
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 20.6.2014 

 

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. 12 
 

 

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

proračunske postavke 

30611 Razvojni projekti - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 50.000,00 €,  se zmanjšajo za 7.500,00 oz. skupno za 15%, tako da znašajo 

42.500,00 €.  

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

proračunske postavke 

30701 Delovanje Dovžanove soteske in RIS Dolina - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 50.715,00 €,  se zmanjšajo za 7.500,00 oz. skupno za 14,8%, tako da znašajo 

43.215,00 €.  

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

proračunske postavke 

30801 Javna dela - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 113.000,00 €,  se zmanjšajo za 10.000,00 oz. skupno za 8,8%, tako da znašajo 

103.000,00 €.  

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

proračunske postavke 

30301 Turistične prireditve in dogodki  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini skupni višini 65.000,00 €, se povečajo za 15.000,00 €, tako da znašajo 

80.000,00 €.  

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

proračunske postavke 

30105 Programi in projekti LAS Leader NRP 41311002 Igrajmo se skupaj  – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini skupni višini 55.000,00 €, se povečajo za 10.000,00 €, tako da znašajo 

65.000,00 €.  

 

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

Obrazložitev : 

Zaradi večjega števila otvoritvenih in drugih prireditev je potrebno na postavki Turistične 

prireditve in dogodki povečati proračunska sredstva s prerazporeditvijo iz postavk, kjer bodo 

predvidoma ostala prosta neporabljena sredstva. Sredstva potrebna za izvedbo projekta 

Igrajmo se skupaj se povišujejo zaradi potrebnih zemeljskih del na obeh predvidenih igriščih, 

odstranitve obstoječih igral na igrišču v Bistrici ter višje vrednosti javnega naročila (nakup 



igral) od predvidene. Vrednost javnega naročila se je povišala zaradi zamenjave lesenih igral 

z aluminijastimi, ki so bolj vzdržljiva in potrebujejo manj vzdrževanja.   

 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

  


