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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ( -

2 . 7 5 8 . 9 8 8  € )  - 2 . 8 2 5 . 9 3 2  €  

4 ODHODKI (14.274.394 €)  14.035.142 €  

Plan odhodkov v rebalansu za leto 2017, v višini 14.035.142 €, je nižji od prvotno predvidenih, 

podrobnejša obrazložitev planiranih odhodkov je podana v posebnem delu, kjer so obrazložene 

dejavnosti po proračunskih postavkah in NRP-jih.  

7 PRIHODKI (11.515.406  €)  11.209.210 €  

70 DAVČNI PRIHODKI (8.820.950 €) 8.883.810 € 

Glede na trenutno doseženo realizacijo, pričakujemo, da bodo davčni prihodki do konca leta 

malenkost višji od sprejetih v proračunu in sicer predvsem iz naslova davka na promet nepremičnin.  

71 NEDAVČNI PRIHODKI (1.782.906 €) 1.724.872 € 

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodki od premoženja (to je od najemnin za 

zemljišča, poslovne prostore, stanovanja, GJS in drugo). Ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki do 

konca leta realizirani v skladu z načrtovanimi, razen prihodkov iz naslova sofinanciranja vlaganj v 

športno infrastrukturo od Fundacije za šport, kjer smo na razpisu uspeli dobiti 17.972,00 EUR (od 

87.000,00 EUR). 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (155.000 €) 203.579 € 

Občina izvaja postopke za realizacijo programa prodaje premoženja, realizacija od odvisna od 

plačilne sposobnosti potencialnih kupcev. Med prodajo opreme je bila načrtovana prodaja 

opuščenih žičniških naprav na Zelenici, ki bo realizirana v nekoliko višjem znesku od načrtovanega. 

V načrt razpolaganja z nepremičninami sta dodatno umeščeni dve stanovanji za prodajo.  

73 PREJETE DONACIJE (27.400 €) 13.250 € 

Med prejetimi dotacijami smo v sprejetem proračunu predvideli dotacijo za sofinanciranje obnove 

ceste do Jagra, do dogovora o sofinanciranju po vsej verjetnosti ne bo prišlo. So pa krajevne 

skupnosti uspele zbrati več manjših dotacij od pravnih oseb za sofinanciranje svojih dejavnosti. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (729.150 €) 383.699 € 

Transferni prihodki so sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov za sofinanciranje 

investicijskih projektov in za tekočo porabo ter finančna izravnava. Finančna izravnava prvotno ni 

bila predvidena dovolj visoko, saj ob pripravi proračuna še nismo razpolagali z izračuni o točnih 

zneskih dohodnine in finančne izravnave za leto 2017.  

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij po ZFO smo predvideli 

realizacijo tako povratnih kot nepovratnih sredstev. Glede na dejansko realizirane investicije smo na 

razpis prijavili zgolj črpanje nepovratnih sredstev, ki jih bomo namenili za sofinanciranje razširitve 

križišča v Podljubelju, povratna sredstva pa ne bomo namenili za sofinanciranje investicij ampak za 

reprogramiranje dolga, kar pa po navodilih Ministrstva za finance ne predstavlja prihodka v bilanci 

prihodkov in odhodkov ampak samo spremembo v bilanci stanja.  
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V sprejetem proračunu smo imeli predvidene tudi prihodke za sofinanciranje investicij in projektov 

iz EU sredstev, vendar bo zaradi časovnega zamika črpanje možno šele prihodnje leto. 
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II. POSEBNI DEL 

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

10202 DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV (98.508 €) 93.508 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Dosedanja poraba sredstev na postavki v letu 2017 je malenkostno manjša od načrtovane, na 

podlagi česar je do konca leta 2017 predvidena tudi manjša realizacija glede na sprejeti proračun. 

Skladno s tem je proračunska postavka ustrezno zmanjšana. 

4000 OBČINSKA UPRAVA  ( 1 4 . 1 5 8 . 2 8 2  € )  1 3 . 9 2 0 . 2 3 0  €  

10105 INVESTICIJSKA SREDSTVA (44.000 €) 40.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Ocena realizacije do konca leta 2017 je nižja, kot je predvidena s sprejetim proračunom, saj se v 

letu 2017 ne bodo izvedle vse načrtovane investicije (ureditev dveh arhivov). 

10107 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
 (85.000 €) 95.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena: za nujna investicijsko vzdrževalna dela občinskih 

poslovnih prostorov ter za plačilo stroškov upravljanja,  plačilo v rezervni sklad,  plačilo 

obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja, komunalnih storitev in za plačilo zavarovalnih premij 

ter morebitnih drugih stroškov, povezanih z uporabo poslovnih prostorov. Dodatna sredstva je 

potrebno zagotoviti zaradi plačila prevzetih obveznosti iz preteklega leta (sanacija zamakanja na 

objektu PEKO - PUR). 

30101 SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER-CLLD (46.750 €) 25.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V programskem obdobju 2014-2020 je Evropska unija ustvarila nov instrument kohezijske 

politike imenovan  Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD). Gre za 

instrument, ki izhaja iz Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 

2014–2020 in se zanj v programskem obdobju namenja več kot 95 mio EUR. 

 

Dne 16. 6. 2015 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD), ki 

določa pravila za izvajanje tega instrumenta v Sloveniji. Uredba CLLD je skupna uredba treh 

skladov, ki so se odločili za izvajanje skupnega pristopa CLLD, in sicer Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Tako Uredba CLLD določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in 

potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega 

razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih 

akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in 

neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem 

podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede 
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podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020. 

Občina Tržič je pristopila v Lokalno akcijsko skupino Gorenjske, ki jo vodi Regionalna razvojna 

agencija Kranj. V letu 2016 je bila dokončno potrjena Strategija lokalnega razvoja, trenutno pa je 

objavljen javni razpis oz. poziv za prijavo projektov. Sredstva na postavki so namenjena za 

pripravo razvojnih dokumentov in strukture za izvajanje instrumenta na regionalni ravni ter 

upravljanje, večina sredstev pa je rezervirana za izvedbo manjših projektov, ki bi se lahko na 

podlagi Strategije lokalnega razvoja začeli izvajati v prihodnjih letih. 

Do polovice leta so bili realizirani izdatki za upravljanje Lokalne akcijske skupine Gorenjska 

košarica. V letošnjem letu še ni predviden začetek izvajanja projektov, saj rok za 1. javni poziv 

poteče 11. 9. 2017, kar pomeni, da se bodo projekti realno začeli izvajati v letu 2018, zato se 

načrtuje nižja realizacija od sprejetega proračuna. 

V letošnjem letu se načrtujejo še izdatki za pripravo različne projektne in tehnične, investicijske 

ter druge dokumentacije, ki je potrebna za pripravo projektnih predlogov. 

30609 SRED.ZA POSPEŠ.GOSPODARST.V OBČ. (455.000 €) 365.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinaciranju aktivnosti za spodbujanje 

podjetništva in gospodarskega razvoja na lokalni ravni. 

Proračunska postavka vključuje razvojni program v višini 175.000 EUR. Sredstva Občina Tržič 

namenja za spodbujanje podjetništva in gospodarstva prek štirih ukrepov javnega razpisa (Ukrep 

A - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj , Ukrep B - 

spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, Ukrep C - Spodbujanje 

promocije in prodora na tuje trge, Ukrep F - Spodbujanje sobodajalstva). Občina Tržič s temi 

ukrepi poskuša izboljšati gospodarsko situacijo v občini. V prvi polovici leta je bilo izvedeno 

eno izplačilo, ki se nanaša na javni razpis iz leta 2016. Ocena realizacije do konca leta je, da se 

bodo izplačala vsa načrtovana sredstva. 

S te postavke se financirajo tudi razvojni programi revitalizacije industrijskega območja 

nekdanjega BPT  in ureditev P+R parkirišča.  

Preostanek sredstev pa predstavljajo drugi projekti za spodbujanje gospodarstva, ki jih Občina 

Tržič izvaja skupaj z OOZ Tržič, LU Tržič (iniciativa TržičPodjeten.si, Tržiški kreativni center), 

organizacija izobraževanj, delavnic, izdelava promocijskega gradiva, strategij, akcijskih načrtov 

ter drugih dokumentov. Sredstva so med drugim namenjena tudi sofinanciranju aktivnosti na 

področju socialnega podjetništva. 

Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki se zmanjšujejo zaradi neizvedbe rušitve upravne 

stavbe in gasilskega doma, saj se je gradbeno dovoljenje zaradi oteženega pridobivanja soglasij 

pristojnih soglasodajalcev zamaknilo. 

NRP 41208014 Sredstva za pospeševanje gospodarstva 

NRP 41408004 Regeneracija industrijskega območja BPT - RIO Tržič 

NRP 41611003 Ureditev P+R parkirišča 

 

30701 DELOVANJE DOVŽANOVE SOTESKE IN RIS DOLINA (76.800 €) 60.479 

€ 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Del sredstev na tej postavki je namenjen tudi večjim investicijskim projektom, ki so nujni za 

nadaljnji razvoj območja. Glavni projekt je ureditev vstopne točke na parkirišču v Čadovljah - 
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osrednje informacijske točke ob vstopu v širše območje pod Košuto. Občina Tržič je že izdelala 

projektno dokumentacijo in pridobila vsa zahtevana soglasja za poseg v strogo zavarovano 

naravno območje. Izvedba investicije v postavitev objekta se prenese v leto 2018, saj bo naložba 

sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru LAS 

Gorenjska košarica - ukrepa Varstvo okolja in ohranjanje narave, in sicer v operaciji 

BOGASTVO NARAVE. Del sredstev na tej postavki zato v letu 2017 ne bo porabljen. 

30714 ALPE ADRIA PARK DOŽIVETIJ (100.000 €) 64.373 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt Alpe-Adria regija doživetij je bil odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Avstrija, partnerski sporazum pa je bil podpisan z zamikom. Zaradi kasnejšega datuma 

pričetka projekta (maj 2017) so se zamaknile tudi projektne aktivnosti. V letu 2017 bomo tako 

realizirali le 1. sklop naložb v infrastrukturo za turistični produkt kolesarska doživetja, za kar je 

bilo izvedeno javno naročilo Ureditev prostorov v planinskih domovih. Prvo obdobje poročanja 

se konča 31. 10. 2017, ko bodo zgoraj navedene investicije realizirane. Zaradi zamika pričetka 

projekta vsa načrtovana sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. 

NRP 41611002 - Alpe Adria park doživetij 

31001 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI (6.000 €) 7.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta je bila realizacija na postavki zaradi oskrbe psov v zavetišču višja od 

načrtovane, zato bo glede na izkušnje iz preteklih let potrebno zagotoviti dodatna sredstva v 

minimalnem obsegu. 

40101 DEJAVNOST VRTCA TRŽIČ (1.553.610 €) 1.600.610 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz postavke se krijejo stroški dela zaposlenih, materialni stroški v Vrtcu Tržič ter stroški 

rednega/investicijskega vzdrževanja. 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, ki se Vrtcu Tržič plačuje mesečno na podlagi izstavljenih računov. Glede na doseženo 

polletno realizacijo in dejstvo, da računi vsakokrat presegajo mesečni plan predvidevamo, da se 

bo tudi s prejemom novih odločb za znižano plačilo vrtca s strani CSD ta trend nadaljeval.  

Planirana sredstva tako predvidoma ne bodo zadostovala. Starši so npr. maja 2017 plačali v 

poprečju 31,20 %, lani novembra pa 30,89 % cene programa. Ocenjujemo, da bo potrebno 

dodatnih 20.000,00 EUR, stroškov pa vnaprej ni mogoče natančno predvideti. 

Za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest - izboljšanje najnižjih plač v skupini J , ki so 

uvrščena do vključno 26. plačnega razreda (na podlagi uredb in aneksov h kolektivnim 

pogodbam objavljenih v  Ur.l. RS, št. 46/17) bo predvidoma dodatno potrebnih 27.000,00 EUR. 

Iz postavke se namenja sredstva tudi za investicijski transfer Vrtcu Tržič v višini 23.750,00 

EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev in 

manjšim adaptacijam. V letu 2017 so sredstva rezervirana za zamenjavo zunanje ograje v enoti 

Deteljica, nakup  pomivalnega stroja za enoto Križe in obnovo igralnice na Deteljici - sredstva 

bodo zadoščala. 

 

 

NRP 40904007 projekti in investicije v Vrtcu Tržič 
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40430 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV
 (113.000 €) 133.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so bila porabljena ali pa so že rezervirana v celoti in sicer:  

- za najem, upravljanje in vzdrževanje premičnega drsališča na Ravnah,  

- za izvedbo vzdrževalnih del na ureditvi dovozne poti, parkirišča ter izteka velike skakalnice in 

izgradnji fekalnega kanalizacijskega priključka v Skakalnem centru Sebenje, 

- za vzdrževanje in upravljanje Dvorane tržiških olimpijcev,  

- za pripravo geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za izgradnjo športnega igrišča 

Žiganja vas v KS Sebenje, 

- za vzdrževanje in upravljanje športnega igrišča Bistrica, športnega parka Križe in popravilo 

naprav za fitnes na prostem v športnem parku Križe. 

Ker sredstev na proračunski postavki tako ni več na razpolago, predlagamo, da se z rebalansom 

zagotovi dodatnih 20.000 EUR, ki bi jih porabili za ureditev odvodnjavanja na Balinišču Ravne, 

kar bo zagotavljalo nemoteno uporabo športnih površin za izvajanje športnih aktivnosti in 

povečalo uporabno površino za postavitev večje ledene ploskve na premičnem drsališču v 

zimskem času. Sredstva se bodo porabila še za ostala nujna in tekoča vzdrževalna dela na 

športnih igriščih in objektih v lasti Občine Tržič, kot npr. popravilo reflektorske razsvetljave v 

Športnem parku Križe. Del sredstev bi pomenil tudi rezervo za primer izvedbe nepredvidenih, 

interventih ukrepov (vandalizem, vremenske ujme, drugi nepredvideni dogodki ...). 

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI (440.000 €) 480.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se namenjajo na podlagi odločbe CSD Tržič za plačilo razlike med polno ceno 

oskrbnine v domu starejših občanov in prispevkom oskrbovancev za tiste občane, ki s svojimi 

prihodki ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Cene za oskrbnino se oblikujejo na podlagi 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS št. 87/06, 

8/07, 51/08, 5/09, 7/10 in 6/12), na podlagi sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter 

stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za 

odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za 

starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Ur.l.RS št. 4/17) in na podlagi rasti 

elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (Ur.l.RS št. 4/17) in Pravilnika o 

standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS št. 45/10, 28/11 in 111/13). Ker 

cene storitev vseeno nekoliko naraščajo, hkrati pa se povišuje razlika med polno ceno oskrbnine 

in prispevkom oskrbovancev (na podlagi odločbe CSD) in hkrati narašča tudi število 

oskrbovancev, ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadoščala in predlagamo, da se z rebalansom 

zagotovi dodatnih 40.000 EUR. 

 

Primerjava odhodkov in števila oskrbovancev po letih: 

2017 

(ocena)
2016 2015 2014 2013 2012 2011

40510 SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI v eur 480.000,00 471.228,05 437.420,36 419.166,45 373.841,92 382.463,39 342.850,36

Število oskrbovancev v domovih (povprečno mesečno) 100 90 75 65 65 65 65  
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40583 STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU (114.975 €) 139.975 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena izvajanju osebne pomoči in pomoči družini na domu. Pomoč na domu je 

javna služba, ki jo je občina po zakonu dolžna opravljati. Za Občino Tržič izvaja storitev Dom 

Petra Uzarja Tržič v sodelovanju s Centrom za socialno delo Tržič in Zdravstvenim domom 

Tržič. Uporabnik plača del vrednosti storitve, drugi del v višini 70 % pa pokrije Občina Tržič. V 

prvi polovici leta je realizacija 65 % in ker je število uporabnikov v porastu (tudi do 50 

uporabnikov) sredstva za ta namen ne bodo zadoščala. Predlagamo, da se z rebalansom zagotovi 

dodatnih 25.000 EUR. 

Primerjava odhodkov in števila oskrbovancev po letih:  

2017 

(ocena)
2016 2015 2014 2013 2012 2011

40583 POMOČ NA DOMU v eur 140.000,00 83.289,46 50.383,35 26.871,00 30.803,91 30.939,43 33.339,20

Število prejemnikov pomoči na domu (povprečno mesečno) 46 41 26 18 18 18 23  

40601 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEPRESKRBLJENIH OSEB
 (110.000 €) 118.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz postavke krijemo obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki ne morejo biti zavarovani na 

drug način oziroma po drugi zavarovalni podlagi (v povprečju letos 266 zavarovancev mesečno) 

in zavarovanje trem otrokom do 18. leta, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski član. 

Stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti, glede na dinamiko doplačil pa sredstva ne bodo 

zadostovala. Potrebujemo dodatnih 8.000 EUR. 

40602 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (30.000 €) 33.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena plačilu storitev mrliško ogledne službe v občini Tržič in izvedbi 

sodnomedicinskih obdukcij. Stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti. Planirana sredstva 

glede na polletno realizacijo ne bodo zadostovala.  Ocenjujemo, da bo potrebno dodatnih 

3.000,00 EUR. 

50109 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNIH ŠOLAH (21.250 €) 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so glede na veliko količino stavbnega fonda javnih zavodov na področju 

izobraževanja namenjeni predvsem izvedbi različnih interventnih, nepredvidenih ukrepov 

(zamakanja, vremenske ujme, požar, drugi nepredvidljivi dogodki). Sredstva za izvedbo rednih 

vzdrževalnih del javnim zavodom zagotavljamo z rednimi transferi, ki pa ne gredo iz te 

proračunske postavke. V prvi polovici leta 2017 izrednih dogodkov nismo beležili, predlagamo, 

da se zato postavka zmanjša za 11.250 EUR, sredstva pa se prerazporedijo na postavko 40101 

Dejavnost vrtca Tržič, kjer bo zaradi odprave plačnih anomalij do vključno 26. plačnega razreda, 

potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki plač. 

50119 PROJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU (20.000 €) 68.200 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so bila planirana za sofinanciranje investicije prek javnega razpisa 

Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij 

na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2017 -  konkretno za nakup terminalov (2 

ročna in 2 mobilna) in dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev za uporabo v nujni medicinski 

pomoči.  
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V letu 2016 je ZD Tržič vložil 50.000 EUR za prenovo referenčnih ambulant v Z traktu stavbe. 

Zaradi prenove oken in toplotnih mostov (neizveden toplotni ovoj) se sedaj pojavlja plesen, zato 

je nujna celovita energetska sanacija tega dela. V izogib nadaljevanju škode je bila sprejeta 

odločitev, da se pristopi k energetski sanaciji Z trakta (brez Z stene – v letu 2018 namreč 

načrtujemo izgradnjo prizidka). Ker sredstva v proračunu za leto 2017 niso bila planirana in je 

sanacija nujna, bi manjkajoča sredstva zagotovili z rebalansom. Ekonomsko najugodnejša 

ponudba za izvedbo toplotnega ovoja Z trakta znaša 99.139,33 EUR  (z DDV), ZD Tržič bo 

prispeval do 50% sredstev. 

 NRP 40904017 Investicije in projekti v ZD Tržič 

50121 NAKUP, GRADNJA IN INV.VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV(277.000 

€) 230.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so namenjena za zamenjavo parketa in obnovo tribun v Dvorani tržiških 

olimpijcev. Realizacija oziroma rezervacija sredstev v prvi polovici leta je 76 %, saj smo za 

planirano investicijsko vzdrževanje v prvi polovici leta izvedli postopke v skladu z ZJN in že 

podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za prenovo (zamenjava parketa in obnova tribun) v 

Dvorani tržiških olimpijcev. Sredstva so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije, 

izvajanje nadzora ter izvedbo obrtniški del. Ocenjujemo, da se presežek planiranih sredstev v 

višini 27.000 EUR lahko prerazporedi (ponudba izbranega izvajalca je bila nižja od 

projektantske ocene, stanje izvlečnih tribun je bilo boljše kot smo predvidevali, zaradi 

kvalitetnejšega parketa pa ni potrebno namestiti dodatnih zaščit na mestu izvleka tribun). 

V postopku je zahteva po sodni razdelitvi ali nakupu solastniškega deleža na zemljišču parc. št. 

266/91 k.o. 2144 – Bistrica (v naravi zemljišče ob gasilskem domu Bistrica, predvidena širitev 

balinišča). Občina Tržič oz. KS Bistrica namerava izvesti ponujeni nakup solastnega deleža 

enega izmed solastnikov, kar bo v nadaljevanju Občini Tržič oz. KS Bistrica omogočilo širitev, 

pokritje in osvetlitev balinišča. Do ureditve zemljiškoknjižnih razmerij priprava projektne 

dokumentacije ni smiselna in niti ni možna, zato predlagamo, da se sredstva postavke 

prerazporedijo za namen nakupa zemljišč. 

50124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS (57.000 €) 37.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Postopki izbire in nakupa zemljišča/ustrezne nepremičnine za prostore KS Sebenje še niso 

zaključeni, zato se izbira projektanta in izdelava projektne dokumentacije ne more izvesti in 

sredstva ostajajo neporabljena. V postopku zbiranja nezavezujočih ponudb za bodočo lokacijo 

novega doma krajanov, smo kot ustrezno ocenili ponudbo podjetja Semago d.o.o, ki za potrebe 

izgradnje doma krajanov ponuja v odkup parcele v centru vasi (605/2, 605/11 in 605/12, vse 

k.o.Žiganja vas). Vzporedno pa se je kot optimalna rešitev omenjene problematike pokazala 

možnost menjave omenjenih nepremičnin s praznim poslovnim prostorom na Trgu svobode 18, 

ki ga od Občine Tržič želi odkupiti družba Semago d.o.o. 

Planirana sredstva v višini 20.000 EUR za ureditev Doma krajanov KS Sebenje se tako prenesejo 

v leto 2018 (predvidoma za nakup zemljišč, na postavki UOP). 

50125 UREDITEV OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA (20.000 €) 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva rezervirana na PP so bila v preteklosti namenjena za pripravo projektne, investicijske 

dokumentacije, izvedbo gradbeno-obrtniških del in gradbenega nadzora ter drugih del v povezavi 

z realizacijo ureditve turistično kulturnega centra na območju letnega kopališča Tržič. 

Pridobljena so bila nepovratna sredstva iz EU ESRR in sredstev po ZFO-1. 
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Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju nakupa različne opreme in drugih 

investicijskih del na Gorenjski plaži z namenom povečanja atraktivnosti turističnega produkta in 

izboljšanju ponudbe (igrala, pripomočki, športna oprema, itd.). 

Do polovice leta ni bilo realiziranih izdatkov, saj ni bilo izkazanih posebnih potreb s strani 

obiskovalcev in upravljavca. 

Do konca leta se načrtuje realizacijo v višini 5.000,00 EUR, zato se temu primerno zmanjšujejo 

za to predvidena sredstva. 

50127 UPRAVLJANJE Z BAZENOM (82.025 €) 75.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so rezervirana za izplačevanje nadomestila, ki pokriva izpad prihodkov nad odhodki za 

obratovanje, delovanje in splošno upravljanje z objektom (ogrevanje, elektrika, voda, kemikalije, 

stroški dela, itd.) v skladu z Odlokom o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z 

javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« (Uradni list RS, št. 54/2015). Preostanek 

sredstev je namenjen financiranju različnih investicijsko-vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki 

zagotavlja nemoteno delovanje kopališča in obratovanje kompleksa kot celote.  

Izdatki so nastali na podlagi koncesijske pogodbe z upravljavcem, družbo Bios d.o.o., skladno s 

predvidenim načrtom ter drugi manjšimi stroški povezani z zagotavljanjem obratovanja 

Gorenjske plaže. 

Zaradi presežka v preteklem letu in manjših investicijsko-vzdrževalnih del se do konca leta 

načrtuje manjša poraba sredstev od tiste v sprejetem proračunu. 

60105 GRADNJA, NAKUP IN INV.VZDRŽ. STANOVANJ (116.000 €) 130.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvih šestih mesecih proračunskega leta 2017 smo izvedli popis obnove zunanjega stavbnega 

pohištva v 10 stanovanjih. Načrtovana zamenjava zunanjega stavbnega pohištva je bila 

opravljena do konca meseca avgusta. Opravili smo celotno obnovo bivalne enote na naslovu 

Podvasca 7 (elektro in vodovodne instalacije, tlaki, izgradnja kopalnice).  V mesecu avgustu je 

bila opravljena obnova strehe večstanovanjskega objekta Koroška 2. Obnova strehe poslovno 

stanovanjskega objekta na naslovu Jelendol 3 bo opravljena do konca meseca oktobra. 

Sofinancirali bomo obnovo fasade večstanovanjskega objekta Cankarjeva 13, obnovo 

konstrukcije stanovanjskega objekta Preska 19 in strehe stavbe Preska 19. V mesecu avgustu 

smo obnovili bivalno enoto na naslovu Koroška 2, ki je bila zaradi požara in malomarnosti 

bivšega najemnika popolnoma uničena. Za izvedbo vseh navedenih investicij do konca leta zato 

potrebujemo dodatna sredstva. 

60110 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ(160.000 €) 

170.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena: 

- za tekoče vzdrževanje stanovanj (popravilo elektro in vodovodnih instalacij, izvedbo manjših 

gradbenih del, popravilo streh zaradi zamakanja, ipd.). 

- za poravnavo stroškov  vzdrževalnih del, ki jih naroči upravnik,  

- za vplačila v rezervne sklade, 

- za plačilo fiksnih stroškov v zvezi z dobavo električne energije in ogrevanja za trenutno 

prazna stanovanja, 

- za plačilo stroškov upravnikov, ki izvajajo upravljanje v večstanovanjskih objektih, 



 

 14 

- za plačila zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Tržič, 

- za plačila neplačanih računov za obratovalne stroške, stroške ogrevanja in porabljeno 

električno energijo, če jih najemnik občinskega stanovanja ne plačuje, 

- za kritje stroškov notarskih in odvetniških storitev, bančnih storitev,  plačilo stroškov  

poštnine, stroškov izvršiteljev in ostalih materialnih stroškov v zvezi z vzdrževanjem 

stanovanj. 

 Zaradi povečanega števila nujnih tekočih vzdrževalnih del v občinskih najemnih stanovanjih 

(zamenjava odtočnih cevi, popravila starih električnih napeljav...), s katerimi zagotavljamo 

normalno in varno uporabo teh stanovanj, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

60202 JAVNA RAZSVETLJAVA (250.000 €) 291.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so namenjena: rednemu vzdrževanju javne razsvetljave, plačilu porabljene 

električne energije za javno razsvetljavo in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave. 

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo porabljene električne energije na 

merilnih mestih javne razsvetljave (34.997,76 EUR), redno vzdrževanje javne razsvetljave 

(6.458,24 EUR), izdelavo katastra JR ter označevanju kandelabrov (6.400,01 EUR) .  

Izvedena so bila gradbena dela na izvedbi javne razsvetljave na delu Snakovške ceste (izgradnja 

kanalizacije Križe - Sebenje in del Snakovške ceste - kanal 2a). Trenutno je v fazi realizacija 

javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil za izvedbo javne razsvetljave v naselju 

Grahovše - Lom in Pristava (Pot na polje, Purgarjeva ulica in Pristavška cesta). 

Povečanje sredstev v višini 41.000 EUR je potrebno zaradi dokončanja ureditve javne 

razsvetljave v Lešah,  kjer smo z menjavo javne razsvetljave morali slediti prenovi tras, ki jih je 

izvajalo podjetje Elektro Gorenjska, v naselju Kovor-Stagne do križišča ceste na Brdo je 

predvidena ureditev javne razsvetljave s postavitvijo dodatnih luči, na glavni cesti v Kovorju je 

predvidena menjava poškodovanega utripalca za pešce in ureditev javne razsvetljave na Kriški 

cesti mimo šole Kovorju. 

Poleg nepredvidenega nujnega investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave ob upoštevanju 

prostorskih načrtov Občine je prioritetna ureditev javne razsvetljave zaradi zagotovitve varnejše 

šolske poti učencev v šolo in iz nje. 

NRP41408006 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

60204 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (80.000 €) 90.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki so namenjena urejanju in vzdrževanju zelenic in javnih površin, kot so 

stopnišča,  deli ulic, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, javna parkirišča, dostopne poti in 

dovozi do javnih objektov, podhodi pod objekti, prehodi med objekti, atriji, dvorišča, utrjene in 

urejene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih javnih objektih, sprehajalne 

poti, pešpoti, tržnica in avtobusna postaja.  

Zaradi nepredvidenih stroškov v zvezi s sanacijo podpornega zidu na pešpoti Virje - Sv. Jožef in 

zaradi povečanja seznama javnih površin, na katerega so uvrščene javne površine v kompleksu 

BPT ugotavljamo, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za urejanje in vzdrževanje javnih 

površin do konca leta, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 
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60205 INVEST. VZDRŽ. KATEGORIZIRANIH CEST (1.178.500 €) 1.241.800 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Glede na doseženo polletno realizacijo na tej postavki, glede na že začete investicije (podpisane 

gradbene pogodbe oz. izdane naročilnice) ter glede na oceno možnih realizacij investicij še v tem 

letu (zaključeno in plačano v letošnjem letu) je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za: 

- postavitev dodatne ograje na dostopni cesti v Graben; 

- rekonstrukcijo vozišča Brezje pri Tržiču - na Slemenu;  

- ureditev šolske poti na odseku Križe  - Sebenje; 

- ureditev dostopne ceste in parkirišča pod Policijsko postajo (glamping); 

- dodatna dela pri izgradnji pločnika Loka - Kovor II. faza; 

- plačilo dodatnih del pri obnovi križišča Podljubelj; 

- povečanje deleža sofinanciranja pri izgradnji krožišča Deteljica. 

Projekt obnove Zadraškega mostu in obnove vozišča se zaradi prenosa zemljišč v letošnjem letu 

ne bo pričel, saj prenos državnih zemljišč na trasi bivše železnice na Občino Tržič še ni 

zaključen. 

Prav tako se ne predvideva pričetek naslednjih načrtovanih investicij: 

- ureditev vozišča do polne širini ob gradnji fekalnega kanala in obnovi vodovoda Pot na 

Bistriško Planino (še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja); 

- ureditev prehoda za pešce na državni cesti Križe - Golnik (Pod Pogovco) - izvedba bo sočasna s 

pločnikom Snakovška cesta; 

- obnova mostu na Ljubelju pri cerkvi Sv. Ane (obnovi se dotrajani zgornji leseni del mostu z 

ograjo) - zamik izvedbe v prihodnje leto; 

- izgradnja hodnika za pešce v Pristavi (od trgovine do bloka - delno izvedeno, dokončna 

ureditev bo sočasna s projektom ureditve Kranjske ceste in Pristavške ceste za pešce in 

kolesarje); 

- razširitev vozišča na cesti Zg. Vetrno - Gozd (pri Jejčku) - zamik izvedbe v prihodnje leto; 

- izdelava projektnih dokumentacij (ureditev ceste v Sebenjah pred skakalnicami, ureditev ceste 

mimo Stegnarja v Sebenjah, ureditev ceste proti Sušniku na Brezjah, obnova mostu v Dolini nad 

Lenartom) - naročila  projektnih dokumentacij za ureditve, katerih izvedba ni predvidena v letu 

2018, še niso šla v izvedbo, prav tako pa vsa potrebna zemljišča še niso pridobljena. 

60209 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (25.000 €) 33.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zaradi planirane sočasne izvedbe gradnje pločnika in obnove dela državne ceste ter celotne 

komunalne infrastrukture (fekalni kanal, meteorni kanal, vodovod, JR) na Snakovški cesti v 

Križah je potrebno na tej postavki zagotoviti dodatno sredstva za naročilo izdelave projektne 

dokumentacije (PGD/PZI) za izgradnjo fekalnega kanala in obnovo vodovoda. 

60224 GEODETSKA DELA (35.000 €) 45.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki so rezervirana za plačilo geodetskih storitev (ureditev meje, parcelacija, 

sprememba vrste rabe) za zemljišča in nepremičnine v lasti Občine Tržič oziroma nepremičnine, 

ki jih Občina pridobiva v last ali katerih meje v naravi niso določene oz. ni postavljenih mejnih 

znamenj. Ker je načrtovano, da se v letošnjem letu naročijo geodetske storitve, predvsem 
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parcelacije večjih območij, kar je povezano s stroški za ureditev mej s sosednjimi zemljišči, 

ocenjujemo, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala. Gre predvsem za naročilo odmere ceste 

Grahovše - Pavšl, kompletno odmero na Planinski poti v Križah po zaključeni prenovi 

infrastrukture, odmero AP Križe in  križišča (priključka) v Podljubelju in odmero cest na 

Podvasci v Pristavi. 

60225 ODŠKODNINE (109.209 €) 163.209 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin za urejanje lastniških razmerij za zemljišča, na 

katerih so zgrajene občinske ceste ali po njih potekajo oz. bodo potekali infrastrukturni vodi in 

naprave, in so zajeti v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič v letu 2017. 

Del sredstev je namenjen tudi plačilu stroškov v zvezi z urejanjem lastniških razmerij, kot so npr. 

stroški notarjev, izdelave cenitev, vknjižb v zemljiško knjigo ipd. 

Na načrt pridobivanja nepremičnin za leti 2017 in 2018 se z dopolnitvijo načrta uvrščajo 

nepremičnine, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste ( Na jasi, Pot na Bistriško 

planino, Visoče, Senično, Zvirče), ki so še vedno v lasti Stanovanjske zadruge Gorenjske, in 1/4 

solastniški delež nepremičnine, ki je v naravi del balinišča v Bistrici pri Tržiču. Na podlagi ocene 

realizacije poslov v drugi polovici leta 2017 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

60301 INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO
 (213.000 €) 155.430 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej proračunski postavki je potrebno zagotoviti sredstva za: 

- načrtovano gradnjo komunalne ureditve zemljišča za glamping pod policijo v Bistrici (fekalni 

kanal); 

- odškodnine za služnosti: za sekundarni fekalni kanal na Loki pri Črnilcu, za fekalni kanal 

Retnje zgoraj, za fekalno kanalizacijo v Kovorju: Iženkovo - Srednja pot – Pod gozdom, za 

fekalno kanalizacijo Pod skalco v Kovorju, na delu Kriške ceste in Vetrovega ter naselja 

Praproše v Kovorju, torej za tiste vse tiste trase, za katere se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje 

in so projektne rešitve tras znane. 

Predvidene investicije za dokončanje gradnje fekalne kanalizacije Kriška cesta - Vetrovo v 

letošnjem letu ne bomo izvedli, ker še nismo pridobili služnosti za potek trase po zasebnih 

zemljiščih. 

60303 INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO(214.990 €) 

287.400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej proračunski postavki je potrebno zagotoviti sredstva za: 

- izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na vodovodu zaradi povečanega števila okvar; 

- nadaljevanje opremljanja vodovodnih sistemov s telemetrijo na odseku Mestno zajetje - 

črpališče Ravne - VH Cenova guba in vrtina Brezje; 

- načrtovano gradnjo komunalne ureditve zemljišča za glamping pod policijo v Bistrici 

(vodovodni priključek); 

- izvedbo obnove vodovoda ob hkratni izvedbi krožišča na Deteljici in 

- izvedbo prestavitve vodovoda na Begunjski cesti ob sočasni sanaciji usada na državni cesti 

skozi Bistrico (Begunjska cesta). 
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Nekaterih načrtovanih investicij se ne bo izvajalo oz. se njihov začetek zamika v prihodnje leto, 

in sicer: 

- obnova vodovoda Pot na Bistriško planino: je načrtovana ob sočasni gradnji sekundarne 

fekalne kanalizacije, za katero je gradbeno dovoljenje še v pridobivanju (potrebno zemljišče za 

gradnjo je bilo pridobljeno v mesecu avgustu). 

- gradnja vodovoda Zadraški most - Zadraga: projektna dokumentacija še ni naročena, ker še ni 

dogovorjen način sofinanciranja njegove izvedbe, niti dogovorjen način zagotavljanja pitne vode 

sosednji občini, prav tako pa še ni zaključen prenos državnih zemljišč na trasi bivše železnice na 

Občino Tržič, saj je za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda potrebno izkazati 

pravico graditi na zemljiščih, po katerih bo potekala trasa tega vodovoda. 

- izvedba novega zajetja Žegnani studenec in sanacija zajetja vodovoda Kal - Dolina: upravljavec 

teh vodovodov Komunala Tržič trenutno zagotavlja ustrezno stanje na zajetjih z izvedbo rednih 

vzdrževalnih del, zato se investicije prelagajo na kasnejše obdobje. 

60306 POKRIVANJE STROŠKOV IZVAJANJA GJS ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE (17.000 €) 21.100 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V okviru te proračunske postavke potrebujemo povečanje sredstev z rebalansom zaradi prevzetih 

obveznosti vodenja katastra GJI iz leta 2016. 

60500 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (95.000 €) 112.800 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zaradi plazov in neurij in posledično višje realizacije od pričakovane bo potrebno za zagotovitev 

nemotenega izvajanja rednega vzdrževanja na gozdnih cestah na proračunski postavki zagotoviti 

dodatna sredstva. Poleg tega je na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 

realizacijo ureditve vozišča Jelendol - do jagra, ki bo sicer izvedena v obsegu zagotovljenih 

sredstev kot 1. etapa. 

61000 NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.(323.476 €) 

398.268 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Del sredstev je namenjen nakupu zemljišč skladno z Načrtom pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Tržič za leto 2017, kakor tudi morebitnim odškodninam in drugim stroškom, 

povezanih z nezaključenimi denacionalizacijskimi postopki in drugimi odprtimi sodnimi 

postopki oz. z izvršitvijo pravnomočnih sodnih odločb. Sredstva so namenjena tudi plačilu 

izdelanih cenitev nepremičnin, plačilu stroškov ogledov, plačilu davka na promet nepremičnin in 

plačilu drugih stroškov v zvezi z nepremičnim premoženjem (npr. notarske overitve, stroški 

odvetnikov, ipd.).  

Zaradi načrtovane menjave nepremičnin v sklopu zemljišč Gorenjske plaže z Župnijo Tržič - 

Bistrica (po sklenjenem dogovoru) je potrebno ob sočasni realizaciji nakupa zemljišč, potrebnih 

za izgradnjo nogometnega igrišča oz. širitev Športnega parka v Križah,  zagotoviti dodatna 

sredstva. 

61100 PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE (322.710 €) 220.100 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na proračunski postavki porabe takse za obremenjevanje vode potrebujemo povečanje sredstev 

za nujne investicije na obstoječi infrastrukturi, in sicer: 
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- za zagotovitev izvedbe  terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode na CČN Tržič. 

Komunali Tržič kot upravljavcu komunalne čistilne naprave je ARSO dne 26.4.2017 izdal 

spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje komunalne čistilne naprave 

Tržič  glede emisij v vodotok Tržiška Bistrica, v katerem je predpisano merjenje parametrov in 

njihovih mejnih vrednosti na iztoku iz naprave na merilnem mestu skladno z zahtevami 

spremenjenih predpisov v decembru 2015.  Iz letnega poročila o monitoringu za CČN Tržič za 

leto 2016 izhaja, da je pri meritvah fosforja na iztoku v mesecih od septembra 2016 dalje 

prihajalo do preseganja mejnih vrednosti fosforja na iztoku iz CČN. Trenutno se dozira 

koagulant, ki obarja fosfor, s črpalko, vendar ta rešitev ni v redu, ker niso na voljo podatki o 

zveznih meritvah na dotoku in iztoku, ki so podlaga za pravilno doziranje koagulantnega 

sredstva.  Rešitev je izvedba investicije v nadgradnjo sistema za regulacijo obarjanja fosforja 

(oprema, inštalacije in računalniško vodenje), s čimer bomo zadostili zahtevam iz spremenjenega 

OVD. 

- za dograditev črpališča Smuk v Retnjah z opremo za kompaktiranje odpadkov, ki se naberejo 

na vertikalnih grabljah v črpališču (vgradnja vertikalnih grabelj, kompaktorja, elektroinštalacij in 

postavitev lesenega objekta nad črpališčem), saj bi s to investicijo zmanjšali število okvar na 

črpalkah in intervencij upravljavca, ker v tem črpališču prihaja do vsakodnevnih težav zaradi 

odlaganja stvari v kanalizacijo, ki tja ne sodijo.  

V realizacijo v letošnjem letu ne gre gradnja fekalne kanalizacije Retnje - spodaj, ker smo 

pridobili gradbeno dovoljenje šele 30. 8.2017, kar pomeni zamik gradnje v zimske mesece. Zato 

je predvideno, da se sredstva prenesejo v prihodnje leto. Enako je pri izvedbi gradnje fekalne 

kanalizacije Pot na Bistriško planino, kjer je gradbeno dovoljenje še v pridobivanju. Poleg tega 

bomo vse investicije oz. projekte v gradnjo kanalizacije v aglomeraciji 3806 Loka - Tržič 

poskusili uvrstiti v Dogovor za razvoj regije in zanje pridobiti sofinanciranje z evropskimi 

sredstvi (prijave predvidoma v oktobru). 

61200 PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA - ODPADKI (445.000 €) 13.000 

€ 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Gradbeno dovoljenje za gradnjo opornih zidov in nadstrešnic na deponiji Kovor še ni pridobljeno 

oz. je po odločitvi Ministrstva za okolje in prostor (31. 8. 2017) na pritožbo Občine Tržič  na 

odločbo, s katero je Upravna enota Tržič zavrnila njegovo izdajo, še v pridobivanju. Posledično 

to pomeni, da se z gradnjo ne more pričeti pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja in se bo izvedba investicije zamaknila v prihodnje leto. 

70305 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE IN DRUŠTEV (295.000 €) 355.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za redno delovanje GZ Tržič in prostovoljnih gasilskih društev za namen 

zagotavljanja požarne varnosti na območju Občine Tržič v skladu z zakonom in veljavnimi 

predpisi in za sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih vozil, in sicer za PGD Bistrica pri 

Tržiču in za PGD Podljubelj ter investicijsko vzdrževanje gasilskega doma PGD Križe.  

PGD Bistrica pa je uspela z zagotovitvijo lastnega dela soudeležbe za izgradnjo prizidka h GD 

Bistrica, za projekt imajo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje in zbranega izvajalca del. 

Občina Tržič bo sofinancirala izgradnjo prizidka v višini 50%, za ta namen moramo na 

proračunski postavki zagotoviti dodatnih 60.000 EUR. 
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80200 TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE(70.000 

€) 65.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Dosedanja poraba sredstev na postavki v letu 2017 je manjša od dovoljene, na podlagi česar je 

do konca leta 2017 predvidena tudi manjša realizacija glede na sprejeti proračun. Skladno s tem 

je proračunska postavka ustrezno zmanjšana. Vseeno pa še vedno dovolj visoka, da so v primeru 

nepredvidenih namenov sredstva zagotovljena v zadostnem obsegu. 

99991 FINANCIRANJE JAVNEGA DOLGA (561.976 €) 546.976 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V okviru proračunske postavke financiranje javnega doga, zagotavljamo sredstva za plačilo 

obresti po sklenjenih pogodbah o dolgoročnem kreditu, ki smo jih od leta 2006 naprej najeli za 

sofinanciranje investicij in za odplačila glavnice. Zaradi nizkih obrestnih mer, se predvideni 

znesek za odplačila obresti lahko zniža iz 55.000,00 EUR na 40.000,00 EUR, znesek za 

odplačilo glavnice pa ostaja enak in sicer 506.976,00 EUR. 

5002 KS JELENDOL ( 1 6 . 0 2 0  € )  1 6 . 0 2 0  €  

90102 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (8.320 €) 11.320 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Krajevna skupnost z rebalansom predlaga prerazporeditev sredstev iz postavke tekoče 

vzdrževanje javnih površin in tekoče vzdrževanje lokalnih cest na postavko krajevna samouprava 

- z namenom nakupa odrskih zaves v dvorani v Domu krajanov in druge opreme za dvorano. 

5003 KS LEŠE  ( 2 3 . 5 0 0  € )  2 3 . 5 0 0  €  

90103 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (11.500 €) 16.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Krajevna skupnost z rebalansom predlaga prerazporeditev sredstev iz postavke tekoče 

vzdrževanje javnih površin in tekoče vzdrževanje lokalnih cest na postavko krajevna samouprava 

- z namenom nakupa opreme in za investicijska dela v OŠ Leše. 

5006 KS PRISTAVA ( 3 . 1 6 0  € )  3 . 9 6 0  €  

90406 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (300 €) 1.100 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Krajevna skupnost z rebalansom predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki urejanje 

javnih površin - za vzdrževanje otroškega igrišča v Pristavi v višini 800,00 eur. Vir predlaganega 

povečanja sredstev na postavki urejanje javnih površin so na transakcijskem računu KS, ki so 

ostala neporabljena iz preteklih let. 

5009 KS SENIČNO  ( 4 . 6 5 0  € )  7 . 6 5 0  €  

90109 KRAJEVNA SAMOUPRAVA (4.650 €) 7.650 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Krajevna skupnost z rebalansom predlaga povečanje sredstev na proračunski postavki krajevna 

samouprava - za nakup opreme v Domu krajanov v Seničnem v višini 3.000,00 eur. Vir 
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povečanja sredstev na proračunski postavki krajevna samouprava so neporabljena sredstva iz 

preteklih let na transakcijskem računu KS in pričakovana donacija Vodovodne zadruge Senično. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (50.500 €) 30.500 € 

41508001 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE(30.500 

€) 30.500 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2017 se je zaključil postopek izdelave, CPS pa je bila obravnavana in sprejeta na 

pristojnih občinskih organih. Izdatki so nastali za plačilo 2. faze izdelave CPS. Do konca leta se 

načrtujejo še manjši stroški povezani z izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Ker so aktivnosti 

potekale skladno z načrti ni predvidenih sprememb porabe proračunski sredstev. 

41511008 DOM KRAJANOV KS SEBENJE (20.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postopki izbire in nakupa zemljišča/ustrezne nepremičnine za prostore KS Sebenje še niso 

zaključeni, zato se izbira projektanta in izdelava projektne dokumentacije ne more izvesti in 

sredstva ostajajo neporabljena. V postopku zbiranja nezavezujočih ponudb za bodočo lokacijo 

novega doma krajanov, smo kot ustrezno ocenili ponudbo podjetja Semago d.o.o, ki za potrebe 

izgradnje doma krajanov ponuja v odkup parcele v centru vasi (605/2, 605/11 in 605/12, vse 

k.o.Žiganja vas). Vzporedno pa se je kot optimalna rešitev omenjene problematike pokazala 

možnost menjave omenjenih nepremičnin s praznim poslovnim prostorom na Trgu svobode 18, 

ki ga od Občine Tržič želi odkupiti družba Semago d.o.o. 

Planirana sredstva v višini 20.000 EUR za ureditev Doma krajanov KS Sebenje se tako prenesejo 

v leto 2018 (predvidoma za nakup zemljišč, na postavki UOP). 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (195.000 €) 255.000 

€ 

41004017 VZDRŽ.GAS.DOMOV, INVEST.IN NABAVA 

GAS.OPREME, VOZIL (195.000 €) 255.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so namenjena za namen zagotavljanja požarne varnosti na območju Občine Tržič v 

skladu z zakonom in veljavnimi predpis, in sicer za sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih 

vozil za PGD Bistrica pri Tržiču in za PGD Podljubelj ter investicijsko vzdrževanje gasilskega 

doma PGD Križe.  

PGD Bistrica pa je uspela z zagotovitvijo lastnega dela soudeležbe za izgradnjo prizidka h GD 

Bistrica, za projekt imajo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje in zbranega izvajalca del. 

Občina Tržič bo sofinancirala izgradnjo prizidka v višini 50%, za ta namen moramo na 

proračunski postavki zagotoviti dodatnih 60.000 EUR. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE (1.960.000 €) 2.074.300 € 

40907001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
 (486.500 €) 554.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Zaradi prenešenih obveznosti in bistveno višje realizacije od pričakovane, ki je posledica višjih 

cen gradbenih storitev bo potrebno ob rebalansu proračuna zagotoviti dodatna sredstva za 

zagotovitev izvajanja projektov, ki so v teku oziroma tistih projektov ki so še predvideni da se 

bodo izvajali v letu 2017 in sicer: 

Glede na doseženo polletno realizacijo na tem NRP-ju in oceno možnih realizacij investicij še v 

tem letu (zaključeno in plačano v letošnjem letu) je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za: 

- postavitev dodatne ograje na dostopni cesti v Graben; 

- rekonstrukcijo vozišča Brezje pri Tržiču - na Slemenu;  

- ureditev šolske poti na odseku Križe  - Sebenje; 

- ureditev dostopne ceste in parkirišča pod Policijsko postajo (glamping). 

Projekt obnove Zadraškega mostu in obnove vozišča se zaradi prenosa zemljišč v letošnjem letu 

ne bo pričel, saj prenos državnih zemljišč na trasi bivše železnice na Občino Tržič še ni 

zaključen. 

Prav tako se ne predvideva pričetek naslednjih načrtovanih investicij: 

- obnova mostu na Ljubelju pri cerkvi Sv. Ane (obnovi se dotrajani zgornji leseni del mostu z 

ograjo) - zamik izvedbe v prihodnje leto; 

- izgradnja hodnika za pešce v Pristavi (od trgovine do bloka - delno izvedeno, dokončna 

ureditev bo sočasna s projektom ureditve Kranjske ceste in Pristavške ceste za pešce in 

kolesarje); 

- razširitev vozišča na cesti Zg. Vetrno - Gozd (pri Jejčku) - zamik izvedbe v prihodnje leto; 

- izdelava projektnih dokumentacij (ureditev ceste v Sebenjah pred skakalnicami, ureditev ceste 

mimo Stegnarja v Sebenjah, ureditev ceste proti Sušniku na Brezjah, obnova mostu v Dolini nad 

Lenartom) - naročila 

  projektnih dokumentacij za ureditve, katerih izvedba ni predvidena v letu 2018, še niso šla v 

izvedbo, prav tako pa vsa potrebna zemljišča še niso pridobljena. 

40907008 TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (632.500 €) 632.500 

€ 

41407001 PLOČNIK LOKA - KOVOR (156.000 €) 176.400 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Tekom izvajanja projekta so bila pridobljena dodatna soglasja lastnikov zemljišč, po katerih je 

predvidena izgradnja hodnika za pešce, zaradi česar se bo v sklopu izvedbe II. faze zgradilo 

dodatnih 35 metrov hodnika za pešce. Za to izvedbo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 
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41408006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE 

RAZSVETLJAVE (99.000 €) 140.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za projektno, investicijsko in drugo 

dokumentacijo v zvezi z načrtovanimi investicijami. 

V letošnjem letu je predvidena izvedba delne prenove infrastrukture javne razsvetljave v 

pogodbeni vrednosti 48.913,24 EUR: 

- z delno rekonstrukcijo odseka javne razsvetljave na območju naselja Pristava (Pristavška 

cesta, Pot na Polje in Purgarjeva ulica) in 

- z novogradnjo odseka javne razsvetljave na območju naselja Grahovše, kjer se bo za potrebe 

novega odseka javne razsvetljave izdelalo novo odjemno mesto, izgradil nov kablovod za nove 

svetilke in vgradili novi drogovi s svetilkami. 

Zaradi nepredvidenega podiranja zračnih vodov s strani podjetja Elektro Gorenjska v naselju 

Leše, načrtujemo rekonstrukcijo javne razsvetljave po predračunski vrednosti 40.000,00 EUR. V 

Kovorju pa menjavo poškodovanega utripalca za prehod za pešce na glavni cesti, ureditev javne 

razsvetljave na Kriški cesti (mimo šole) s postavitvijo dodatnih luči JR (ocena 8.000 EUR), ter 

postavitev kandelabrov zaradi ureditve poti na odseku Kovor Stagne do križišča cesta na Brdo 

(ocena investicijskega vzdrževanja v naselju Kovor znaša 17.000 EUR). Predvidena je umestitev 

ali zamenjava dodatnih svetilk na nekaterih že obstoječih trasah javne razsvetljave (dodatna 

svetilka na Brezjah pri Pungeršku in v Seničnem in podobno). 

Poleg nepredvidenega nujnega investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave ob upoštevanju 

prostorskih načrtov Občine je prioritetna ureditev javne razsvetljave zaradi zagotovitve varnejše 

šolske poti učencev v šolo in iz nje. 

Sredstev v NRP-ju ne bo dovolj zaradi nepredvidenega podiranja zračnih vodov s strani Elektra 

Gorenjske v naselju Leše, zato predlagamo povišanje na postavki v višini 41.000 EUR. 

41507001 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA KRIŽE (133.000 €) 119.000 € 

Na projektu je bila nižja vrednost realizacije gradbene pogodbe, saj se je v sodelovanju s projektantko z optimizacijo 

pri urbani opremi dosegel finančno pozitiven učinek z zamenjavo nekaterih dražjih izdelkov s cenovno ugodnejšimi 

(npr. stebrički). 

41607002 OBNOVA ZADRAŠKEGA MOSTU IN CESTE 

ZADRAGA-ŽIG.VAS (62.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedba načrtovane ureditve začasne poti čez železniški most kot priprava obvoza za 

rekonstrukcijo Zadraškega mostu ne bo realizirana, ker je prenos državnih zemljišč na Občino 

Tržič še v teku in se bo zato izvedba začela skupaj z rekonstrukcijo mostu. 

41607003 UREDITEV VOZIŠČA LEŠE-PERAČICA (7.000 €) 1.400 € 

Zaradi dosežene nižje cene pri oddaji naročila za izdelavo novelacije projekta za izvedbo (PZI) ureditve ceste Leše - 

Peračica je na projektu evidentiran prihranek.   
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41607004 OBNOVA KRIŽIŠČA PODLJUBELJ (250.000 €) 265.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je izvedbeno zaključen. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi plačila dodatnih 

del, ki so nastala zaradi spremenjene izvedbe opornih zidov ob cesti in dodatno urejenega 

odvodnjavanja ceste. 

41607008 UREDITEV VOZIŠČA JELENDOL-DO JAGRA (50.000 €) 60.000 

€ 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Povečanje sredstev na tem projektu je potrebno zaradi nedoseženega dogovora z Bornovimi 

dediči glede njihovega sofinanciranja izvedbe asfaltiranja gozdne ceste v Jelendolu do jagra. 

Tako bo ureditev te ceste izvedena v manjšem obsegu (dolžini) glede na razpoložljiva sredstva. 

41607009 UREDITEV KROŽIŠČA V BISTRICI (50.000 €) 92.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Zaradi povečanega deleža občine pri sofinanciranju izgradnje krožišča Deteljica je potrebno 

zagotoviti dodatna sredstva. Dodatno je potrebno zagotoviti tudi sredstva za obnovo vodovoda, 

ki poteka pod krožiščem. V nadaljevanju bo potrebno v zaključni fazi izvedbe krožišča 

zagotoviti še dodatna sredstva za prilagoditve ter obnove občinske cestne (klančina za invalide, 

ureditev dovoza/izvoza na parkirišče, ipd.). 

14 GOSPODARSTVO (623.080 €) 515.000 € 

41408004 REGENERACIJA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BPT - 

RIO TRŽIČ (120.000 €) 30.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina Tržič je v letu 2015 pristopila k izdelavi idejne zasnove za ureditev komunalne in 

prometne infrastrukture za del območja. V letu 2016 je Občina Tržič nadaljevala s pripravo 

ustrezne projektne in tehnične dokumentacije ter nakupom zemljišč. V 2017 se sredstva 

zagotavljajo za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter gradbeno-obrtniški in 

instalacijskih del za rušitev upravne stavbe, gasilskega doma in drvarnice na severo-vzhodnem 

delu območja ter samo izvedbo rušitvenih ter sanacijskih/investicijsko vzdrževalnih del. V letu 

2017/2018 pa je načrtovana ureditev cestnega priključka s sanacijo mostu in ureditev ceste 

znotraj območja v obsegu kot bodo omogočala  proračunska sredstva. Sredstva v vseh letih so 

rezervirana tudi za redna vzdrževalna dela, investicijsko-vzdrževalna dela, pripravo različne 

dokumentacije za investicije v prihodnjih letih ter za druge izdatke namenjene revitalizaciji 

območja BPT. V naslednjih letih se načrtuje izgradnja centralnega mestnega parka, ureditev 

kolesarske in peš poti ter druge ureditve znotraj območja. 

V prvi polovici leta 2017 ni bilo realiziranih izdatkov, saj je gradbeno dovoljenje za rušitev še v 

pridobivanju. V letošnjem letu se zaradi zamika s pridobitvijo gradbenega dovoljenja zato 

načrtuje manjša realizacija od predvidene (izvedena bo prenova mostu in cestnega priključka, 

rušenje upravne stavbe se premika v leto 2018). Za potrebe prijave na razpis LAS - Gorenjska 

košarica pa je v izdelavi že PZI projektna dokumentacija za ureditev parka. 

41611002 ALPE ADRIA PARK DOŽIVETIJ (78.080 €) 60.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt Alpe-Adria regija doživetij je bil odobren v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija-Avstrija, partnerski sporazum pa je bil podpisan z zamikom. Zaradi kasnejšega datuma 
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pričetka projekta (maj 2017) so se zamaknile tudi projektne aktivnosti. V letu 2017 bomo tako 

realizirali le 1. sklop naložb v infrastrukturo za turistični produkt kolesarska doživetja, za kar je 

bilo izvedeno javno naročilo Ureditev prostorov v planinskih domovih. Prvo obdobje poročanja 

se konča 31. 10. 2017, ko bodo zgoraj navedene investicije realizirane. Zaradi zamika pričetka 

projekta vsa načrtovana sredstva na tej postavki ne bodo porabljena. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (947.220 €) 277.400 € 

41207015 UREDITEV DEPONIJE KOVOR (445.000 €) 13.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Gradbeno dovoljenje za gradnjo opornih zidov in nadstrešnic na deponiji Kovor še ni pridobljeno 

oz. je po odločitvi Ministrstva za okolje in prostor (31. 8. 2017) na pritožbo Občine Tržič  na 

odločbo, s katero je Upravna enota Tržič zavrnila njegovo izdajo, še v pridobivanju. Posledično 

to pomeni, da se z gradnjo ne more pričeti pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja in se bo izvedba investicije zamaknila v prihodnje leto. 

41407004 BISTRICA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (132.510 €) 48.500 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na tem NRP-ju je potrebno do konca leta zagotoviti sredstva za izvedbo prestavitve vodovoda 

ob sočasni sanaciji usada na državni cesti - Begunjska cesta in za izvedbo obnove vodovoda ob 

hkratni izvedbi krožišča na Deteljici. 

Izvedba gradnje fekalne kanalizacije Pot na Bistriško planino ne bo realizirana v tem letu, ker je 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato je predviden prenos sredstev in gradnja v 

spomladanskem času. 

41407005 KOVOR - KOMUNALNO OPREMLJANJE (71.310 €) 26.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na tem NRP-ju je potrebno zagotoviti sredstva odškodnine za služnosti: za sekundarni fekalni 

kanal na Loki pri Črnilcu, za fekalno kanalizacijo v Kovorju: Iženkovo - Srednja pot – Pod 

gozdom, za fekalno kanalizacijo Pod skalco v Kovorju, na delu Kriške ceste in Vetrovega ter 

naselja Praproše v Kovorju, torej za tiste vse tiste trase, za katere se bo pridobivalo gradbeno 

dovoljenje in so projektne rešitve tras znane. 

Nadaljevanja gradnje fekalne kanalizacije Kriška cesta - Vetrovo v Kovorju ne bo v tem letu 

zaradi zamika pridobitev služnosti za zemljišča, po katerih poteka trasa kanalizacije. 

41407006 KRIŽE - SEBENJE  KOMUNALNO OPREMLJANJE(78.000 

€) 52.100 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na projektu je bil delež investicije, ki po pogodbi odpade na obnovitev cestišča Snakovške ceste, 

poravnan iz druge postavke (60205 - IVC). Na ta način smo zmanjšali vrednost investicije v GJI 

(fekalni kanal), ki se kot vrednost osnovnega sredstva vključi v najemnino koncesionarju za 

komunalno infrastrukturo za izvajanje GJS odvajanje komunalne odpadne vode. Iz navedenega 

razloga je na projektu  poraba sredstev nižja od načrtovane. 
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41407007 KRIŽE (PLANINSKA POT IN POT NA MOČILA) 

KOMUNALNO OPREMLJANJE (104.600 €) 106.800 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je izvedbeno zaključen. Malenkostno povečanje sredstev na projektu je potrebno zaradi 

končnega obračuna oz. zagotovitve sredstev na različnih proračunskih postavkah na NRP-ju, saj 

je tekom izvedbe na terenu prihajalo do manjših sprememb, kar posledično vpliva tudi na končni 

obračun izvedbe projekta. 

41407012 RETNJE -KOMUNALNO OPREMLJANJE (97.800 €) 13.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na tem NRP-ju je potrebno zagotoviti sredstva za odškodnine za služnosti za izgradnjo fekalne 

kanalizacije Retnje zgoraj. 

V realizacijo v letošnjem letu ne gre gradnja fekalne kanalizacije Retnje - spodaj, ker smo 

pridobili gradbeno dovoljenje šele 30. 8.2017, kar pomeni zamik gradnje v zimske mesece. Zato 

je predvideno, da se sredstva prenesejo v prihodnje leto. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST (517.480 €) 681.530 € 

40909001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (116.000 €) 

130.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvih šestih mesecih proračunskega leta 2017 smo izvedli popis obnove zunanjega stavbnega 

pohištva v 10 stanovanjih. Načrtovana zamenjava zunanjega stavbnega pohištva je bila 

opravljena do konca meseca avgusta.Opravili smo celotno obnovo bivalne enote na naslovu 

Podvasca 7 (elektro in vodovodne instalacije, tlaki, izgradnja kopalnice).  V mesecu avgustu je 

bila opravljena obnova strehe večstanovanjskega objekta Koroška 2. Obnova strehe poslovno 

stanovanjskega objekta na naslovu Jelendol 3 bo opravljena do konca meseca oktobra. 

Sofinancirali bomo obnovo fasade večstanovanjskega objekta Cankarjeva 13, obnovo 

konstrukcije stanovanjskega objekta Preska 19 in strehe stavbe Preska 19. V mesecu avgustu 

smo obnovili bivalno enoto na naslovu Koroška 2, ki je bila zaradi požara in malomarnosti 

bivšega najemnika popolnoma uničena. Za izvedbo vseh navedenih investicij do konca leta zato 

potrebujemo dodatna sredstva. 

41207006 INV.VZDR. IN OBNOVE OBSTOJEČE 

INFRAST.(VODOVOD, KANAL) (220.480 €) 369.900 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na tem NRP-ju je potrebno zagotoviti sredstva za: 

- izvedbo investicijskih vzdrževalnih del na vodovodu zaradi povečanega števila okvar; 

- nadaljevanje opremljanja vodovodnih sistemov s telemetrijo na odseku Mestno zajetje - 

črpališče Ravne - VH Cenova guba in vrtina Brezje; 

- načrtovano gradnjo komunalne ureditve zemljišča za glamping pod policijo v Bistrici 

(vodovodni priključek); 

- za zagotovitev izvedbe  terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode na CČN Tržič. 

Komunali Tržič kot upravljavcu komunalne čistilne naprave je ARSO dne 26.4.2017 izdal 

spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje komunalne čistilne naprave 
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Tržič  glede emisij v vodotok Tržiška Bistrica, v katerem je predpisano merjenje parametrov in 

njihovih mejnih vrednosti na iztoku iz naprave na merilnem mestu skladno z zahtevami 

spremenjenih predpisov v decembru 2015.  Iz letnega poročila o monitoringu za CČN Tržič za 

leto 2016 izhaja, da je pri meritvah fosforja na iztoku v mesecih od septembra 2016 dalje 

prihajalo do preseganja mejnih vrednosti fosforja na iztoku iz CČN. Trenutno se dozira 

koagulant, ki obarja fosfor, s črpalko, vendar ta rešitev ni v redu, ker niso na voljo podatki o 

zveznih meritvah na dotoku in iztoku, ki so podlaga za pravilno doziranje koagulantnega 

sredstva.  Rešitev je izvedba investicije v nadgradnjo sistema za regulacijo obarjanja fosforja 

(oprema, inštalacije in računalniško vodenje), s čimer bomo zadostili zahtevam iz spremenjenega 

OVD. 

- za dograditev črpališča Smuk v Retnjah z opremo za kompaktiranje odpadkov, ki se naberejo 

na vertikalnih grabljah v črpališču (vgradnja vertikalnih grabelj, kompaktorja, elektroinštalacij in 

postavitev lesenega objekta nad črpališčem), saj bi s to investicijo zmanjšali število okvar na 

črpalkah in intervencij upravljavca, ker v tem črpališču prihaja do vsakodnevnih težav zaradi 

odlaganja stvari v kanalizacijo, ki tja ne sodijo.  

Nekaterih načrtovanih investicij se ne bo izvajalo oz. se njihov začetek zamika v prihodnje leto, 

in sicer: 

- gradnja vodovoda Zadraški most - Zadraga: projektna dokumentacija še ni naročena, ker še ni 

dogovorjen način sofinanciranja njegove izvedbe, niti dogovorjen način zagotavljanja pitne vode 

sosednji občini, prav tako pa še ni zaključen prenos državnih zemljišč na trasi bivše železnice na 

Občino Tržič, saj je za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda potrebno izkazati 

pravico graditi na zemljiščih, po katerih bo potekala trasa tega vodovoda. 

- izvedba novega zajetja Žegnani studenec in sanacija zajetja vodovoda Kal - Dolina: upravljavec 

teh vodovodov Komunala Tržič trenutno zagotavlja ustrezno stanje na zajetjih z izvedbo rednih 

vzdrževalnih del, zato se investicije prelagajo na kasnejše obdobje. 

41407010 LOKA - KOMUNALNO OPREMLJANJE (11.000 €) 11.630 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Povečanje sredstev na tem projektu predstavlja strošek izdelave dodatne projektne 

dokumentacije PGD/PZI za del sekundarne fekalne kanalizacije na Loki (cca. 60m dodatnega 

kanala v cesti), ki jo je bilo potrebno predložiti v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za 

gradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v ulicah na Loki. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (20.000 €) 68.200 € 

40904017 INVESTICIJE IN PROJEKTI V ZDRAVSTVENEM 

DOMU TRŽIČ (20.000 €) 68.200 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v okviru NRP so bila planirana za sofinanciranje investicije prek javnega razpisa 

Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij 

na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2017 -  konkretno za nakup terminalov (2 

ročna in 2 mobilna) in dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev za uporabo v nujni medicinski 

pomoči.  

V letu 2016 je ZD Tržič vložil 50.000 EUR za prenovo referenčnih ambulant v Z traktu stavbe. 

Zaradi prenove oken in toplotnih mostov (neizveden toplotni ovoj) se sedaj pojavlja plesen, zato 

je nujna celovita energetska sanacija tega dela. V izogib nadaljevanju škode je bila sprejeta 

odločitev, da se pristopi k energetski sanaciji Z trakta (brez Z stene – v letu 2018 namreč 

načrtujemo izgradnjo prizidka). Ker sredstva v proračunu za leto 2017 niso bila planirana in je 

sanacija nujna, bi manjkajoča sredstva zagotovili z rebalansom. Ekonomsko najugodnejša 
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ponudba za izvedbo toplotnega ovoja Z trakta znaša 99.139,33 EUR  (z DDV), ZD Tržič bo 

prispeval do 50% sredstev. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (695.900 €) 

655.400 € 

41208005 INVESTICIJE V DTO (207.000 €) 180.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na NRP so namenjena za zamenjavo parketa in obnovo tribun v Dvorani tržiških 

olimpijcev. Realizacija oziroma rezervacija sredstev v prvi polovici leta je 76 %, saj smo za 

planirano investicijsko vzdrževanje v prvi polovici leta izvedli postopke v skladu z ZJN in že 

podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za prenovo (zamenjava parketa in obnova tribun) v 

Dvorani tržiških olimpijcev. Sredstva so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije, 

izvajanje nadzora ter izvedbo obrtniški del. Ocenjujemo, da se presežek planiranih sredstev v 

višini 27.000 EUR lahko prerazporedi (ponudba izbranega izvajalca je bila nižja od 

projektantske ocene, stanje izvlečnih tribun je bilo boljše kot smo predvidevali, zaradi 

kvalitetnejšega parketa pa ni potrebno namestiti dodatnih zaščit na mestu izvleka tribun). 

41511005 NOGOMETNO IGRIŠČE TRŽIČ (262.500 €) 269.000 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V občini želimo zgraditi veliko travnato nogometno igrišče. Izvesti je potrebno tako odkup 

zemljišč kot tudi urediti igralno površino, namestiti opremo s pripadajočo infrastrukturo (ograja, 

garderobe, tribune).   

Občina Tržič je lastnike parcel seznanila z nameni izgradnje športnega parka v Križah ter s 

sklepom občinskega sveta, ki določa višino odkupne cene zemljišč. 

41611001 UREDITEV BALINIŠČA V BISTRICI (20.000 €) 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na NRP-ju so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za širitev in ureditev 

balinišča v Bistrici.  

 

V postopku je zahteva po sodni razdelitvi ali nakupu solastniškega deleža na zemljišču parc. št. 

266/91 k.o. 2144 – Bistrica (v naravi zemljišče ob gasilskem domu Bistrica, predvidena širitev 

balinišča). Občina Tržič oz. KS Bistrica namerava izvesti ponujeni nakup solastnega deleža 

enega izmed solastnikov, kar bo v nadaljevanju Občini Tržič oz. KS Bistrica omogočilo širitev, 

pokritje in osvetlitev balinišča. Do ureditve zemljiškoknjižnih razmerij priprava projektne 

dokumentacije ni smiselna in niti ni možna, zato predlagamo, da se sredstva postavke 

prerazporedijo za namen nakupa zemljišč. 

19 IZOBRAŽEVANJE (380.050 €) 368.800 € 

41208008 PROJEKTI IN INVESTICIJE V OŠ (146.300 €) 135.050 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina zagotavlja investicijska sredstva za vzdrževanje objektov, projektno dokumentacijo in 

izvedbo različnih energetskih ter sanacijskih ukrepov v stavbah, kjer se izvaja osnovno šolstvo in 

izobražuje odrasle. Z izvedbo rednega vzdrževanja se zagotavlja dobra vzdrževanost stavbnega 

fonda. Posamezne investicije po javnih zavodih so opisane v okviru proračunskih postavk. 

Investicijsko vzdrževanje se opravljala skladno s finančnimi plani posameznih javnih zavodov in 

izdanih soglasjih občine.  
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Na NRP-ju se lahko del sredstev zmanjša, ker v prvi polovici leta ni bilo potreb po različnih 

interventnih, nepredvidenih ukrepih (zamakanja, vremenske ujme, požar, drugi nepredvidljivi 

dogodki). V prvi polovici leta 2017 izrednih dogodkov nismo beležili, predlagamo, da se zato 

postavka zmanjša za 15.000 EUR, sredstva pa se prerazporedijo na postavko 40101 Dejavnost 

vrtca Tržič, kjer bo zaradi odprave plačnih anomalij do vključno 26. plačnega razreda, potrebno 

zagotoviti dodatna sredstva na postavki plač. 

 


