljenje za vodovod Smolekar pridobili do konca leta (izdano 7.12.2015), medtem 

ko smo že razpolagali z gradbenim dovoljenjem za vodovod Deševno - Voh (izdano 10.7.2015). 

Ostale načrtovane aktivnosti so bile izvedene. 
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60305 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS VODOOSKRBA(26.700 

€) 21.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letošnjem letu smo skladno z načrtovanim namenili sredstva za vzpostavitev informacijskega 

sistema katastra infrastrukture oskrbe s pitno vodo, in sicer konkretno za nakup licenc za vodenje 

in vzdrževanje katastra GJI (5.734€). Sistem je bil vzpostavljen v mesecu decembru 2014. 

Tekom leta smo zagotavljali sredstva za vodenje katastra GJI (14.989,24€), pridobili pa smo tudi 

hidrološko poročilo za vodno zajetje Vetrno (422,00€). 

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

Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem obsegu. 

60330 SUBVENCIJA - OSKRBA Z VODO (319.300 €) 177.477 € 

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). Potrjene cene in subvencije v občini Tržič so bile na podlagi navedene uredbe prvič 

uveljavljene s 1. 6. 2014 in so predstavljale t.im. predračunske cene. Tako smo skladno z 

načrtovanim zagotovili in realizirali sredstva za potrjene subvencije oskrbe s pitno vodo v višini 

149.030,36 € za obdobje januar – oktober 2015 in za prevzete obveznosti preteklega leta iz istega 

naslova v višini 28.446,35 €. Na proračunski postavki smo tudi še zagotovili sredstva za naročilo 

cenitve obstoječe stare gospodarske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija), ki pa bodo 

realizirana po opravljeni storitvi. 

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. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (25.000 €) 18.898 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za urejanje pokopališč v občini Tržič in izvedbo 

investicij s tem v zvezi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Tržič 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost pokopališč v občini skladno s standardi za izvajanje te dejavnosti ter zagotavljanjem 

pietetnega odnosa do umrlih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba investicij predvidenih skladno z odlokom o proračunu Občine Tržič. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Učinki so omejeni na zadovoljstvo občanov z dobro izvedbo javne službe ter z urejenostjo 

pokopališč. 
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60229 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST(25.000 €) 

18.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijsko-vzdrževalnim delom na tržiških 

pokopališčih. 

 

V letu 2015 so bili izvedeni posegi v Križah, kjer se je izdelalo novo vrsto temelja za žarne 

grobove in na pokopališču v Kovorju, kjer se je izdelalo dve novi vrsti temeljev za nagrobnike in 

uredila tlakovana pot, za kar je bilo potrebno izdelati tudi skalomet. 

 

V letu 2015 je bila naročena izdelava idejnega projekta obnove mrliških vežic na pokopališču v 

Tržiču, ki je bila izdelana zgolj delno. 

 

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 in Križah so bili doseženi. 

Težave so nastale pri dokončanju idejnega projekta za obnovo mrliških vežic in novogradnjo 

nadstreška na pokopališču v Tržiču, kjer zaradi zahtev ZVKD-ja ni bilo mogoče dokončati 

idejnega projekta. 

16039003 Objekti za rekreacijo (81.000 €) 88.283 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), 

gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o urejanju javnih površin v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 22/2008 in 26/2010). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Urejenost zunanje podobe in oživitev športno rekreativnih parkov, zelenic, otroških igrišč, 

kampov ipd.;Izboljšanje kvalitete življenja z raznoliko in funkcionalno ponudbo površin za 

razvedrilo in rekreacijo občanov;Strateško načrtovanje (idejna zasnova) objektov za rekreacijo 

na celotnem območju občine Tržič. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Prispevek k razvoju, ureditvi in oživitvi rekreativnih površin, objektov, igrišč, kampov izboljšuje 

kvaliteto življenja občanov. 

40450 VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ (36.000 €) 35.393 € 

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, Križe, Senično in park ob Peku. Stroški 
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rednega vzdrževanja, praznjenja koškov za smeti ter zavarovanja so v letu 2015 znašali 

16.072,54 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. 

  

Izveden je bil varnostni pregled igral na igriščih v Križah in Seničnem (1.024,80 EUR).  

Posledično so se, glede na razpoložljiva sredstva, na igrišču v Križah odstranila dotrajana lesena 

igrala in opravila zemeljska dela za pripravo terena za namestitev novega kombiniranega igrala 

in ureditev učilnice v naravi za potrebe šole (8.498,45 EUR) . Na igrišču v Seničnem pa je bilo, 

namesto varnostno neustreznih kovinskih igral na prodnati podlagi nameščeno novo veliko 

kombinirano igralo (9.764,94 EUR).  

Potrebna so bila tudi dodatna ureditvena dela na igrišču Živ žav in postavitev table na lešanskem 

igrišču. 

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 prek 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, so se pa tekoče izvajala 

manjša popravila na obstoječih igralih. Večja investicija je bila izvedena v Seničnem in Križah. 

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (45.000 €) 52.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu postavke so se zagotavljala sredstva za urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin 

in urbane opreme. Za vzdrževanje zelenic in  brežin je bilo namenjenih (47.739,92 €) za 

vzdrževanje opreme prostorov in delovnega orodja pa je bilo namenjenih 4.080,27€. 

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

Realizacija se je izvedla v obsegu zagotovljenih sredstev. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (250.000 €) 260.964 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim 

osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge 

programe na stanovanjskem področju. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju (250.000 €) 260.964 € 

Opis podprograma 

Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 

socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Naloge občine na stanovanjskem področju podrobneje določa Stanovanjski zakon (U.list RS, št. 

69/2003 v nadaljevanju SZ-1). V skladu z določili Stanovanjskega zakona in 119. člena 

Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur. list RS, št. 87/2002), se vplačuje v rezervni sklad (sredstva 

se zbirajo pri upravniku), ki je namenjen vzdrževanju skupnih delov na večstanovanjskih 

stavbah. Najemnine za najem neprofitnih stanovanj se zaračunavajo skladno z Uredbo o 

metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/2003, 142/04, 99/2008). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljajo se sredstva za  redno vzdrževanje stanovanj ter nujna investicijska dela 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsa dela se izvajajo na podlagi sprejetega proračuna 

 

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ (90.000 €) 99.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 so bila na področju investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena 

naslednja dela: v 20 stanovanjih je bilo zamenjano zunanje stavbno pohištvo, in sicer:  

Cankarjeva cesta 13 (v dveh stanovanjih), Deteljica 2, 3, 7, 13 (v dveh stanovanjih), Koroška 

cesta 7, 44, Kovorska 19,15 (v dveh stanovanjih), Jelendol 5 (v dveh stanovanjih), Ravne 1, 7 (v 

dveh stanovanjih), 23, 24 in Trg svobode 25. Skupni znesek menjave zunanjega stavbnega 

pohištva  je znašal skupaj s stroški popisa del 35.360,15 €. 

Obnovili smo tudi streho večstanovanjskega objekta na naslovu Partizanska 4 (zamenjava 

kritine, toplotna izolacija podstrešja, obnova dimnikov in ostala kleparska dela).Stroški obnove 

so znašali 25.516,61 €. Za izvedbo popisa zahtevanih del in nadzora nad deli pri obnovi strehe 

smo namenili 1.174,38€. 

Pred dodelitvijo stanovanja novim najemnikom smo opravili celotno obnovo stanovanj na 

naslovu Koroška cesta 2, 44, Kovorska cesta 21, Za Jezom 12, Ravne 7 in Trg svobode 25 v 

skupni višini 37.934,38 €. 

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

Ker obstoječi stanovanjski fond v preteklosti ni bil ustrezno investicijsko vzdrževan, so bila 

vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj se je z izvedbo investicije preprečilo nadaljnje 

propadanje stanovanj in zagotovilo ustrezen nivo vzdrževanosti in primernosti neprofitnih 

stanovanj za normalno uporabo. 

60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ(160.000 €) 

160.978 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 so bila na področju vzdrževanja občinskih stanovanj izvedena naslednja dela: nujna 

vzdrževalna dela skupnih prostorov na zahtevo upravnika in drugih lastnikov ter vplačilo 

rezervnega sklada v skupni višini 73.780,49 € (Domplan d.d. Kranj, Fesst d.o.o., Skupnost 

lastnikov večstanovanjske stavbe, DomSistemi), plačilo hišniških storitev po sklenjeni pogodbi v 

skupnem znesku 73.676,93 €, plačilo zavarovalnih premij za stanovanja v višini 2.905,84 €. V 

letu 2015 smo začeli s pridobitvijo energetske izkaznice ter nadaljevali z urejanjem etažne 

lastnine naših stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisom etažne lastnine v zemljiško knjigo. 

Nadaljevali smo sodnimi postopki zoper naše neplačniku tako, da so  stroški odvetnikov, 

notarjev in izvršitelja znašali 3.114,38 €. Poravnali smo stroške komunalnih storitev in elektrike 

za prazna stanovanja ter  dolg naših bivših najemnikov v skupni višini 2.353,72 €.  Poleg tega 
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smo izvedli še več drugih manjših vzdrževalnih del (sofinanciranje obnove stanovanj-nabava 

materiala, povračilo vlaganj najemnika v obnovo stanovanja, popravilo elektro instalacije, 

deratizacijo ipd.) v skupni višini 5.146,73 €. 

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

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (172.797 €) 178.144 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju 

primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega 

varstva in druge programe na področju zdravstva. 

1702 Primarno zdravstvo (37.797 €) 39.695 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 

dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje 

posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (37.797 €) 39.695 € 

Opis podprograma 

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter 

nakup opreme za zdravstvene domove. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Odlok o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni cilj je občanom zagotoviti kvalitetno zdravstveno oskrbo, ki je skladna s sodobnimi 

standardi na področju izvajanja zdravstvenih storitev. Občina Tržič zato zagotavlja sredstva za 

sofinanciranje nakupa medicinske opreme in reševalnih vozil, skrbimo tudi za sofinanciranje 

izvedbe potrebnih investicij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljati dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev, z izvedbo posameznih investicij pa 

prispevati k razvoju zdravstvene dejavnosti v občini. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Dobro delovanje področja osnovnega zdravstva v občini prispeva k večji kakovosti življenja, 

daljši življenjski dobi, kar nenazadnje vpliva tudi na gospodarski razvoj kraja. 

50119 PROJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU (37.797 €) 39.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke je bil za Zdravstveni dom Tržič v letu 2015  kupljen nov 

prenosni urgentni ultrazvok v vrednosti 21.987,67 EUR. 
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Za izvedbo projekta smo pridobili tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje  (16.154,10 

EUR) in OZG (2.871,78 EUR, ki je znesek nakazal v začetku januarja 2016). Ostanek potrebnih 

sredstev je zagotovila Občina Tržič. 

 

17.797,33 EUR smo skladno s pogodbo nakazali OZG za nadgradnjo RTG aparata iz leta 2014. 

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

Investicija je bila uspešno realizirana. Pridobitev prenosnega urgentnega ultrazvoka pomeni 

korak naprej pri diagnosticiranju v celotni mreži javne zdravstvene službe v ZD Tržič. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva (135.000 €) 138.449 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 

zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (105.000 €) 106.743 € 

Opis podprograma 

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo 

prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni in letni cilj: Zajeti vse občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega 

zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Tržič. 

 

40601 ZDR.ZAV.NEPRESKRBLJENIH OSEB (105.000 €) 106.743 € 

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 zavezanec 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 posameznem mesecu se je gibalo od številke 280 do 300. Višina 

mesečnega pavšalno določenega prispevka na osebo v letu 2015 je znašala 30,87 EUR. Zaradi 

povečanega števila upravičencev do zavarovanja, kot tudi zaradi povišanja mesečnega prispevka 

planirana sredstva niso zadoščala. 
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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. Takih zavarovanj v letu 2015 nismo imeli. 

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. 

17079002 Mrliško ogledna služba (30.000 €) 31.706 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerim se krijejo stroški mrliškega 

pregleda, obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občina je dolžna zagotoviti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

 

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (30.000 €) 31.706 € 

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. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.624.769 €) 

1.316.734 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPOTRT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema 

programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 

organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (284.888 €) 244.732 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje 

in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. 



 

 85 

18029001 Nepremična kulturna dediščina (71.000 €) 50.844 € 

Opis podprograma 

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, 

odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine 

zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih 

zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in 

grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič. 

 

30711 VZDRŽ.SPOMINSKIH OBELEŽIJ TER SAKRALNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE (40.000 €) 29.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne 

dediščine in sicer z namenom sofinanciranja nujnega investicijskega vzdrževanja in obnove 

objektov v ožjem mestnem jedru Tržiča. Na razpis sta se prijavila dva vlagatelja, katerima je bila 

odobreno sofinanciranje obnove fasad na objektih Za Mošenikom 8-Tržič in Predilniška 6-Tržič. 

Del porabe sredstev na postavki pa predstavlja plačilo računa za obnovo fasade na objektu 

Predilniške 8, kjer se je fasada obnovila že v preteklem letu. Skupno je bilo za obnovo fasad 

namenjenih 8.739,85 EUR. Za obnovo vseh treh fasad so bile izdane smernice za obnovo, po 

izvedbi pa izdana soglasja oz. mnenja s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - 

OE Kranj.  

 

Iz te postavke se je krilo tudi:  

- izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo drenaže ob Glanzmanovi nagrobni kapeli 

(793,00 EUR),  

- nakup replike ukradenega kipa Talec, akademskega slikarja Boštjana Putricha (1.500,00 EUR) 

-enak znesek je prispevala tudi KS Kovor, 

- obnovo črk na spomeniku padlim v NOB pod Storžičem (520,00 EUR) in 

- tlakovanje poti na tržiškem pokopališču (od klančine proti kapelicam) 17.517,27 EUR. 

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 skladna s pogodbami. 

30712 OBMOČJE SPOMENIKA MAUTHAUSEN (31.000 €) 21.774 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva te postavke so namenjena kritju stroškov vezanih na spominski park Taborišča Ljubelj 

in spominsko sobo pod Ljubeljem. Namenjena so vzdrževanju, urejanju in restavratorskim 

posegom na območju spominskega parka vključno s spomenikom Obtožujem in spominsko sobo 

v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in 
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enake možnosti ter ZVKD in Tržiškim muzejem. S te postavke pa se krijejo tudi tekoči 

obratovalni stroški. S strani Ministrstva za kulturo in Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti smo na podlagi dogovora prejeli del sredstev za vzdrževanje 

kulturnega spomenika, del sredstev za prenovo spomenika Obtožujem pa nam je na podlagi naše 

prošnje namenilo Veleposlaništvo Republike Nemčije. Veleposlaništvo Republike Francije je 

realiziralo prenovo spominskega obeležja pri krematoriju. 

Ker smo lani beležili 70-letnico osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča smo še 

dodatno skrbeli za urejenost območja taborišča, uvedli smo redne tedenske preglede in čiščenje, 

delno smo uredili jarek ob parkirišču. Zamenjali smo dotrajane table ob magistralni cesti in 

glavno tablo ob vhodu v spominski park. 

 

V letu 2015 smo v sodelovanju z ZVKDS in Tržiškim muzejem restavrirali osrednji del 

spomenika Obtožujem.  

 

Še posebej svečana je bila junijska slovesnost, saj smo beležili 70-letnico osvoboditve. V 

sodelovanju z ZZB NOB Slovenije in ZZB NOB Tržič smo jo izpeljali ob prisotnosti 

predsednika države in z zadovoljivo udeležbo tujih diplomatov. Prireditev je ob pomoči ekipe 

Policijske postaje Tržič uspela tudi v organizacijskem smislu. Financirali smo tudi postavitev 

spominske razstave, ki sta jo zasnovala ljubiteljska zbiratelja. 

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 2016. Območje je zgledno vzdrževano. 

18029002 Premična kulturna dediščina (213.888 €) 193.888 € 

Opis podprograma 

Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost 

muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon u uresničevanju javnega interesa za kulturo  

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje in obnova premične kulturne dediščine. 

 

40315 TRŽIŠKI MUZEJ (193.888 €) 193.888 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje muzeja je bilo namenjenih 193.887,50 EUR pogodbenih sredstev za tekoče in 

investicijske transfere ter za kritje neprogramskih materialnih stroškov za delovanje muzeja, 

prevozne stroške in storitve, službena potovanja ter za druge operativne odhodke. Sredstva na 

postavki predstavljajo tudi sredstva za druge dogovorjene projekte in za kritje stroškov razstav in 

programov muzeja ter investicije.  

 

Sredstva za investicije v višini 21.722,32 EUR so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z 

dokazili o namenski porabi, in sicer za naslednje vsebine: ureditev muzejske trgovine, obnova 
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vetrolova v veži Pollakove kajže, ureditev čevljarske zbirke, postavitev lesenih sedežev ob 

muzeju ter za projekt Mauthausen. 

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 v celoti. 

40317 CELOVIT PROJEKT OBNOVE GRADU NEUHAUS (20.000 €) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena izdelavi projekta prenove gradu 

Neuhaus: novelacija konservatorskega načrta, izvedba idejnih projektov ter določitev nabora 

vsebin ter dejavnosti s katerimi bi kvalitetno zapolnili kulturno-varstveni objekt. 

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

Razen rednega vzdrževanja, ki se je sofinanciralo s proračunske postavke Upravljanje in 

vzdrževanje poslovnih prostorov, drugih aktivnosti ni bilo izvedenih, saj niso bile realizirane 

predvidene kadrovske okrepitve Urada za družbene dejavnosti. Izvedena reorganizacija občinske 

uprave nudi možnost, da načrtovane aktivnosti izvedemo v letu 2016, kar smo uvrstili tudi v plan 

dela Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. V decembru 2015 smo tako že imeli 

sestanek z Zavodom za varstvo kulturne dediščine glede aktivnosti prenove in nadaljnje oživitve 

gradu. 

1803 Programi v kulturi (667.094 €) 584.471 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, 

založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno 

dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (344.360 €) 330.986 € 

Opis podprograma 

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, 

izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, ki opredeljuje storitve knjižnic, namenjene uporabnikom, 

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. 

Zakon za uravnoteženje javnih financ. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Bogatitev standarda na področju knjižničarstva 

 

40316 KNJIŽNICA DR.TONETA PRETNARJA TRŽIČ (344.360 €) 330.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke 

za zaposlene v knjižnici v višini 230.051,00 EUR, 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 potovanja, tekoče 

vzdrževanje, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke v višini 25.071,00 EUR. 
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Sredstva na postavki predstavljajo tudi sredstva za projekte in programe v višini 8.000,00 EUR, 

sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 43.031,00 EUR 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. Nakup knjižničnega gradiva je 

sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.  

 

Za investicije je bilo zavodu nakazanih  37.060,70 EUR. Najpomembnejše investicije 

predstavljajo: prenova tlaka v hodniku, obnovitevna dela v dvorani FS Karavanke, IKT in nakup 

opreme (omare za gradivo, miza za čitalnico, ruter arnes).Sredstva za investicije so bila zavodu 

nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 

 

Del sredstev na postavki ni bil koriščen zaradi rezervnih sredstev za plače. 

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. 

18039003 Ljubiteljska kultura (90.734 €) 85.180 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, 

poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, 

sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za 

kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Tržič, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodbe z izbranimi prijavitelji na 

javni razpis, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu 

obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število 

in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v 

medijih in ocene strokovne javnosti. Spodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim 

večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kultura je ugodnost bivanja, saj igra zelo pomembno vlogo v skupnosti. Kultura je pomembna za 

notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, druženje itd. V prvi vrsti je 

pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator razvoja 

ustvarjalnosti na vseh področjih življenja in predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj 

vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. Ljubiteljsko kulturo lahko 

opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 

Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne 

identitete. Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja 

dostopnosti kulturnih vrednot. V občini jih aktivno deluje okrog 20, največ na področju 

zborovskega petja. Kulturno ljubiteljstvo samo po sebi predstavlja kakovostno preživljanje 

prostega časa ter povezovanje in razvijanje družabnega življenja ob udejstvovanju na kulturnih 

dogodkih in prireditvah, ki so pomembne za širšo družbeno skupnost. Sredstva na tej postavki se 

razdelijo po pravilniku, občina pa v skladu z zakonodajo na tem področju objavi javni razpis. V 
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skladu s pravilnikom in merili je občina z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklenila 

Pogodbe o sofinanciranju za različne projekte in izobraževanja ter redno dejavnost in 

obratovalne stroške. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Kulturna dejavnost pozitivno vpliva zlasti na splošno vzdušje med lokalnimi prebivalci, 

izboljšuje kvaliteto bivanja, pospešuje kulturni utrip in družabno dogajanje v mestu ter hkrati 

bogatijo turistično ponudbo kraja. 

40325 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV, ZVEZ IN SKLADOV(64.120 €) 

63.056 € 

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 2015 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 2015. Za 

materialne stroške ter redno dejavnost je bilo skladno z razpisom razdeljenih 22.072,05 EUR, za 

izobraževanja 1.566,98 EUR, za projekte 21.485,81 EUR (projekti so sofinancirani iz 

proračunske postavke " kulturne prireditve in dogodki") ter 18.300,58 EUR za obratovalne 

stroške oz. skupno za vse navedene namene 63.425,42 EUR.  

 

Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev med prijavitelje javnega razpisa : 

  KULTURNO DRUŠTVO 
REDNA 

DEJAVNOST 
IZOBRAŽEVANJ

E PROJEKTI 
OBRATOVALN

I DODATNO  SKUPNO 

    EUR EUR EUR STROŠKI ZA REDNO RAZPIS 

          EUR 
DEJAVNOS

T   

1 KD KRUH KRIŽE 1.044,65 36,87 2.021,00 600,00 500,00 4.202,52 

2 
MLADINSKO GLEDALIŠČE 
TRŽIČ 675,95 6,15 819,15 864,00 500,00 2.865,25 

3 ZKO TRŽIČ 0,00 92,18 4.214,00 144,00 0,00 4.450,18 

4 FOTO KLUB TRŽIČ 798,85 0,00 1.440,50 400,00 500,00 3.139,35 

5 KD PIHALNI ORKESTER TRŽIČ 675,95 86,03 1.118,00 5.358,74 500,00 7.738,72 

6 PEVSKO DRUŠTVO ZUPAN 368,70 6,15 258,00 200,00 500,00 1.332,85 

7 KUD LOM POD STORŽIČEM 983,20 6,15 868,60 360,00 500,00 2.717,95 

8 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
TRŽIČ 798,85 12,29 0,00 0,00 500,00 1.311,14 

9 KD TRŽIŠKIH LIKOVNIKOV 614,50 18,44 1.118,00 200,00 500,00 2.450,94 

10 KD SVARUN 553,05 0,00 1.462,00 200,00 500,00 2.715,05 

11 KD IGNACIJ HLADNIK TRŽIČ 921,75 12,29 1.978,00 800,00 500,00 4.212,04 

12 KD FS KARAVANKE 2.396,55 682,10 2.277,28 7.773,84 500,00 13.629,77 

13 KD JERBAS 1.167,55 147,48 1.677,00 600,00 500,00 4.092,03 
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14 KUD PODLJUBELJ 368,70 6,15 258,00 200,00 500,00 1.332,85 

15 KUD LEYLI 1.536,25 368,70 1.165,30 0,00 500,00 3.570,25 

16 
KD SV.JANEZ KRSTNIK 
KOVOR 737,40 61,45 344,00 400,00 500,00 2.042,85 

17 KD ZALI ROVT 430,15 24,58 466,98 200,00 500,00 1.621,71 

  SKUPAJ 14.072,05 1.566,98 21.485,81 18.300,58 8.000,00 63.425,42 

 

Del sredstev na postavki predstavlja še sofinancirnaje dejavnosti ZKO Tržič in OI JSKD Tržič. 

Sredstva za ZKO v višini 5.584,00 EUR so namenjena za delno kritje materialnih stroškov 

delovanja ZKO Tržič na podlagi Pogodbe o sofinanciranju delovanja ZKO za leto 2015. 

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. 

40362 KULTURNE PRIREDITVE IN DOGODKI (26.614 €) 22.124 € 

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 2015. Projekti vlagateljev so bili izbrani s strani Komisije za 

izvedbo Javnega razpisa za sofinancirnaje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 

Tržič za leto 2015 ter bili točkovani skladno z merili in kriteriji za sofinaciranje ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2015. 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; zanje je bilo po razpisu namenjenih 21.485,81 EUR, na osnovi poročil 

o izvedenih projektih pa je bilo kulturnim društvom za projekte izplačanih 20.956,81 EUR.  Del 

sredstev na postavki v višini 186,66 EUR predstavlja strošek sejnin za plačilo komisije za 

izvedbo Javnega razpisa za izbor javnih prireditev in dogodkov, ki jih je v letu 2015 

sofinancirala Občina Tržič. 

 

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 2015 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 980,59 EUR. Sofinancirani sta bili naslednji dve prireditvi KD Kruh: Vikend smeha in 

150.letnica rojstva Ignacija Hladnika. 
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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 niso bila 

koriščena v celoti, ker na javnem razpisu za sofinancirnaje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 

občini Tržič, društva niso realizirala vseh projektov, na javni razpis za sofinanciranje javnih 

prireditev in dogodkov pa sta se prijavila le dva prijavitelja. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (105.000 €) 93.629 € 

Opis podprograma 

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV 

sistema. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič, 

- Odlok o glasilu Občine Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanje ugleda občine Tržič tako v očeh lokalne kot tudi regionalne javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Izdaja 8 številk glasila Tržičan in 1 številke časopisa Tržiški glas.  

- Obveščanje lokalnih prebivalcev in zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v občini prek 

Radia Gorenc, TELE TV Kranj in portala Moja Občina.   

- Prenova spletne strani. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Izboljšanje ugleda Občine Tržič v očeh javnosti pozitivno vpliva na vsa druga področja, 

predvsem na gospodarstvo. 

40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE (RADIO GORENC, GLASILO 

TRŽIČAN,..) (105.000 €) 93.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 smo financirali: 

- 8 številk glasila Tržičan (obseg enega izvoda glasila je bil 32 barvnih strani, naklada pa 5.960 

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, ki je priloga Gorenjskemu glasu, stroški pa zajemajo pripravo 

novinarskih vsebin, urejanje in lektoriranje, trženje oglasnega prostora, pripravo za tisk, tisk in 

distribucijo. 
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- Informativno dejavnost na Radiu Gorenc (napoved prireditev - dnevna javljanja iz TPICa, 

oglaševanje in promocija Tržiških poletnih prireditev (v poletnem času), 2x mesečno oddaja o 

Življenju v Tržiču, tedenske oddaje o spodbujanju gospodarstva, obrti in podjetništva, kmetijstva 

in gozdarstva) 

- Poročanje o dogajanju v Tržiču na Tele TV Kranj (spremljanje sej občinskega sveta in 

pomembnih dogodkov, pokrivanje novinarskih konferenc, eno ura oddaja ob občinskem 

prazniku, eno urna oddaja o ob posebnih dogodkih, oddaja Župan pred kamero…). 

- Uporabo in soupravljanje informacijske platforme Moja Občina. 

- Druge medijske objave o aktualnem dogajanju v občini Tržič (Letopis Gorenjska …). 

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

18039005 Drugi programi v kulturi (127.000 €) 74.676 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, 

spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in 

investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), 

nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih 

centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice dr. Toneta Pretnarja,  

- Odlok o ustanovitvi JZ Tržiški muzej, 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Statut Občine Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev kulturnih ustanov v občini, povečanje in izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih 

organizacij. 

Dolgoročna cilja sta ustvarjanje in ohranjanje pogojev za delo na področju kulture v obstoječih 

in novih kulturnih centrih, spominskih sobah in drugih objektih. Osnovni kazalci uspešnosti 

podprograma so število in obseg investicij, število dogodkov in obiskovalcev, odzivi v medijih in 

ocene strokovne javnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih investicij. Letni cilj podprograma je delna sanacija kulturnega centra in 

dokup tehnične opreme, s katero bo kulturni center še bolj zanimiv za gostovanja domačih in 

tujih kulturnih društev. S tem se bo povečalo število prireditev in obiskovalcev. 
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Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Z delovanjem Kulturnega centra Tržič in številnimi izvedenimi prireditvami se krepi 

medgeneracijsko sodelovanje, izboljšujejo se pogoji bivanja (kulturni dogodki so na voljo v 

kraju bivanja). 

40340 DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRŽIČ (77.000 €) 53.141 € 

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 zavarovanja, servisa 

klimatske naprave,..), ki se nanašajo na delovanje Kulturnega centra Tržič na Cankarjevi 5. 

Sredstva krijejo tudi dokup in dograditev tehnične opreme in investicijsko vzdrževanje. 

Sofinancirali smo izgradnjo nadstrešnice nad glavnim vhodom. Leta 2015 smo pristopili k 

pripravi sanacijskega načrta. Narejene so bile predhodne preiskave in delna sanacija zaradi vdora 

zaledne vode v objekt. 

 

V letu 2015 je bilo v Kulturnem centru Tržič izvedenih 31 prireditev, od tega 2 v organizaciji 

Občine Tržič ostale pa v organizaciji društev, javnih institucij in podjetij (dve s plačilom 

najemnine, ostalo brez najemnine). Na prireditvah v Kulturnem centru Tržič je bilo v letu 2015 

več kot 6500 obiskovalcev. 

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

Cilj je bil dosežen s kvalitetno organizacijo prireditev v Kulturnem centru Tržič in večjim 

številom obiskovalcev kot v letu prej. Izvajali smo nujna vzdrževalna dela in delno sanacijo 

zaradi vdorov zaledne vode. 

40432 NAJEM DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV (20.000 €) 20.041 € 

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 2015 plačan račun za prireditev, izvedeno konec leta 2014. 

Sredstva so bila namenjena plačilu najema dvorane za naslednje prireditve: Novoletni in 

spomladanski koncert Pihalnega orkestra Tržič, An fletn večer, Državno prvenstvo v plezanju, 

tekma Futsal, dobrodelni koncert za Tomaža Ahačiča, Minfos. Del sredstev na postavki je bil 

namenjen tudi za plačilo treningov oz. rekreacije tržiških olimpijcev, ki so se izvajali v dvorani. 

Z organizatorji prireditev in upravljalcem dvorane Bios, d.o.o. Tržič je Občina Tržič sklenila 

tripartitne najemne pogodbe. 

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. 

50120 PROJEKTI IN INVESTICIJE V KULTURI (30.000 €) 1.495 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za pripravo projektne in investicijske 

dokumentacije za prenovo Tržiškega muzeja. Projektna dokumentacija je bila izdelana, na 

zahtevo ZVKD Kranj pa bo potrebno dodatno pripraviti še konservatorski načrt. 

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

Načrtovali smo prijavo na napovedan razpis Ministrstva za kulturo za celovito prenovo 

Tržiškega muzeja. Zaradi pomanjkanja sredstev država razpisa ni objavila. Prav tako smo 
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načrtovali izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del v Tržiškem muzeju, vendar z njimi nismo 

začeli zaradi zahtev ZVKD (predhodna izdelava konservatorskega načrta), tako da te aktivnosti 

načrtujemo v letu 2016. 

1804 Podpora posebnim skupinam (3.000 €) 2.999 € 

Opis glavnega programa 

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 

programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske 

skupnosti ter drugih posebnih skupin 

18049001 Programi veteranskih organizacij (3.000 €) 2.999 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju občine 

Tržič, ki ohranjajo tradicijo vrednost polpretekle zgodovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Javni razpis za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, 

omogočajo starejšim organiziranje prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v 

družbenem in gospodarskem razvoju Občine Tržič, s čimer se zagotovi zadovoljstvo občank in 

občanov v občini. 

 

40550 SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ (3.000 €) 2.999 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij v letu 

2015, na katerega se je prijavilo pet 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 2014, višina članarine za leto 2015, 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. Stroškov sejnin pri tem javnem razpisu ni bilo, saj so 

vsi člani komisije zaposleni na Občini Tržič. Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev sredstev 

med prijavitelje. Z nakazili smo zagotovili pogoje za delovanje veteranskih organizacij na letni 

ravni.  

 

1 Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska 706,50 EUR 

2 Občinsko združenje Slovenskih častnikov Tržič 557,35 EUR 

3 Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 43-45 471,00 EUR 

4 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič 635,85 EUR 

5 Združenje borcev za vrednote NOB Tržič 628,00 EUR 

6 Skupaj 2.998,70 EUR 
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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. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (669.788 €) 484.532 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje 

programov na področju športa in programov za mladino. 

18059001 Programi športa (637.688 €) 455.320 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, 

nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje 

v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa 

v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, 

rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, 

igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, 

telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v 

občini Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje dobrih pogojev za delovanje športnih društev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih projektov, doseganje uspešnih rezultatov naših tekmovalcev. 

 

40401 PROGRAMI ŠPORTA (222.200 €) 202.159 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki programi športa so se razdelila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 

programov športa na območju Občine Tržič za leto 2015. Na razpisu je kandidiralo 23 športnih 

društev ter 3 novoustanovljena športna društva 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 2015 je uspešno kandidirala ena športna 

organizacija, ki je te naloge tekom leta tudi uspešno izvajala. Na podlagi ločenega razpisa za 

sofinanciranje profesionalnega strokovnega kadra je prav tako uspešno kandidirala ena športna 

organizacija in pridobila dodatna namenska sredstva. Občina Tržič je na postavki programi 

športa predvidela tudi sredstva za sofinanciranje programov športa in rekreacije starejših 

občanov, izvajanje programa "športne značke"in sredstva, ki so se na podlagi ločenega razpisa 

namenila za posamezne javne prireditve s področja športa. 
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Sredstva porabljena v namene sofinanciranja programov športa so se razdelila: 148.871,96 EUR 

- sofinanciranje letnih programov športa športnim organizacijam na podlagi javnega razpisa; 

3.000,00 EUR - sofinanciranje letnega programa športa športni organizaciji na podlagi javnega 

razpisa za novoustanovljerna društva; 28.998,00 EUR - sofinanciranje razvojnih in strokovnih 

nalog špotnih organizacij na podlagi javnega razpisa; 13.161,00 EUR - sofinanciranje redno 

zaposlenega strokovnega kadra v športnih organizacijah na podlagi javnega razpis;, 1.900,00 

EUR - sofinanciranje izvajanja programa za osnovnošolsko mladino "športna značka"; 7.001,87 

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 

Občina Tržič že nekaj let vsako leto povečuje sredstva v proračunu, ki so namenjena izvajanju 

letnih programov športa na območju občine Tržič. 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(81.000 

€) 80.260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so se namenila za vzdrževanje dvorane v DTO - popravilo športnega poda, dvižnih 

zaves in košev, pregled in meritve elektro inštalacij ter strelovoda ter menjave dveh stropnih 

reflektorjev. Iz postavke smo financirali izvajanje hišniških in vzdrževalnih del na športnem 

igrišču v Bistrici ter v Križahter popravilom po vandalizmu. Na balinišču Ravne je bil 

vzpostavljen električni priključek in povečana odjemna moč, postavljeno je bilo tudi premično 

drsališče (najem opreme in obratovanje). V Skakalnem centru Sebenje je bil opravljen nakup 

kompresorja ter plastike za skakalnice. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo predizmer, 

popisa in ocene investicije za obnovo fasade na Avtobusni postaji Tržič (po deležu lastništva). 

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 načrtovanim, opravila so se nekatera 

nujna vzdrževalna dela, ki so na posameznih objektih v lasti Občine Tržič preprečila večjo in 

težje popravljivo škodo ter omogočila izvajanje športno rekreativnih dejavnosti. 

40460 SOFIN.ŠPORTNIH AKTIVNOSTI STAREJŠIH OBČANOV (4.900 €) 

4.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je v letu 2015 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. 
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50121 NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(329.588 

€) 168.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na Športnem igrišču ob 

DTO in OŠ Tržič, in sicer za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo javnega razpisa, 

gradbeno obrtniška dela in nadzor. V celoti smo prenovili igrišče za mali nogomet, izvedli 

betonske tribune, dodatno igrišče za košarko in poligon za skok v daljino. Prenovljene so bile 

lovilne mreže in postavljena nova urbana oprema (klopi, koši, piknik). V športnem parku Križe 

smo postavili opremo in orodja za fitnes na prostem. 

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

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani. V celoti sta bila realizirana projekt investicijsko 

vzdrževalnih del na Športnem igrišču ob DTO in OŠ Tržič, kjer so se obstoječe vadbene 

površine sanirale in modernizirale ter dogradile tudi nove (igrišče za ulično košarko) in projekt 

postavitve "fitnes centra na prostem" v Športnem parku Križe. Oba projekta sta v celoti dosegla 

zastavljene cilje, to je vzpostavitev boljših in dodatnih pogojev za izvajanje športno rekreativne 

dejavnosti za vse starosti naših občanov, tako za organizirano kot individualno in rekreativno 

športno udejstvovanje. 

 

Sredstva na postavki so bila namenjena tudi izdelavi OPPN in nakup zemljišč za veliko 

nogometno igrišče in nato nakupu zemljišča. Predvidena lokacija novega nogometnega igrišča je 

ob Osnovni šoli Križe, vendar je za izvedbo le tega potrebno še spremeniti namembnost 

zemljiščem iz kmetijske rabe v  rabo za šport in rekreacijo. OPN zaenkrat še ni bil sprejet, ta 

dokument pa predstavlja podlago izdelavi OPPN, zato k izdelavi slednjega še nismo pristopili. 

18059002 Programi za mladino (32.100 €) 29.212 € 

Opis podprograma 

Prek podprograma smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, 

društev in drugih skupin mladih. Sredstva so bila namenjena tudi vzpostavitvi mladinskega 

centra na Ravnah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem interesu v javnem sektorju, Ur.l.št. 42/2010. Zakon določa, da lokalna skupnost 

lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da finančno podpira programe v 

mladinskem sektorju. - izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom. Za 

sofinanciranje programov v mladinskem sektorju na lokalni ravni se smiselno uporabljajo 

določbe tega zakona. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S programom želimo doseči večjo vključenost mladih v družbeno življenje in jih spodbuditi k 

organizaciji najrazličnejših športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Pomembna je tudi 

socialna komponenta in spodbujanje vključenosti vseh skupin mladih, zlasti tistih iz družbenega 

obrobja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Mladinski center Tržič (v nadaljevanju: MC Tržič) je socialno-varstveni preventivni program 

Centra za socialno delo Tržič, ki omogoča otrokom občine Tržič učno pomoč in kvalitetno 

preživljanje prostega časa. 
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Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

S programom želimo spodbuditi mlade k aktivni udeležbi v družbeni skupnosti, k dodatnemu 

izobraževanju in pridobivanju vodstvenih, organizacijskih ter poklicnih izkušenj. Želimo doseči, 

da bi mladi našli svoje mesto v družbenem življenju občine, s tem spodbujamo tudi 

medgeneracijsko solidarnost. Občina Tržič s spodbujanjem mladih zagotavlja boljšo socialno 

vključenost občanov vseh generacij, pestrejše družabno življenje, z vlaganjem v projekte, ki 

skrbijo za izobraževanje in pridobivanjem organizacijskih izkušenj mladih, pa zagotavljamo 

njihove dobre poklicne kvalifikacije in boljše možnosti za zaposlitve. 

30900 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH (2.500 €) 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina Tržič je v letu 2015 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 2015. Programi so prispevali h 

kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih in njihovem 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. 

40530 MLADINSKI CENTER (29.600 €) 26.712 € 

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 2015, na podlagi katere so bila na račun CSD Tržič v štirih obrokih nakazana 

sredstva za delovanje v skupni višini 26.600,00 EUR. CSD je občini posredoval tudi plan dela 

centra ter poročilo o porabi sredstev. Del sredstev na postavki predstavlja še zavarovalno premijo 

za leto 2015 ter letni pregled in meritve emisij dimnih plinov. Del sredstev na postavki 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. 

19 IZOBRAŽEVANJE (2.436.671 €) 2.242.910 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 

izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (1.752.992 €) 1.645.819 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 

vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa ohranjamo in 

zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce. 

19029001 Vrtci (1.752.992 €) 1.645.819 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnost javnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili 

staršev, tekoče transfere v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče 

transfere v javne zavode-ostalo ter investicijske transfere. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski 

akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostore in opremo vrtca. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Med dolgoročne cilje uvrščamo: 

- zagotavljanje takšne mreže vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti 

zagotavljajo ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo, 

- zagotavljanje ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, 

- vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec, 

- zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje 

za prostor in opremo vrtca 

- tekoče vzdrževanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevske opreme, 

- z ustreznim načrtovanjem vpisa otrok in izrabe obstoječih vrtčevskih in šolskih prostorov se bo 

zagotavljalo potrebno pokritost  z mrežo izvajanja predšolske vzgoje,       

- uresničevanje z zakonom predvidenega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne 

dejavnosti na področju predšolske vzgoje v posameznem javnem zavodu.  Predšolska vzgoja 

pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje 

tudi varstvo, izobraževanje in socializacijo posameznika v zgodnjem otroštvu. Lokalne skupnosti 

so v okviru izvajanja javne mreže vrtcev dolžne zagotavljati sredstva za:-  razliko med ceno 

programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po 

Sloveniji so vključeni,-  v celoti sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca,-  sredstva za pokrivanje stroškov nadomeščanja 

odsotnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi 

bolezni ali poškodbe do 30 dni,-  sredstva v višini ekonomske cene brez živil za manjkajoče 

otroke v vrtcu do normativa,      -  sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in investicije. 

Zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje programov predšolske vzgoje, 

čim večja izpopolnjenost oddelkov – število vključenih otrok v vrtce. 
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40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ (1.492.360 €) 1.495.063 € 

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, OŠ Bistrica in Pod Slemenom. 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. občina. 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 krijeta 

Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

V Vrtcu Tržič je bilo v mesecu decembru 2015 v 28,5 oddelkov vključenih 523 otrok. 

 

Postavka vključuje tudi investicijske transfere javnemu zavodu v višini 23.500,00 EUR, ki je bil 

porabljen za delno sanacijo centralne kuhinje v Križah in nakup pomivalnega stroja za enoto 

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 2015/2016 je vrtec 1. septembra sprejel vse vpisane otroke z rednega letnega 

vpisa. 

40107 STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN (148.500 €) 

137.930 € 

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. Nekaj otrok iz občine Tržič je bilo vključenih v vrtce v naslednjih 

občinah: Naklo, Kranj, Domžale, Mengeš, Ljubljana, Radovljica, Železniki, Nova Gorica, 

Jesenice, Brdo, Piran... 

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 2015 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. 

50110 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (112.132 €) 12.825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanja in obnovo objektov Vrtca Tržič. V letu 

2015 se je s postavke delno krilo sanacijo centralne kuhinje v Križah in nadzor na opravljenimi 

deli. 
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Na postavki so bila rezervirana tudi sredstva za izvedbo celovite energetske sanacije Vrtca 

Deteljica. Skladno z zavezo države smo čakali na objavo javnega razpisa za izvedbo celovitih 

energetskih sanacij javnih objektov (LS3), vendar razpisa žal ni bilo, zato sredstva iz tega 

naslova ostajajo neporabljena. 

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 2015 

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. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (399.679 €) 373.093 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 

osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

19039001 Osnovno šolstvo (364.534 €) 337.950 € 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne 

stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja 

učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in 

izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno 

šolo), Odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o sofinanciranju šol, Zakon o javnih financah, 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon za 

uravnoteženje javnih financ. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja 

pogojev za izvajanje nacionalnega kurikuluma, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z 

upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno 

izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča 

vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje 

šolanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je posredovati temeljna znanja in spretnosti, spodbujati 

osebnostni razvoj posameznikov in omogočiti nadaljnje izobraževanje. Izpolnjevanje obveznosti, 

ki so v skladu z zakonodajo v pristojnosti občine, ohranjanje standarda na področju primarnega 

izobraževanja, zagotavljanje materialne opremljenosti šol s sodobno opremo in učno tehnologijo 

 

40201 WALDORFSKA ŠOLA (500 €) 215 € 

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 286,32 EUR, in sicer za dva učenca, ki sta v 

preteklem šolskem letu obiskovala šolo. 
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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 skoraj v celoti. 

40219 OŠ BISTRICA (108.775 €) 107.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Bistrica so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 50.000,00 

EUR, za plače in druge prejemke v višini 4.500,00 EUR, za dodatni program v višini 12.000,00 

EUR  ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 42.275,00 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 in posodobitev računalniške opreme, obnovo 

parketa na PŠ Kovor, obnovo fasade med telovadnico in predmetno stopnjo, menjavo stavbnega 

pohištva v kuhinji, menjavo oken v posameznih prostorih ter ureditev zgornjega hodnika na 

predmetni stopnji. 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 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 sofinaciranju; sredstva 

so koriščena skoraj v celoti. 

40229 OŠ TRŽIČ (124.772 €) 122.464 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Tržič so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 57.843,30 

EUR, za plače in druge prejemke v višini 25.329,00 EUR, za dodatni program v višini 14.040,00 

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 adaptacijo podstrešne 

učilnice v PŠ Podljubelj.  

 

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 25.251,38 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 sofinaciranju; sredstva 

so koriščena skoraj v celoti. 

40239 OŠ KRIŽE (82.986 €) 82.982 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje OŠ Križe so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 41.130,91 

EUR, za dodatni program v višini 6.976,20 EUR  ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 

34.879,14 EUR. Sredstva za materialne stroške ter za dodatni program so bila šoli nakazana 

mesečno po dvanajstinah. 
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Sredstva za investicije so bila namenjena za naslednje ključne investicije: nakup računalniške 

opreme, zamenjavo oken na severni strani šole in v zbornici, nujna vzdrževalna dela ter nakup 

pisarniških stolov. 

 

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 skupno koriščenih 34.874,86 EUR pogodbenih 

investicijskih sredstev. 

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. 

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (47.500 €) 25.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za naslednje ključne investicije: adaptacija 

podstrešne učilnice v PŠ Podljubelj,  popravilo strehe na PŠ Lom, menjava dela varnostne ograje 

ob OŠ Tržič, izdelava razširjenega energetskega pregleda  za OŠ Križe, postavitev stebričkov 

pred Ljudsko univerzo ter za popise del in ocene različnih investicij. Skupna vrednost 

porabljenih sredstev na postavki znaša 25.015,07 EUR. 

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 2015 so bila sredstva na postavki namenjena tudi za primer elementarnih nesreč po šolah 

ali nujnih vzdrževalnih del, ki pa jih v letu 2015 ni bilo, zato del sredstev na postavki ostaja 

nekoriščen. 

19039002 Glasbeno šolstvo (35.146 €) 35.143 € 

Opis podprograma 

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne 

stroške, zavarovanje…), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni 

program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Tržič, finančni plan šole, pogodba o sofinanciranju Glasbene 

šole Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

 

40249 GLASBENA ŠOLA TRŽIČ (35.146 €) 35.143 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Za delovanje Glasbene šole so na tej postavki zagotovljena sredstva za materialne stroške v 

višini 8.774,81 EUR, prehrano zaposlenih 7.292,90 EUR, za izobraževanje učiteljev 1.078,08 

EUR ter sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 18.000,00 EUR. 
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Sredstva za investicije so bila namenjena za nakup inštrumentov (klavir, violončelo - 2x, kitara), 

laserskega tiskalnika in menjavo dveh oken. 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 18.000,00 EUR. 

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. 

1905 Drugi izobraževalni programi (42.000 €) 23.197 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje 

odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi) 

19059001 Izobraževanje odraslih (42.000 €) 23.197 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni 

program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje 

objektov za izobraževanje odraslih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste 

programe, ki so v javnem interesu občine. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe 

usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. 

 

40298 LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ (42.000 €) 23.197 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov Ljudske univerze Tržič 

(programi, ki so sofinancirani s strani MŠZŠ) 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 namenjen za investicijsko vzdrževanje prostorov (manjša obrtniška dela)  in nakup 

IKT. 

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 2015. Realizacija pogodbe dosežena, Ljudski univerzi so bila nakazana vsa 

pogodbena sredstva v višini 23.197,18 EUR. Dodatna sredstva na postavki so bila namenjena za 

primer kandidiranja LU Tržič na državnih razpisih, ki pa jih v 2015 ni bilo, zato del sredstev na 

postavki ostaja neporabljen. 
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1906 Pomoči šolajočim (242.000 €) 200.800 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, 

štipendije in študijske pomoči 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (242.000 €) 200.800 € 

Opis podprograma 

Pomoč Občine pri rednih in posebnih prevozih učencev na območju občine Tržič 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlage za izvajanje prevozov učencev v letu 2015 so: 

 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13), 

- Okvirni sporazum o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev št. 6092-0001/2014/83 (67), 

z dne 26.8.2014; 

- Letni načrt za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev za šolsko leto 2014/2015, št. 

6092-0001/2014/84 (67), z dne 26.8.2014; 

- Letni načrt za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev za šolsko leto 2015/2016, št. 

6092-0001/2015/51 (67), z dne 31.8.2015; 

- Pogodba o prevozih otrok za šolsko leto 2014/2015, z dne 2.9.2014; 

- Pogodba o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami št. 6092-

0006/2014, z dne 4.9.2014; 

- Pogodba št. 6092-0003/2015/31 (67), z dne 19.8.2015;  

- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13). 

 

40280 PREVOZI UČENCEV (242.000 €) 200.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Občina je na proračunski postavki zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov izvajanja 

posebnih linijskih prevozov učencev, in sicer osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi 

potrebami.  

 

V v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 so se posebni linijski prevozi učencev izvajali na 

podlagi: 

 

1. Okvirnega sporazuma o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev št. 6092-0001/2014/83 

(67), z dne 26.8.2014; sklenjen z izvajalcem Integral AP Tržič, d.d. (prevoz osnovnošolskih 

otrok), 

2. Pogodbe o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami št. 6092-

0006/2014, z dne 4.9.2014 in št. 6092-0003/2015/31 (67), z dne 19.8.2015; sklenjene z 

izvajalcem Vinko Grašič s.p. in 

3. Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13). 
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Občina je za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev sklenila okvirni sporazum za 

obdobje štirih (4) šolskih let, to je za šolsko leto 2014/2015 do vključno šolskega leta 2017/2018.  

 

Javno naročilo je bilo razdeljeno na dva sklopa: 

SKLOP 1 – izvajanje posebnih linijskih prevozov učence v osnovne šole,  

SKLOP 2 – izvajanje posebnih linijskih prevozov otrok s posebnimi potrebami.  

 

V okviru navedenega postopka je bilo oddano javno naročilo za SKOP 1 na podlagi katerega je 

bil sklenjen Okvirni sporazum o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev z izvajalcev 

Integral AP Tržič, d.d, št. 6092-0001/2014/83(67), z dne 26.08.2014. Pred pričetkom novega 

šolskega leta je na podlagi Okvirnega sporazuma sklenjen vsakoletni Letni načrt za izvajanje 

posebnih linijskih prevozov učencev, in sicer: 

- za šolsko leto 2014/2015, št. 6092-0001/2014/84(67), z dne 26.08.2014; 

- za šolsko leto 2015/2016, št. 6092-0001/2015/51 (67) z dne 31.08.2015. 

 

Pogodba za SKLOP 2 ni bila sklenjena, ker je izbrani ponudnik odstopil od podpisa okvirnega 

sporazuma, zato je Občina za SKLOP 2 ponovila javni razpis, ker pa je bilo neizogibno 

zagotoviti izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami s 01.09.2014, je 

Občina za obdobje od navedenega dne pa do izbire novega izvajalca, z izvajalcem Vinkom 

Grašičem s.p., ki je kot drugi usposobljeni ponudnik podal drugo najugodnejšo ponudbo, 

sklenila: 

- Pogodbo o izvajanju posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami št. 6092-

0006/2014, z dne 04.09.2014 (prevoz otrok s posebnimi potrebami v obdobju od 01.09.2014 do 

1.9.2015) in Pogodbo št. 6092-0003/2015/31 (67), z dne 19.8.2015 (prevoz otrok s posebnimi 

potrebami v obdobju od 01.09.2015 do konca šolskega leta 2015/2016, oziroma do sklenitve 

nove pogodbe za naslednje šolsko leto. 

 

Za potrebe učencev, ki jim Občina ni zagotovila posebnih linijskih prevozov, je bila sklenjena: 

- Pogodba o prevozih otrok za šolsko leto 2014/2015 (mesečne vozovnice za otroke s posebnimi 

potrebami v obdobju od 01.09.2014 do 30.6.2015). 

 

V letu 2015 je Občina plačala: 

- Izvajalcu posebnih linijskih prevozov Intergral AP Tržič, d.d. 162.955,65 EUR; 

- Izvajalcu posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami Vinko Grašič s.p. pa 

31.766,82 EUR. 

 

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 3.046,12 EUR, sredstva pa so bila na podlagi opravljenega števila voženj 

v tekočem mesecu, nakazana na račun staršev. 
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Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, imajo na podlagi 

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13) in 

Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13) pravico do 

povračila stroškov prevoza v višini, ki jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem prebivajo. V letu 2015 je Občina petim učencem, ki so šolo obiskovali zunaj 

svojega šolskega okoliša, prevoz do šole pa so opravili starši, krila stroške prevoza v skupni 

višini 1.165,42 EUR, 816,07 EUR pa je bilo na podlagi  Pravilnika o povračilu stroškov prevoza 

otrok (Uradni list RS, št. 96/12 in 92/13) zaradi slabega socialnega stanja družine, namenjenih za 

povračilo potnih stroškov za prevoz enega predšolskega otroka, ki so ga starši sami vozili v 

razvojni oddelek Kranjskih vrtcev.  V začetku šolskega leta 2015/16 so starši enega otroka kratek 

čas sami vozili v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano. Povračilo potnih stroškov za relacijo 

Tržič-Ljubljana je znašal 800,22 EUR. V mesecu maju in juniju 2015 sta dva učenca zaradi 

družinskih razmer preživela v kriznem centru Kresnička v Radovljici, obiskovala pa OŠ Tržič. 

Za stroške prevoza v organizaciji CSD Radovljica smo za ta namen sofinancirali prevoz v višini 

250,04 EUR. 

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. 

20 SOCIALNO VARSTVO (629.852 €) 656.219 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema 

socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: 

družin, starejših občanov in invalidov, osebam, ki so zaradi materialnih stisk socialno ogroženi, 

oseb s posebnimi potrebami zaradi invalidnosti in s težavami v duševnem zdravju. Glavnini 

nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in 

Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane. 

2002 Varstvo otrok in družine (34.000 €) 30.360 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini 

na lokalnem nivoju 

20029001 Drugi programi v pomoč družini (34.000 €) 30.360 € 

Opis podprograma 

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih 

domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje števila novorojencev oziroma ohranjanje rodnosti v občini. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za druge programe za pomoč družini na lokalnem 

nivoju, za kar se podarja pomoč staršem ob rojstvu otrok. Tudi v letu 2015 smo izplačevali 

enkratne denarne pomoči staršem kot stimulacijo za večjo rodnost otrok v višini 220,00 EUR za 

novorojenca. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

40585 ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA (34.000 €) 

30.360 € 

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 2015 znašal 220,00EUR. 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. 

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

Za leto 2015 je bila denarna pomoč ob rojstvu nakazana 138 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). 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (595.852 €) 625.859 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 

programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 

institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 

skupinam. 

20049001 Centri za socialno delo (13.758 €) 13.758 € 

Opis podprograma 

Dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za 

rejnike). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, finančni plan zavoda, Uredba o merilih za določanje 

oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, letna pogodba CSD Tržič o opravljanju 

socialno varstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsebina podprograma je dejavnost Centra za socialno delo Tržič: dopolnilni programi, 

preventivni programi za otroke in mladostnike. 
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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. 

20049002 Socialno varstvo invalidov (24.500 €) 19.577 € 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter 

financiranje družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire 

družinskega pomočnika. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Omogočiti invalidom enakopravnejše in enostavnejše vključevanje v življenje in okolje ter dvig 

kvalitete življenja invalidnih oseb. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh življenjskih funkcij ali 

imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje 

v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Število invalidnih oseb zaradi različnih oblik invalidnosti narašča in posledično se povečujejo 

tudi sredstva namenjena za socialno varstvo invalidov. 

40511 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)
 (14.000 €) 9.391 € 

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 11 tržiških otrok, v tem šolskem letu  pa 10. 

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. 
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40584 DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG.DOH. (10.500 €) 

10.186 € 

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 2015 smo skladno z zakonom o Socialnem varstvu izplačevali sredstva za enega 

družinskega pomočnika, in sicer 10.184,66 EUR. 

20049003 Socialno varstvo starih (436.000 €) 487.804 € 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje 

pomoči družini na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na 

domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih pravic, 

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje 

oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Starejšim občanom, ki sami ne morejo skrbeti zase, omogočiti vključitev v socialne zavode, v 

domove za starejše občane (povečanje kapacitet) in strmeti k zagotavljanju enakih možnosti in 

dostopu do institucionalnega varstva tudi tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne 

zmorejo plačati oskrbo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Upravičenost vključitve v institucionalno varstvo preverja Center za socialno delo Tržič, ki izda 

odločbo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih 

storitev in Zakonom o socialnem varstvu. Občina pa je dolžna skladno z Zakonom o socialnem 

varstvu doplačevati storitev vsem tistim občanom, katerih lastni prihodki in doplačila 

zavezancev so nižji od cene storitev oskrbe. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo domsko oskrbo 

in pomoč na domu. 

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI (400.000 €) 437.420 € 

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. Ob koncu leta 2014 je Občina Tržič storitve institucionalnega varstva 
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doplačevala v povprečju 80 osebam, ki so bile vključene v naslednje zavode: Dom počitka 

Metlika, 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, Čebela dnevno 

varstvo Karitas, VDC Kranj - bivalna enota Škofja Loka, Društvo Vita, Center Zarja, Zavod Sv. 

Terezije, Dom Kuzma, Društvo vezi Štorje, CUDV Radovljica, Comett domovi, Deos-Center 

starejših Horjul, Dom upokojencev Dr. Franceta Berglja Jesenice, Thermana DSO, VDC Nova 

Gorica, DSO Gornja Radgona.  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 2015 doplačala za 427.420,36 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 varstvenih zavodov in dosledno vpisovali prepoved 

odtujitve in obremenitve nepremičnin v lasti upravičencev v korist Občine Tržič, če je tako 

izhajalo iz izdanih odločb. 

40583 STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU (36.000 €) 50.383 € 

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 % ekonomske cene izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občina Tržič je v letu 2015 za ta namen izplačala 

50.383,35 EUR. Pomoč na domu je koristilo tekom leta med 24 in 31 uporabnikov. Številka se je 

glede na leto 2014 v povprečju povečala za 10 uporabnikov, predvsem iz razloga nižje cene 

storitve. Subvencija Občine Tržič je v letu 2015 znašala 68%. 

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

V program je bilo v povprečju vključenih 26 uporabnikov. Uporabniki, ki storitev pomoči na 

domu koristijo, so po povratnih informacijah z njo zadovoljni in jo nameravajo koristiti tudi v 

letu 2016, še posebno, ker nam je uspelo v sodelovanju z Domom Petra Uzarja ceno storitve 

nekoliko znižati. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (65.175 €) 62.158 € 

Opis podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu 

financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in plačati pogrebne stroške za umrle brez 

dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v 

občini Tržič. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba zakonskih obveznosti. Občina je dolžna kriti plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez 

dedičev. 

 

40581 SUBVENCIJE STANARIN (60.000 €) 59.290 € 

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 

€) 2.868 € 

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 2015 smo krili pogrebne stroške za štiri pokojnike. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (2.283 €) 2.283 € 

Opis podprograma 

Sodelovanje s Centrom za socialno delo Kranj za pomoč odvisnikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti odvisnikov, pomoč pri njihovem ponovnem vključevanju v 

življenje. 

 

40541 SOFINANCIRANJE REINTEGRACIJSKEGA CENTRA (2.283 €) 2.283 € 

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 2015 

predstavljalo 2.282,98 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. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (54.136 €) 40.280 € 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: 

Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, 

paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih, Zakon o invalidskih organizacijah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin, 

pomoč za delovanje društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij ter društev v letu 2015. 

 

40540 HUMANITARNI PROJEKTI IN PROGRAMI (12.000 €) 11.901 € 

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 2015, na podlagi 

katerega so bila proračunska sredstva dostopna vsem prijaviteljem pod enakimi pogoji. Na javni 

razpis se je prijavilo 29 vlagateljev. Vlagateljem s sedežem v občini Tržič smo sofinancirali 

redno dejavnost ter programe, vlagateljem s sedežem izven občine Tržič pa le programe. Za 
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izvedbo razpisa je bilo skupno nakazanih 11.364,04 EUR med 29 vlagateljev. Del sredstev  na 

postavki v višini 536,78 EUR je bilo namenjenih za sejnine komisije.  

 

Razdelitev sredstev razpisa je razvidna iz spodnje tabele. 

  NAZIV ODOBRENO  ODOBRENO DODELITEV 

  DRUŠTVA EUR EUR SREDSTEV V EUR 

    za redno dejavnost ZA PROGRAME   

1 ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE   127,92 127,92 

2 DRUŠTVO SOŽITJE KRANJ   152,88 152,88 

3 ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91   137,28 137,28 

4 DRUŠTVO VITA   234,00 234,00 

5 KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV NOVA BRAZDA   152,88 152,88 

6 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE   99,84 99,84 

7 MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z ROKO V ROKI   160,68 160,68 

8 DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ 395,20 848,70 1.243,90 

9 ŽUPNIJSKA KARITAS KRIŽE 364,80 598,60 963,40 

10 DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEPOROZO   405,60 405,60 

11 ŽUPNIJSKA KARITAS TRŽIČ-BISTRICA 304,00 340,30 644,30 

12 OZARA   145,08 145,08 

13 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH   290,16 290,16 

14 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE   126,36 126,36 

15 ZŠAM TRŽIČ 334,40 856,90 1.191,30 

16 ŠENT   137,28 137,28 

17 RDEČI KRIŽ TRŽIČ 0,00 660,10 660,10 

18 DPS PODRUŽNICA GORENJSKA   341,64 341,64 

19 AURIS 243,20 906,10 1.149,30 

20 ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE   129,48 129,48 

21 DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN   95,16 95,16 

22 KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE   294,84 294,84 

23 DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE    249,60 249,60 

24 MALI VITEZ   106,08 106,08 

25 SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC   129,48 129,48 

26 DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE   137,28 137,28 

27 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE   135,72 135,72 

28 DRUŠTVO DIABETIKOV TRŽIČ 608,00 1020,90 1.628,90 

29 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO   93,60 93,60 

  SKUPAJ 2.250 9.114 11.364,04 
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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. 

40542 RDEČI KRIŽ TRŽIČ - SOFINANCIRANJE DELOVANJA (15.000 €) 

13.795 € 

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 2015 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. 

40580 DRUGE SOCIALNE POMOČI (8.075 €) 3.133 € 

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 socialnovarstevnih 

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 2015 skupno nakazanih 798,48 EUR sredstev za ta namen.  

 

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 na Občino Tržič oddanih 12 vlog, katerim je bilo 

ugodeno v skupni višini 949,50 EUR. Delež sofinanciranja je bil izračunan na podlagi Pravilnika 

o dodelitvi socialnovarsrvenih pomoči iz sredstev proračna Občine Tržič. Skupno je v koloniji 

letovalo 25 otrok iz območja občine Tržič.  

 

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 2015 je bilo ugodeno sedmim vlogam občanom v skupni vrednosti 898,34 EUR. 

Zvezi paraplegikov Slovenije je bilo nakazanih 487,00 EUR za sofinanciranje programa osebne 

asistence za invalidno osebo z območja občine Tržič. 

 

Od skupno planiranih 8.075,00 EUR na postavki je bilo nakazanih 3.133,32 EUR. Del sredstev 

na postavki ni bil koriščen, ker nismo prejeli povečanega števila vlog kot smo pričakovali na 
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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 

socialnovarstevnih 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 koloiniji - Pinesti, 

d.o.o. Kranj in Zvezi paraplegikov Slovenije. 

40586 VARNA HIŠA (6.311 €) 6.311 € 

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 sredsev je enaka višini pogodbenih sredstev. 

40588 IZVAJANJE SOCIALNIH PROGRAMOV (12.750 €) 5.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva v višini 3.140,00 EUR so bila koriščena za sofinanciranje projekta za mlade 

"Alteršola". Program sofinancirajo Alteršola, KS Bistrica in Občina Tržič, namenjen pa je 

mladim (starješim od 13 let) za kakovostno 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. 

 

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila koriščena za sofinanciranje Greontološkega regijskega 

centra v izvedbi DPU Tržič. Program sodi na področje družbenih in preventivnih dejavnosti ter 

socialnih programov in prispeva k boljši preventivi starejših ljudi, aktivnostim v centru dnevnih 

aktivnosti in predstavlja pomoč v času umiranja in žalovanja, podporo na področju demence in 

pomoč informacijski točki za tretjo generacijo in njihove družinske člane. 

 

Občina Tržič porabe sredstev na postavki ni realizirala v celoti, saj izvajalec preventivnega 

socialnega in zdravstvenega programa "Krog", ki se je vsa leta izvajal v okviru ZD Tržič, v letu 

2015 ni pristopil k njegovi izvedbi. 
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Na postavki je bil del sredstev planiran kot rezerva za primer stečaja katerega od velikih tržiških 

podjetij (npr. Peko), tako da bi presežnim delavcem lahko namenili sredstva za nakup 

najnujnejših dobrin in premostitev trenutne, hude materialne ogroženosti. 

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. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (601.976 €) 576.918 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 

proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

2201 Servisiranje javnega dolga (601.976 €) 576.918 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova 

zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na 

način, kot je določeno z zakoni in pogodbami. 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje (601.976 €) 576.918 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v 

okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Zakon o financiranju občin 

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna. Merilo za doseganje 

zastavljenih ciljev je pravočasno in ažurno odplačilo vseh obveznosti po kreditih pogodbah oz. 

amortizacijskih načrtih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami se mesečno odplačujejo obresti in glavnica. 

Obveznosti po pogodbah se plačujejo v rokih. 

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 

prostora) 

 

99991 FINANCIRANJE JAVNEGA DOLGA (601.976 €) 576.918 € 

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

V letu 2015 so bile plačane vse obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah (tako obresti kot 

glavnica). Prav tako so bile vse obveznosti plačane v predvidenih rokih. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (185.530 €) 169.551 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 

močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč (122.000 €) 122.866 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 

nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 

plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 

ekološke nesreče 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (122.000 €) 122.866 € 

Opis podprograma 

Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, 

sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari 

in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim 

občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer: reševanje utopljencev) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Program po objektih se izvede po nastanku potreb za odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

80100 SREDSTVA REZERV (122.000 €) 122.866 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, je Občina Tržič v letu 2015 

skladno s sprejetimi sklepi Občinskega sveta o porabi sredstev rezerv namenila odpravi posledic 

naravnih nesreč na objektih gospodarske javne infrastrukture - cestah, kjer se na posameznih 

odsekih zaradi neurejenega odvodnjavanja, posedanja terena in plazljivosti po vsakem večjem 

neurju pojavijo nove poškodbe.  

Sredstva so bila porabljena za:   

- izvedbo interventnih ukrepov sanacije skalnega podora nad stanovanjsko hišo  Koroška cesta 

82 (Križaj) v višini 74.556,64 €, 

- obnovo vozišča Retnje - Smuk v višini 83.039,96€. 
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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 2015 

izločena sredstva v višini 122.865,56 €, prenesena so bila tudi nekoriščena sredstva rezerve iz 

preteklih let v višini 83.918,94 €. Občina je skladno s sprejetimi sklepi Občinskega sveta o 

porabi sredstev rezerv  sredstva v višini 157.596,60 € namenila za realizacijo ukrepov odprave 

posledic naravnih nesreč, s čimer je dosegla zastavljene cilje za leto 2015. Sklad stalne 

proračunske rezerve za naravne nesreče je ob koncu leta znašal 49.812,09 €, kar vključuje prejete 

obresti od vezanih sredstev za sklada. 

2303 Splošna proračunska rezervacija (63.530 €) 46.685 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog 

23039001 Splošna proračunska rezervacija (63.530 €) 46.685 € 

Opis podprograma 

Tekoča proračunska rezerva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15), Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 46/15), Zakon o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 

Poraba tekoče proračunske rezerve za obdobje 1.1.-31.12.2015 
      

Zap.št. Konto Naziv konta   

1 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja   

    Sofinanciranje knjige Kako je nastalo naše mesto Tržič 1.200,00 

    Katalog - 24. smučarski tek politikov in diplomatov 799,95 

    Skupaj: 1.999,95 

2 402009 Izdatki za reprezentanco   

    Štefe Damjan s.p. - sestanek članov kadrovsko statusne komisije Zveze veteranov 60,00 

    Karte Gorenjska plaža - zaposleni (skrb za zdravje na delovnem mestu) 1.030,00 

    Karte Gorenjska plaža - nagrada PGD  73,00 

    Karte Gorenjska plaža - nagrada popotniški kviz Radia Triglav 15,00 

    Karte Gorenjska plaža - Mladinski center 515,00 

    Kabič Zoran s.p. Sprejem rokometašic in podelitev 145,30 

    Karte Gorenjska plaža - nagrade veselica Kovor 73,00 

    Karte Gorenjska plaža - Dom Vincenta Drakslerja 40,00 

    Karte Gorenjska plaža - CSD Jesenice 10,00 

    Kabič Zoran s.p. Pogostitev za tržiške diabetike 50,20 

    Skupaj: 2.011,50 

3 402010 Hrana, storitve menz in restavracij   

    Markič Marko s.p. Storitve ob srečanju Abrahamovcev 250,00 

    Rajsar Drago s.p. Pogostitev zbora slovenske Filharmonije 494,81 

    Skupaj: 744,81 

4 402099 Drugi splošni material in storitve   
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    Mladinska knjiga - Knjige za odličnjake 533,08 

    Klub en korak več - Koncert Korakova pomlad 2015 100,00 

    
Markič Marko s.p. Malica za prostovoljce v akciji izdelave klopi pri spomeniku pod 
Storžičem 97,31 

    Mercator d.d. Pogostitev za Župnijski pastoralni svet Tržič 79,32 

    Skupaj: 809,71 

5 402399 Drugi prevozni in transportni stroški   

    Luka PGT d.o.o. - prevoz članov društva Sožitje 100,00 

    Integral - avtobusni prevoz Fan Club Zakon 365,00 

    Integral - avtobusni prevoz Društvo izgnancev slovenije v Rajhenburg 320,00 

    Integral - avtobusni prevoz na dobrodelni koncert za Tomaža Ahačiča Fogla 150,00 

    Skupaj:  935,00 

6 40250301 Tekoče vzdrževanje cest   

    Kavčič Janez s.p. - sanacija vozišča Slaparska vas - Dom pod Storžičem 4.000,00 

    Dobre Anton s.p. - dobava in vgradnja propusta Zvirče 805,20 

    Skupaj: 4.805,20 

7 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine   

    Telesno vzgojno društvo Partizan Podbrezje - najem nogometnega igrišča 450,00 

    Skupaj:  450,00 

8 40299901 Priprave in nastopi na prireditvah   

    ŠD Dražgoše - sofinanc.izdelave tekaških prog v Križah 78,60 

    Marjot Marjana Zupan s.p. - Vaški semenj Senično 300,00 

    Preradović Željko s.p. - sofinanciranje dveh dogodkov na Gorenjski plaži 2.000,01 

    Skupaj: 2.378,61 

9 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom   

    Dnacije in finančne pomoči fizičnim osebam 2.366,66 

    Skupaj: 2.366,66 

10 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

    Športna zveza Tržič 400,00 

    Čebelarsko društvo Tržič 600,00 

    PGD Lom pod Storžičem 1.270,00 

    Medgeneracijsko društvo z roko v roki 150,00 

    Turno smučarsko klub Olimpik 150,00 

    Pevsko društvo Zupan 200,00 

    KO Rdeči križ Lom 250,00 

    RKS - Območno združenje Škofja Loka 500,00 

    Rokometni klub Naklo - Peko Tržič 1.500,00 

    Kulturno društvo Svegega Janeza Krstnika Kovor 200,00 

    Društvo upokojencev Tržič 717,60 

    Klub en korak več 114,00 

    Kegljaški klub Tržič 200,00 

    Območno združenje Rdečega križa Tržič 4.000,00 

    Združenje borcev za vrednote NOB Tržič 250,00 

    Jonatan prijatelj, društvo staršev otrok z rakom 100,00 

    Kulturno društvo Podljubelj 225,00 

    Konjeniško društvo Dobrča 150,00 

    Rokometni klub Naklo - Peko Tržič 1.000,00 

    Športno društvo Jelendol Dolina 200,00 

    Nogometni klub Naklo 550,00 

    Gasilska zveza Tržič 100,00 

    Prostovoljno gasilsko društvo Križe 100,00 

    Društvo invalidov Tržič 500,00 

    Plesni klub Tržič 300,00 

    Športno društvo Strelica Tržič 150,00 
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    Planinsko društvo Križe 1.000,00 

    Plesni studio Špela 250,00 

    Splošno športno društvo Tržič 1.000,00 

    Športno društvo Jelendol Dolina 600,00 

    Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 150,00 

    Društvo Sveta Neža za ohranjanje kulture in razvoj kraja 1.000,00 

    Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike 100,00 

    Avto-moto društvo Tržič 3.000,00 

    Agrarna skupnost Leše 500,00 

    Združenje bolnikov s cerebralnovaskularno boleznijo Slovenije 150,00 

    Društvo podeželskih žena Svit iz Tržiča 200,00 

    Kulturno umetniško društvo Načeta paleta 150,00 

    Plesni studio Špela 250,00 

    SD Tržič 150,00 

    Tekaški smučarski klub Triglav Kranj 150,00 

    Društvo upokojencev Tržič 150,00 

    Športna zveza Tržič 3.000,00 

    Društvo Civilna iniciativa Kovor 100,00 

    Športna zveza Tržič 250,00 

    Skupaj:  26.026,60 

11 41330299 Tekoči transferi v javne zavode in dr.izv.j.sl. - drugo   

    Osnovna šola Križe 180,00 

    Glasbena šola Tržič 560,00 

    Skupaj: 740,00 

12 420401 Novogradnje   

    Jurkić Luka s.p. - lopa za potrebe zimske službe Kovor 3.416,97 

    Skupaj: 3.416,97 

        

    Skupaj: 46.685,01 

 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Splošne proračunske rezervacije, ki se kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov zagotovijo 

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 mogoče načrtovati. Prednost pri koriščenju proračunskih sredstev imajo 

vlagatelji, ki se ne morejo prijaviti na noben drug javni razpis, ki ga v tekočem letu objavi 

Občina Tržič. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan. 

 

80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE(63.530 

€) 46.685 € 

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

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena manj od dovoljenega obsega. 

III. NAČRT RAZVOJNIH  

PROGRAMOV 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE (95.000 €) 4.399 € 

41408005 ENERGETSKA OBNOVA OBČNSKE STAVBE (95.000 €) 4.399 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru tega projekta smo v 2015 uspeli pridobiti dokument razširjenega energetskega pregleda 

(REP) občinske stavbe (5.856,00€), katerega del so na podlagi izvedenih meritev predlagani 

ukrepi oz. investicije, ki bodo pripomogle k učinkoviti rabi energije v občinski stavbi. Zaradi 

večjega finančnega zalogaja izvedba teh ukrepov sledi v naslednjih proračunskih letih.  V letu 

2015 smo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo podstrešja, strehe in sanacijo kritine 

(634,40€). Za izdelan REP smo uspeli pridobiti tudi nepovratna sredstva iz naslova nepovratnih 

finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (2.091,73€). 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (600.868 €) 666.131 € 

41208002 OBNOVA PAVILJONA NOB (422.868 €) 453.133 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila v celoti porabljena za projekt energetske sanacije in gradbene sanacije objekta 

Paviljon NOB oziroma Muzej kulturne dediščine v Tržiču. Na objektu so bila dela na energetski 

sanaciji in gradbeni sanaciji v letu 2015 v celoti zaključena. Ob zaključku leta se je financirala 

tudi izdelavo projekta zunanje ureditve in sanacije ploščadi pred objektom in izdelava projekta 

notranje opreme razstavnega prostora objekta. Omenjena projekta namreč potrebujemo za 

planirana izvedbena dela v letu 2016. V letu 2015 smo za gradbeno obrtniška dela porabili 

436.570,85 EUR, za nadzor in koordinacijo 5.777,82 EUR, za avtorski nadzor 549,00 EUR in za 

otvoritveno slovesnost z razstavo 1.959,29 EUR 

51199001 KS KOVOR - GRADNJA PRIZIDKA VEČNAMENSKE 

DVORANE (178.000 €) 212.998 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Stanje projekta: 

Krajevna skupnost Kovor je v letu 2012 pristopila k izgradnji večnamenske dvorano, kot 

prizidek h gasilnemu domu. Z gradnjo so pričeli v letu 2014 in dokončali v letu 2015. Na razpis 

za evropska sredstva se je v letu 2013 v imenu krajevne skupnosti prijavila Občina Tržič, kateri 

je bila tudi podeljena stavbna pravica. Tako je Občina Tržič izvajala vse aktivnosti v zvezi z 

gradnjo, Krajevna skupnost pa je financirala notranjo opremo. 

Aktivnosti v letu 2015: 

Projekt izgradnje večnamenske dvorane je bil v letu 2015 zaključen. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (105.000 €) 30.000 

€ 

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA 

GAS.OPREME, VOZIL (105.000 €) 30.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila za PGD Leše v 

skladu s programom opremljanja PGD, združenih v GZ Tržič. V letu 2015 je bil planirano 

sofinanciranje nakupa še enega gasilskega vozila, ki pa se zaradi specifične tehnične 

dokumentacije, ki je s strani Gasilske zveze Tržič še v pripravi, ni izvedel in bo izveden 

predvidoma v letu 2016. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (367.000 €) 252.415 € 

41208001 OBNOVA IN SANACIJA VAŠKEGA DOMA LEŠE (25.000 €) 

18.160 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina in krajevna skupnost izražata skupni interes po vzdrževanju, obnovi in nadaljnjem 

razvoju ter izvajanju dejavnosti v objektu nekdanje šole v Lešah. Krajani so s prostovoljnim 

delom in sofinanciranjem občine opravili sanacijo strehe na objektu, opravljena so bila kleparska 

dela, zamenjano dotrajano stavbno pohištvo in nameščene zunanje  okenske police. 

41208009 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU (42.000 €) 65 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predlog novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič za programsko obdobje 2015-2020 je 18. 6. 2015 na svoji 7. redni seji potrdil Občinski 

svet. Pravilnik je bil zatem posredovan v potrditev Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter Ministrstvu za finance. Ker so nove pravilnike za obdobje do leta 2020 sprejemale 

vse slovenske občine, smo dokončno potrditev oziroma mnenje obeh ministrstev o skladnosti 

prijavljenih shem državnih oziroma "de minimis" pomoči prejeli šele v oktobru. Sledila je objava 

Obvestila o potrditvi potrdila EK v Uradnem listu št. 81/2015 z dne 30.10.2015, s čimer so bili 

izpolnjeni vsi predpisani postopki, vendar pa izvedbe samega javnega razpisa v letu 2015 v tako 

kratkem času ni bilo možno izvesti. 

41208011 DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN (0 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2014 je Občina Tržič skupaj z občinami Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Kranjska 

Gora, Naklo, Radovljica in Šenčur pristopila k projektu z nazivom Dediščina starih hišnih imen. 

V tržiški občini so bila obravnavana naselja krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri 

Tržiču, Kovor in Leše. 

 

Na podlagi pregleda zapisov hišnih imen v zgodovinskih virih, zbiranja na terenu ter sodelovanja 

z osnovni šolami in srečanj z domačini je bilo zbranih skoraj 300 starih hišnih imen. V kolikor je 

bilo pridobljeno soglasje lastnikov smo za hišo izdelali in ponekod tudi montirali lončeno tablo z 

izpisanim hišnim imenom v narečnem izgovoru. Tako smo opremili več kot 110 hiš. Zbrana 

hišna imena, z njimi povezani zgodovinski podatki in izbrane zgodbe obogatene s starimi 

fotografijami ali razglednicami so bile izdane tudi v publikaciji z naslovom »Kako se pri vas 

reče?« in objavljena na spletni strani http://www.hisnaimena.si/.  
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V letu 2015 smo dobili povrnjena še sredstva LEADER v višini 5.504,40 EUR. 

41208012 VAŠKE PRIREDITVE (0 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v projektu so zaključene. Sredstva so bila namenjena;  

- svetovanju pri izvedbi javnega naročila, 

- nakupu PVC prireditvenega šotora z aluminijasto konstrukcijo, velikost  6x20 metrov in 

klinopipa,   

- nakup zunanjega prireditvenega odra  dimenzije 8x6 metrov (odrske enote v velikost 2x1 m) s 

teleskopskimi nogami, stopnicami, vozičkom za prevoz odra in varnostno ograjo. Komponente 

so odporne na vremenske razmere, med seboj pa jih lahko povezujemo v različne oblike in 

dimenzije glede na potrebe posamezne prireditve, 

- izvedbi izobraževanja za ekipo za postavljanje in podiranje nabavljenih komponent za 

zagotovitev trajnosti projekta,  

- izdelavi sidrnih plošč v atriju Občine Tržič za potrebe postavljanja prireditvenega šotora.  

 

V letu 2015 smo dobili povrnjena še sredstva LEADER v višini 9.430,22 EUR. 

41311002 IGRAJMO SE SKUPAJ (0 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V sklopu projekta smo vzpostavili novo otroško igrišče pred Dvorano tržiških olimpijcev (par.  

št. 93/15, k.o. Tržič) ter nadgradili in zamenjali dotrajana igrala na igrišču v Bistrici pri Tržiču - 

ŽIV ŽAV Deteljica (parc. št. 231/1, k.o. Bistrica).  

 

Stroški, ki so bili financirani iz postavke so;  

- priprava dokumentacije z izrisi igrišč (PZI), 

- izvedba javnega naročila,   

- odstanitev in deponija dotrajanih igral iz igrišča v Bistrici,  

- oprema igrišč z igrali in urabano opremo (koši, obnova klopi...), 

- nadzor nad dobavo in montažo, 

- otvoritev igrišč.    

 

Z vzpostavitvijo igral smo zagotovili kakovostno, aktivno preživljanje prostega časa otrok na 

urejenih in varnih igriščih ter spodbudili trajnostno rabo naravnega okolja z uporabo naravi 

prijaznih igral.  

 

V letu 2015 smo dobili povrnjena še sredstva LEADER v višini 7.948,53 EUR. 
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41411001 VEČNAMENSKA ZGRADBA SKUPNEGA POMENA V 

KOVORJU (300.000 €) 234.191 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo večnamenske stavbe skupnega pomena v Kovorju na 

podlagi projektne dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja. Gradbeno - obrtniška 

dela so bila v mesecu marcu zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in izvedeno 

evidentiranje nove stavbe ter parcelacija po konturi objekta. V letu 2015 smo za gradbeno 

obrtniška dela porabili 225.073,41 EUR, za investicijski nadzor 6.493,13 EUR, za evidentiranje 

stavne 610,00 EUR, za tehnični pregled 1.934,98 EUR in za obrazložitveno tablo 79,30 EUR. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE (1.681.000 €) 1.280.786 € 

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
 (622.000 €) 501.291 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v višini 474.190,38 € so bila skladno s planom investicij namenjena ureditvi cest, na 

katerih je bila nujno potrebna investicijska obnova vozišča in odvodnjavanja.  

 

- ureditev vozišča ceste Sv. Jožef 72,371,87 €, 

- ureditev vozišča ceste mimo Gasilskega doma v Kovorju 45.108,62 €, 

 - ureditev vozišča in sanacija podpornih zidov na Kukovnišk poti 64.773,52 €, 

- sanacija usada Visoče 40.584,74 €, 

- obnova voziššča do polne širine pri izgradnji fekalnega kanala za Jezom 18.505,15 €, 

- sanacija geološko tematske poti  vDovžanovi soteski (postavitev zaščitnih mrež) 48.141,20 €, 

- sanacija brežine nad Kranjsko cesto (postavitev zaščitnih mrež) 40.935,75 €, 

- rekonstrukcija podpornega zidu v Dolini (mimo Lenarta) 34.679,61 €, 

- elaborati, poročila in druga projektna dokumentacija 50. 863,12 € 

- geodetske storitve 1.561,50 € 

- gradbeni nadzor investicij 9.419,98 € 

 - manjše sanacije in izboljšave (36.445,83 €) (ureditve odvodnjavanj, popravila podpornih 

zidov, menjave varovalnih ograj...). 

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (650.000 €) 621.872 

€ 

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 in vročo asfaltno 

maso, krpanje udarnih jam na 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 
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izvajala skladno z letnim programom del na področju občinskih cest za leto 2015 in 

obračunavala v mesečnih situacijah. 

41207013 SEVERNI PRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO (153.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Z izvajanjem projekta sledimo zastavljenemu cilju ureditve severnega priključka obvoznice, s 

čimer bomo izboljšali dostopnost, razbremenili Trg svobode in Koroško cesto. Do sedaj smo 

uspeli pridobiti prometno študijo in potrditev projektne naloge s strani DRSC, ter skladno s 

Pravilnikom za izvedbo investicijskih  vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah (Ur.l. RS št. 7/12) pridobili še potrditev recenziranega idejnega projekta izgradnje 

severnega priključka. Izvedba aktivnosti se je zaradi nerešenih lastniških zadev v zvezi z 

zemljiščih na katerih je predvidena gradnja ustavilo. Tudi v letu 2015 ni bilo premika pri 

pridobitvi zemljišč, potrebnih za izvedbo, ker postopek dedovanja v denacionalizacijskem 

postopku vrnjenih zemljišč, ki jih nameravamo odkupiti, še ni zaključen. 

41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE 

RAZSVETLJAVE (151.000 €) 148.590 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave so bile v letu 2015 prenovljene 

energetsko najbolj potratne trase javne razsvetljave z novimi svetili skladno z Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja na območju transformatorske postaje Pilarna, 

transformatoske postaje Preska in v starem mestnem jedru Tržič. Zaradi podiranja zračnih vodov 

s strani Elektro Gorenjske d.d. je bila na novo vzpostavljena javna razsvetljava v Podljubelju. 

Delno je bila sanirana razsvetljava na trasi pločnika Kovor - Zvirče in v Lešah. 

 

V letu 2015 je bilo za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave porabljenih 148.590,08 EUR, 

in sicer za: 

 

- prenos izvedenih del novoletne okrasitve in vzdrževanja javne razsvetljave iz 2014/2015 v 

znesku 24.339,88 EUR: 

- prestavitev stikališča JR v Podljubelji 3.181,31 EUR; 

- obnovo javne razsvetljave v Podljubelju 17.115,51 EUR; 

- zamenjavo obstoječih svetilk javne razsvetljave - TP Preska (nove svetilke po Uredbi) 

15.105,55 EUR; 

- ureditev in izdelavo katastra ter označevanje kandelabrov - stikališče Trifix (TP Pilarna) 

1.350,54 EUR; 

- ureditev razsvetljave na parkirišču - tržnica v starem mestnem jedru vključno z dobavo 

kandelabrov in uličnih svetilk UKO Kropa 9.106,96 EUR; 

- ureditev javne razsvetljave v starem mestnem jedru - predelava kroparskih svetilk z led moduli 

in dobava in namestitev novih kroparskih svetilk (po Uredbi) 47.600,94 EUR; 

- delno ureditev razsvetljave v Lešah 5.284,55 EUR; 

- delno ureditev razsvetljave na Loki mimo Praprotnika 1.450,60 EUR; 

- delno ureditev razsvetljave - pločnik Kovor - Zvirče 2.457,70 EUR; 

- zamenjavo obstoječih svetilk TP Pilarna - Trifix (nove svetilke po Uredbi) 11.598,64 EUR; 
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- izvedena dela novoletne okrasitve 2015/2016 v znesku 9.997,90 EUR. 

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE (105.000 €) 9.033 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V septembru 2015 smo po izvedenem javnem naročilu za izbiro izvajalca del pristopili k izvedbi 

ureditve vaškega jedra v Križah – 1. faza v sodelovanju s Pošto Slovenije, ki je zagotovila 

sredstva za del investicije na svojem zemljišču (podpisana je bila tripartitna pogodba). Dela so 

bila izvedena, občinski del investicije je po pogodbi znašal 23.757,86 EUR, plačanih je bilo 

samo 9.032,80 EUR, preostanek se je prenesel v izplačilo v leto 2016. Razlika med planiranimi 

sredstvi in realizacijo je nastala zaradi tega, ker je bila projektantska ocena stroškov za izvedbo 

previsoka, z javnim naročilom se je pridobila bistveno nižja ponudba, poleg tega pa je bilo 

dogovorjeno, da vsaka pogodbena stranka direktno plačuje izvajalca po potrjenih situacijah. 

14 GOSPODARSTVO (475.250 €) 397.525 € 

41104005 GORENJSKA PLAŽA - UREDITEV TURISTIČNO 

KULTURNEGA CENTRA (10.250 €) 10.009 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se je izvrševala investicija v preoblikovanje propadajočega kopališkega kompleksa 

v sodoben večnamenski turistično-kulturni objekt - Gorenjsko plažo, ki je kot del javne turistične 

infrastrukture občine Tržič namenjen izvajanju turističnih, družabnih in rekreativnih dejavnosti 

lokalnega prebivalstva in turistov. 

 

V letu 2015 so bila sredstva namenjena za odpravo projektantske napake na črpališču, ki jo je 

Občina Tržič uveljavljala prek projektantove zavarovalnice (4.514,02 EUR z DDV). Sredstva so 

bila koriščena še za izboljšanje stanja proti drsnosti na območju higienskega bazenčka (3.665,25 

EUR z DDV) in pripravo novelacije investicijskega programa (CBA) za pripravo končnega 

poročila za koriščenje sredstev ESRR-ja (1.830,00 EUR z DDV). 

41208014 NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SPODBUJANJE 

PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA (155.000 €) 150.715 € 

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 2015 so bila za ta namen koriščena sredstva v višini 150.715,20 EUR, ki jih je prejelo 28 

upravičencev. Za Ukrep A (investicije) je bilo namenjenih 99.135,05 EUR, ki jih je prejelo 10 

upravičencev, za Ukrep B (zaposlovanje)  42.000,00 EUR, ki jih je prejelo 13 upravičencev za 

17 zaposlitev, za Ukrep C (promocija na sejmih) 5.269,98 EUR, ki so jih prejeli 4 upravičenci ter 

za Ukrep F (sobodajalstvo) 4.310,17, ki jih je prejel 1 upravičenec. 

41408003 UREDITEV GORENJSKE PLAŽE (295.000 €) 232.164 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo investicije na Gorenjski plaži, katerih namen je nadgraditi obstoječe 

vsebine in jih vključevati v celostno turistično ponudbo. 
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Sredstva v letu 2015 so bila namenjena za dokončanje gostinskega dela objekta Gorenjska plaža, 

ki je bilo razdeljeno na 2. fazi (najprej okrepčevalnica, nato restavracija). Za izvedbo obrtniških 

in instalacijskih del ter dobavo in montažo nape je bilo v obeh fazah namenjenih 204.978,74 

EUR, izdelava projektne in tehnične dokumentacije (PZI-ji, PID-i, požarni red) je stala 

18.468,22 EUR, za gradbeni nadzor pa je bilo skupaj namenjenih 7.120,00 EUR. Stroški 

tehničnih pregledov so znašali 1.597,30 EUR. 

 

Občina Tržič je gostinski del objekta oddala v najem, pri čemer skupna najemnina, brez tekočih 

stroškov in stroškov vzdrževanja, znaša skupaj 1.572,22 EUR brez DDV. Najemnik je gostinski 

del objekta opremil na lastne stroške. 

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - 

RIO TRŽIČ (15.000 €) 4.636 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo aktivnosti Občine Tržič za revitalizacijo območja nekdanjega BPT-ja. 

 

V začetku leta 2015 je ZVKD izdelal dokument »Vrednotenje in konservatorska izhodišča za 

prenovo območja, januar 2015« (priloga št. 1), kjer so območje in posamezni objekti vrednoteni 

z vidika varovanja kulturne dediščine.  

 

Na podlagi tega vrednotenja in konservatorskih izhodišč je družba Voje d.o.o. v juniju 2016 

pripravila idejno zasnovo območja BPT. 

 

Občina Tržič je sredstva porabila izdelavo idejne zasnove prometne in komunalne ureditve ter 

javnih površin za revitalizacijo območja BPT Tržič, in sicer v višini 4.636.00 EUR. 

 

Na podlagi teh idejnih zasnov je bila s strani družbe Voje d.o.o. izdelana skupna idejna zasnova, 

ki je bila predstavljena Občinskemu svetu Občine Tržič. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.046.000 €) 229.135 

€ 

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR (280.000 €) 213.771 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V proračunu 2015 je bila načrtovana ureditev oz. izvedba 3. berme (tesnjenje) in urejanje 

odplinjevalnega sistema na deponiji. Realizirana sredstva tako predstavljajo izvedena dela 

tesnitve 3. berme v višini 183.982,67 EUR in za sanacijo odplinjevalnega sistema na deponiji, ki 

zajema dvige plinjakov in prilagoditev plinovodnega omrežja v višini 20.503,73 EUR. Za 

strokovno tehnični nadzor in storitve koordinatorja za varnost pri delu smo realizirali 2.852,82 

EUR. Pridobili pa smo tudi projektno dokumentacijo "Dopolnitev elaborata polnjenja in 

zapiranja deponije Kovor", ki je bila osnova za vsa ureditvena dela na deponiji. Z izvedenimi 

aktivnostmi smo sledili cilju urejanja odlagališča Kovor z namenom zapiranja odlagališča. K 

nadaljnji ureditvi 3. berme pristopamo v naslednjem letu s prenesenimi sredstvi zbrane okoljske 

dajatve za obremenjevanje okolja z odpadki, kakor tudi k prestavitvi bakle na deponiji, za katero 

je bilo načrtovano, da se jo prestavi takrat, ko bo stanje zapolnjenosti deponije omogočalo 

prestavitev na trajno lokacijo pod zbirrnim centrom na SV strani odlagalnega polja deponije. 
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41407003 SLAP - KOMUNALNO OPREMLJANJE (11.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim v letu 2015 še nismo naročili izdelave projektne dokumentacije za 

komunalno opremljanje v projektu Slap – območja Lepenka zgoraj in območja Slap – Krvin – 

Koder, ker še ni pridobljenih zemljišč za gradnjo kanala Slap – Polana (spodaj), kamor se 

priključuje kanal Slap – Lepenka zgoraj. Za kanal Slap – Krvin – Koder še ni znan pričetek del, 

zato tudi z izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) še nismo pričeli. 

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (43.400 €) 4.844 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim v letu 2015 smo pridobili projektno dokumentacijo (IDZ, PG in PZI) za 

komunalno opremljanje Sp. Bistrice, vključno z novim kanalom mimo Mercatorja, po katerem se 

bo odpadna voda odvajala v obstoječ primarni kanal, v višini 4.843,50 EUR. Izdelava projektne 

dokumentacije za gradnjo kanala Pot na Bistriško planino je še v izdelavi. Nerealizirana ostaja 

izvedba kanalizacije Peko – Hofer, saj se z lastniki fekalnega kanala Spar  še nismo uspeli 

dogovoriti o pridobitvi tega kanala v občinsko last. 

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE (83.800 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projektni dokumentaciji za komunalno opremljanje območja Pod skalco in območja Srednja pot, 

Pod gozdom in Iženkovo sta še v izdelavi, daljši čas za izdelavo pa je potreben zaradi 

usklajevanja tras z lastniki zemljišč, po katerih bo kanal potekal, kakor tudi za določitev takšne 

trase, ki je ekonomsko upravičena za izvedbo (zahteven in razgiban teren). 

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE(243.600 

€) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V jeseni 2015 je bil predviden začetek gradnje fekalne kanalizacije Križe - Sebenje, in sicer 

sekundarnega kanala od prvih hiš v Sebenjah do Snakovške ceste v Križah in odcepa za Pod 

Pogovco. Do začetka gradnje ni prišlo, ker v razumnem roku nismo uspeli  pridobiti in vpisati 

vseh služnosti za traso kanala po zasebnih zemljiščih, poleg tega pa je v jeseni potekla veljavnost 

izdanih soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in smo pristopiti k 

dopolnitvi PGD. Izvedba investicije se zato zamika v leto 2016. 

41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) 

KOMUNALNO OPREMLJANJE (313.200 €) 2.064 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradbeno dovoljenje za gradnjo fekalnega kanala je bilo pridobljeno, vendar se je načrtovan 

pričetek del v jeseni 2015 zaradi neugodnih vremenskih razmer premaknil v naslednje leto. 

Prejeli smo namreč tudi pobudo po razširitvi ožine ceste na spodnjem koncu ulice in zato 

pristopili k naročilu izdelave projekta ureditve ceste, ki bo po usklajevanjih izdelan do faze za 

izvedbo. Realizacijo na projektu predstavlja strošek pridobitve hidravlične študije za pridobitev 

vodnega soglasja ARSO v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za fekalni kanal in 

projektna dokumentacija (PZI) za obnovo vodovoda na Planinski poti, skupaj v višini 2.064,00 

EUR. 
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41407008 KRIŽE POD POGOVCO - KOMUNALNO 

OPREMLJANJE (30.000 €) 1.207 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Realizacijo na tem projektu predstavlja strošek izdelave idejnega projekta za ureditev poplavne 

varnosti območja Sebenj in Žiganje vasi v višini 1.207,07 EUR. Po idejnem projektu je 

predvidena vzpostavitev nove odprte struge meteornega kanala ob občinski cesti Križe – Zadraga 

in preusmeritev vode iz obstoječih meteornih odvodnikov v novo strugo, s čimer bi se poplavna 

ogroženost Sebenj in Žiganje vasi bistveno izboljšala. Trasa nove struge meteornega kanala bi 

potekala po trasi nekdanje železniške proge, zemljišča so v lasti države in vlogo za brezplačen 

prenos teh zemljišč na občino smo že podali, vendar država še ni izvedla postopka ukinitve 

javnega dobra – železniška infrastruktura, kar bi omogočilo pridobitev zemljišč v last občine in 

izvedbo projekta. Šele z ureditvijo odvajanja meteornih voda z območja Pod Pogovco bo namreč 

možno načrtovati fekalno kanalizacijo in na projekt PGD pridobiti vodno soglasje DRSV 

(Direkcije RS za vode – prej ARSO). 

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE (10.000 €) 3.800 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim smo pridobili projektno dokumentacijo IDZ, PGD in PZI za gradnjo 

kanal v Retnjah – spodaj in sicer na odseku od obstoječega kanala v cesti pri Padarju v smeri 

proti Smuku do zadnje hiše v strnjeni pozidavi, kar predstavlja tudi realizacijo v višini 3.800,00 

EUR  na tem projektu. Pri projektu kanalizacija Retnje – zgoraj (od hišne številke Retnje 1 do 

10) je v  mesecu oktobru 2015 na pobudo lastnikov hiš prišlo do sestanka, na katerem se je s 

traso kanala vzporedno s cesto in na zasebnih zemljiščih  strinjala večina navzočih, vendar bo 

potrebno v letu 2016 določiti traso bolj natančno in k taki rešitvi pridobiti služnosti za vkop 

kanala od zasebnih lastnikov zemljišč. 

41407013 ZA JEZOM - ČEGELJŠE KOMUNALNO 

OPREMLJANJE (31.000 €) 3.450 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanimi sredstvi za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo kanala Za 

jezom – Čegeljše smo pridobili idejni projekt, ki obravnava nadaljevanje trase kanala od zadnjih 

hiš Za jezom do naselja hiš na Čegeljšah oz. na Koroški cesti. Poleg tega smo v okviru tega 

projekta zagotovili del sredstev za izvedbo fekalnega kanala Za jezom – 2. faza in sicer od Za 

jezom 22 do 30 (za 4 hiše). Realizacija je bila nižja od načrtovane, ker še ni naročena izdelava 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD) in projekta za izvedbo (PZI), poleg tega pa 

je bila ponudba za izvedbo kanala bistveno nižja od projektantske ocene iz PZI. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST (1.031.720 €) 652.400 € 

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (90.000 €) 

99.986 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se je izvajalo po sprejetem planu. V letu 2015 so bila 

opravljena naslednja investicijsko vzdrževalna dela v skupni višini 99.985,52 €, in sicer: 

- načrtovana zamenjava strešne kritine, izolacije podstrešja in izvedba kleparskih del na 

večstanovanjski stavbi Partizanska 4 v vrednosti 26.690,99 €, vključno s pripravo popisa del in 

nadzorom nad izvedbo del., 
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- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v 20 občinskih stanovanjih  v višini 35.360,15 €. 

V letu 2015 smo obnovili 6 stanovanjskih enot. Skupni strošek obnove je znašal 37.934,38 €.  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. 

41007006 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE TRŽIČ(25.500 €) 

0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 je bil novi OPN izdelan do faze dopolnjenega osnutka in posredovan nosilcem 

uejanja prostora v mnenje. Pridobili smo večino pozitivnih mnenj, razen Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. V postopku pridobitve pozitivnega 

mnenja omenjenega ministrstva so bila pridobljena še štiri mnenja Kmetijsko svetovalne službe 

za potrebe utemeljitve upravičenosti posegov na kmetijska zemljišča.  

 

Za OPN se še čaka na pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 

potrditev s strani Ministrstva za okolje in prostor o usklajenosti OPN-ja z Okoljskim poročilom. 

Načrtuje se sprejem OPN-ja na Občinskem svetu v začetki leta 2016. 

Po pogodbi se zadnji del plačila izdelovalcu OPN poravna, ko bo OPN sprejet, zato se del porabe 

sredstev prestavlja v leto 2016. 

41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE 

INFRAST.(VODOVOD, KANAL) (277.200 €) 218.833 € 

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. Glede na vrsto stroškov smo realizirali 

investicijsko vzdrževanje vodovoda v višini 51.812,50 EUR in kanala v višini 14.692,49 EUR. 

Poleg tega smo s telemetrijo za nadzor vodovodnega omrežja opremili vodovodni sistem Črni 

gozd – 1. faza in vodohrana Vetrno in Gozd, skupaj v višini 56.667,21 EUR.  Zaključili smo tudi 

v preteklem letu začeto obnovo vodovoda Hudo – Brezje v višini 34.541,49 EUR. Zagotovili 

smo sredstva za izdelavo projekta izvedenih del (PID) za omenjeni vodovod in za novo 

premostitev vodovoda, ki poteka na mostu Lepenka na Slapu. Na področju obnov kanalizacije 

smo izvedli v preteklem letu začeto obnovo kanala na Mlaki, izvedli tudi prevezavo kanala pri 

Kvibu na Mlaki, sočasno z obnovo ceste obnovili tudi kanal v cesti mimo Gasilskega doma v 

Kovorju, zgradili manjši odsek kanala Za jezom – 2. faza in zagotovili krajši sekundarni kanal za 

priključitev objektov Virje 1 in 1 a v višini 52.956,59 EUR. 

41208019 UREJANJE POKOPALIŠČ (25.000 €) 18.898 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prek NRP-ja se izvršujejo različna investicijska oz. investicijsko-vzdrževalna dela na 

pokopališčih v občini Tržič. 

 

V letu 2015 so bila izvedena investicijsko-vzdrževalna dela na pokopališču v Križah, kjer se je 

izdelalo novo vrsto temelja za žarne grobove (3.647,14 EUR z DDV) in na pokopališču v 

Kovorju, kjer se je izdelalo dve novi vrsti temeljev za nagrobnike in uredila tlakovana pot, za kar 
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je bilo potrebno izdelati tudi skalomet (13.664,73 EUR z DDV). Za gradbeni nadzor je bilo v teh 

primerih namenjenih 1.042,36 EUR z DDV.  

 

V letu 2015 je bila naročena izdelava idejnega projekta obnove mrliških vežic na pokopališču v 

Tržiču, za kar je bilo namenjenih 677,71 EUR (geodetski posnetek in pregled strehe), saj zaradi 

pogojev in zahtev ZVKD-ja idejni projekt ni bil v celoti izdelan in bo plačan v letu 2016. 

 

103,70 EUR z DDV pa je bilo namenjenih za pokritje obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v 

januarju 2015, in sicer za izdelavo popisov. 

41407009 IZBOLJŠ.VODOOSKRBE NA VS ČRNI GOZD (419.200 €) 

121.041 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po projektu je bila za leto 2015 predvidena izgradnja vodovoda od zajetja Smolekar (vrtine) do 

VH Podljubelj. Ker se je tekom pridobivanja gradbenega dovoljenja izkazalo, da se bo njegova 

izdaja zavlekla, smo se v začetku septembra odločili, da pričnemo z izgradnjo vodovoda 

Deševno – Voh v Podljubelju, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje  izdano 10.7.2015, 

vodovod Deševno – Voh pa je prav tako vključen v ta projekt oz. NRP. S tem bomo omogočili 

prebivalcem tega območja oskrbo z zdravo pitno vodo, saj sedaj uporabljajo vodo iz lastnih 

zajetij, ki pa je občasno slabše kvalitete. Vodovod je bil do konca leta zgrajen, manjkajo še hišni 

priključki, katere se bo izvedlo takoj spomladi. Tako je bilo realizirano za gradnjo vodovoda 

Deševno – Voh 106.014,41 EUR in 1.216,95 EUR za koordinatorja za varnost pri delu, gradbeni 

nadzor pa bo obračunan po zaključku del. Za projektno dokumentacijo za vodni vir Smolekar in 

pridobitev služnosti smo zagotovili 3.905,00 EUR. Gradbeno dovoljenje za vodni vir Smolekar 

je bilo izdano 7.12.2015, kar omogoča začetek del v prihodnjem letu. 

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (24.500 €) 10.747 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Skladno z načrtovanim smo zagotavljali sredstva za pridobitev projektne dokumentacije  in 

pridobivanje služnosti po zasebnih zemljiščih, po katerih bosta potekala fekalni kanal in 

vodovod. Projektna dokumentacija še ni izdelana do konca, saj je bilo potrebno trase popravljati 

glede na pridobljene služnosti, za katere so se služnostne pogodbe sklepale sočasno. Za 

pridobitev služnosti in notarsko overitev služnostnih pogodb smo realizirali sredstva v višini 

10.747,01 EUR. 

41407011 IZBOLJŠANJE VODOOSKRBE VETERNO-GOZD(170.320 €) 

182.895 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Uspešno smo zaključili v letu 2014 začeto investicijo v izboljšavo vodooskrbe naselij Sp. Vetrno 

in Gozd. Za stroške gradnje novega 100m3 vodohrana in novega vodovoda do vasi Gozd, 

gradbenega in geomehanskega nadzora ter varstva pri izvajanju del smo zagotovili 182.895,00 

EUR. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (37.797 €) 39.695 € 

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM 

DOMU TRŽIČ (37.797 €) 39.695 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP-ja je bil za Zdravstveni dom Tržič v letu 2015  kupljen nov prenosni urgentni 

ultrazvok v vrednosti 21.987,67 EUR. 

 

Za izvedbo projekta smo pridobili tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje  (16.154,10 

EUR) in OZG (2.871,78 EUR, ki je znesek nakazal v začetku januarja 2016). Ostanek potrebnih 

sredstev je zagotovila Občina Tržič. 

 

17.797,33 EUR smo skladno s pogodbo nakazali OZG za nadgradnjo RTG aparata iz leta 2014. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (422.428 €) 

228.278 € 

40904010 VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V TRŽIŠKEM 

MUZEJU (24.634 €) 21.722 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za investicije so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski 

porabi, in sicer za naslednje namene: prenovo čevljarske zbirke - 7.000,00 EUR, mizarska dela v 

Pollakovi kajži - 6.000,00 EUR, grafična dela v slovenskem smučarskem muzeju - 1.863,73 

EUR, obnovo tal v Pollakovem salonu - 2.887,74 EUR, elektroinštalacisjka dela v Pollakovi 

kajži - 7.823,00 EUR ter za napise za Kurnikovo hišo  - 855,53 EUR. Sredstva za investicijski 

transfer so bila porabljena v celoti, to je 26.430,00 EUR. Sredstva so bila muzeju nakazana na 

osnovi posameznih zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 

40904018 BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE KOROŠKA - SLO 

(CULTH:EX) (0 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je bil izvedbeno zaključen 30. 6. 2012. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in 

sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v  okviru Operativnega programa Slovenija - 

Avstrija 2007 - 2013. S strani Evropskega sklada smo v letu 2015 pričakovali še dokončno 

nakazilo sofinancerskih sredstev v višini 13.185,21 EUR. Nakazilo smo prejeli dne 9.2.2016 in s 

tem projekt tudi finančno zaključili. 

41004004 INVEST.VZDRŽ.KNJIŽNICE DR.TONETA PRETNARJA
 (38.207 €) 37.061 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za investicije je bilo zavodu nakazanih  37.060,70 EUR. Najpomembnejše investicije 

predstavljajo: prenova tlaka v hodniku, obnovitevna dela v dvorani FS Karavanke, IKT, nakup 

opreme (omare za gradivo, miza za čitalnico, ruter arnes) in sanacijski načrt. Sredstva za 

investicije so bila zavodu nakazana na osnovi zahtevkov z dokazili o namenski rabi. 
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41004008 VELIKO NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ (121.588 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na postavki so bila namenjena izdelavi OPPN in nakupu zemljišča za veliko nogometno 

igrišče. Predvidena lokacija novega nogometnega igrišča je ob Osnovni šoli Križe, vendar je za 

izvedbo le tega potrebno še spremeniti namembnost zemljiščem iz kmetijske rabe v  rabo za 

šport in rekreacijo. OPN zaenkrat še ni bil sprejet, ta dokument pa predstavlja podlago izdelavi 

OPPN, zato k izdelavi slednjega še nismo pristopili. 

41411002 PROJEKT CELOVITE PRENOVE TRŽIŠKEGA 

MUZEJA (30.000 €) 1.495 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za dokončanje projektne in investicijske 

dokumentacije za prenovo Tržiškega muzeja. Projektna dokumentacija je bila izdelana, na 

zahtevo ZVKD Kranj pa bo potrebno dodatno pripraviti še konservatorski načrt. V letu 2016 bo 

dokumentacija po pridobitvi ustreznih soglasij v fazi, ko lahko kandidiramo na javnem razpisu 

za pridobitev sredstev EU ali sredstev ministrstva za kulturo, če bodo seveda do objave razpisov 

prišlo. 

41411005 UREDITEV ŠP.IGRIŠČA OB DTO (160.000 €) 160.939 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na Športnem 

igrišču ob DTO in OŠ Tržič in sicer za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo javnega 

razpisa, gradbeno obrtniška dela in nadzor. Obstoječe vadbene površine so se sanirale in 

modernizirale, ter dogradile tudi nove (igrišče za ulično košarko). Projekt je v celoti dosegel 

zastavljene cilje, to je vzpostavitev boljših in dodatnih pogojev za izvajanje športno rekreativne 

dejavnosti za vse starosti naših občanov, tako za organizirano kot individualno in rekreativno 

športno udejstvovanje. V letu 2015 smo za gradbeno obrtniška dela namenili 150.843,94 EUR, 

za investicijski nadzor 3.789,34 EUR, za projektno dokumentacijo 6.014,60 EUR, za varnostni 

načrt gradbišča 231,80 EUR, za obrazložitveno tablo 59,78 EUR. 

41411006 ŠPORTNO IGRIŠČE SEBENJE (33.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj se pričakuje sprejem OPN, kot podlago za izvedbo 

projekta, istočasno pa tudi pridobitev potrebnega zemljišča. 

41411007 FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU KRIŽE
 (15.000 €) 7.061 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila v celoti porabljena za realizacijo projekta postavitve "fitnes centra na prostem" v 

Športnem parku Križe. Projekt je v celoti dosegel zastavljeni cilj, to je vzpostavitev boljših in 

dodatnih pogojev za izvajanje športno rekreativne dejavnosti za vse starosti naših občanov, tako 

za organizirano kot individualno in rekreativno športno udejstvovanje. 
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19 IZOBRAŽEVANJE (536.286 €) 380.161 € 

40904007 PROJEKTI IN INVESTICIJE V VRTCU TRŽIČ (43.750 €) 36.325 

€ 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

NRP vključuje investicijske transfere javnemu zavodu za sanacijo centralne kuhinje v enoti 

Križe in nakup pomivalnega stroja (3.500,00 EUR) za enoto Palček. Sredstva v višini 804,87 

EUR so bila porabljena za plačilo nadzora nad izvedbo GOI del pri sanaciji kuhinje. 

 

Cilj Občine Tržič je sprejeti v vrtec kar največ otrok iz občine Tržič, kar nam je v letu 2015 

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. 

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ (175.404 €) 149.113 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za investicije OŠ Bistrica so bila namenjena za obnovo južnega dela fasade pri vhodu 

razredne stopnje. Šola je izvedla investicijo v okviru zneska, ki ji je bil predhodno priznan ter v 

skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih. Sredstva za investicijo so bila šoli nakazana na 

osnovi zahtevka z dokazili o namenski rabi. Za investicije je bilo OŠ Bistrici skupno nakazanih 

41.000,00 EUR (33.000,00 EUR iz postavke 40219 OŠ Bistrica in 8.000,00 EUR iz postavke 

50109 projekti in investicije v osnovnih šolah). 

 

Sredstva za investicije OŠ Tržič so bila namenjena za: nakup računalniške opreme za OŠ Tržič; 

računalnik, energetsko zaščita, projektor, laserski in barvni tiskalnik (2.408,10 EUR), za 

pomivalni stroj za PŠ Podljubelj (1.744,60 EUR), za tlačni grelnik vode (5.742,93 EUR) in za 

zamrzovalno omaro za kuhinjo v OŠ Tržič (2.720,60 EUR), za nujno sanacijo strehe na PŠ Lom 

zaradi zamakanja (1.065,06 EUR), za gradbena dela na PŠ Lom (sanacija betonske plošče, sten 

in ograje glavnega vhoda, čiščenje in fugiranje kamnitega opornega zidu ter delna sanacija 

tlakovcev - 3.786,88 EUR). 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. Za investicije je bilo OŠ Tržič skupno 

nakazanih 17.468,17 EUR. 

 

Sredstva za investicije OŠ Križe so bila namenjena za Sredstva za investicije so bila namenjena 

za zamenjavo radiatorjev v treh prostorih šole (1.573,80 EUR), za nakup pisarniškega stola 

spinalis (576,57 EUR), za zamenjavo vrat na stranskem vhodu ter popravilu vrat na glavnem 

vhodu šole (2.074,00 EUR), za nakup razdelilnega pulta za šolsko kuhinjo (10.753,23 EUR), za 

zamenjavo vrat in nadsvetlobe v telovadnici (2.704,74 EUR), za pozidavo parapetov, menjavo 

oken ter izolacijo s fasado knjižnice (8.410,55 EUR), za obnovo talnih oblog v garderobi v 

pritličju (10.430,08 EUR). 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. Za investicije je bilo OŠ Križe skupno 

nakazanih 36.522,97 EUR (33.522,97 EUR iz postavke 40239 in 3.000 EUR iz postavke 50109). 

 

Sredstva za investicije Glasbene šole Tržič so bila namenjena za nakup orffovega inštrumentarija 

(3.588,52 EUR) in klarineta (356,00 EUR), za nakup računalnika (1.061,21 EUR), radiatorja in 

termostatskih ventilov (572,25 EUR) ter dvokrilnih vrat za dvorano (1.931,13 EUR). Šola je 
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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. Za investicije je bilo Glasbeni šoli skupno nakazanih 7.509,11 EUR.  

 

2.934,00 EUR na tej postavki (50109) je bilo namenjenih še za skupni elaborat evidentiranja 

stavb vrtca križe in šol, 1.195,60 EUR za PID - obnova športnega igrišča pri OŠ Bistrica in 

4.049,91 EUR za obnovo fasade na OŠ Bistrica. 

 

Skupno je bilo za vse zgoraj navedene projekte in investicije nakazano 110.679,76 EUR. Po 

javnih zavodih je manjši del sredstev ostal neporabljen, saj so ga namensko hranili za primer 

nujnih, nepredvidenih vzdrževalnih del.  

 

Del sredstev je ostal neporabljen, ker se je investicija prenove POŠ Lom zaradi preglednosti 

vodila iz ene proračunske postavke (50110 Projekti in investicije v vrtcu Tržič). 

41408002 PREVOZI UČENCEV (225.000 €) 194.722 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 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 162.955,65 EUR in 

- za izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev s posebnimi potrebami v osnovno šolo Helene 

Puhar Kranj v višini 31.766,82 EUR. 

41411004 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DETELJICA (92.132 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP-ja smo načrtovali sredstva za izvedbo celovite energetske sanacije Vrtca 

Deteljica. Skladno z zavezo države smo čakali na objavo javnega razpisa za izvedbo celovitih 

energetskih sanacij javnih objektov (LS3), vendar razpisa žal ni bilo, zato sredstva iz tega 

naslova ostajajo neporabljena. Projekti sanacije do nivoja PZI so izdelani, prav tako Dokument 

identifikacije investicijskega projekta skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 

54/10) in Razširjeni energetski pregled objekta. 

 


