
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 16.6.2014 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 

5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/2013, 

112/2013, 19/2014), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 10 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30202 Energetska obnova stavb, NRP 41311001 Energetska sanacija vrtca 

Deteljica – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 403.600,00 €, ki so bila s sklepom številka 4 za 17.260,00 €, se zmanjšajo še 

za 45.000,00 oz. skupno za 15,4% (oz. 12,8% glede na proračunsko postavko), tako da 

znašajo 341.340,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50127 Upravljanje z bazenom, NRP 41408001 Upravljanje z bazenom – PU 4000 

Občinska uprava 

v  višini NRP 500.000,00 € se zmanjšajo za 75.000,00 € oz. za 15%, tako da znašajo 

425.000,00€. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

61000 Nakup nepremičnin – NRP 41407005 Kovor-komunalno opremljanje  – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini skupni višini 25.000,00 €, se povečajo za 120.000,00 €, tako da znašajo 

145.000,00 €.  

 

4.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014. 

Obrazložitev : 

Občina Tržič je dne 16.6.2014 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je to sodišče 

potrdilo sodbo sodišča prve stopnje in toženi stranki naložilo vračilo najemnin za objekt Vila 

Bistrica v višini 63.578,70 EUR s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V proračunu Občine 

Tržič za leto 2014 za vračilo najemnin z obrestmi ni predvideno dovolj sredstev na postavki 

Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami, zato se sredstva 

prerazporedijo iz postavk Energetska sanacija vrtca Deteljica in Upravljanje z bazenom. 

 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  



                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

  


