
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 24.7.2014 

 

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. 13 
 

 

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

proračunske postavke 

60401 Tržič: odvod.,čiščenje in oskrba s pitno vodo (odpadne vode) - PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 116.100,00 €, se zmanjšajo za 11.000,00 oz. za 9,4%, tako da znašajo 

105.100,00 €.  

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

proračunske postavke 

60402 Tržič: odvod.,čiščenje in oskrba s pitno vodo (vodooskrba) - PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 116.100,00 €, se zmanjšajo za 11.000,00 oz. za 9,4%, tako da znašajo 

105.100,00 €.  

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

proračunske postavke 

60262 Odprava posledic neurja NRP 41007005 Odprava posledic neurja  – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini 8.500,00 €, se povečajo za 22.000,00 €, tako da znašajo 30.500,00 €.  

 

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

Obrazložitev : 

Občinski svet Občine Tržič je na svoji 31. redni seji dne 19.6.2014 sprejel sklep, da pooblašča 

župana za sodno poravnavo do zneska 100.000,00 EUR za izvedbo sanacije brežine v pravdni 

zadevi stranke Bojana Križaja. Občina Tržič se je v sodni poravnavi obvezala, da bo izvedla 

sanacijske ukrepe, zato je potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti sredstva na postavki 

Odprava posledic neurja in sicer v višini 22.000,00 EUR, preostali del sanacijskih ukrepov pa 

se bo predvidoma kril iz proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Na 

proračunskih postavkah Tržič: odvod.,čiščenje in oskrba s pitno vodo (odpadne vode) in 

60402 Tržič: odvod.,čiščenje in oskrba s pitno vodo (vodooskrba) so bila v proračunu 

predvidena sredstva za primer sklenitve sodne poravnave v zadevi Aquaplus, vendar do 

realizacije po vsej verjetnosti letos še ne bo prišlo, zato se del sredstev lahko prerazporedi na 

postavko Odprava posledic neurja.   

 

 

 

 



 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

  


