
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 20.8.2019 

 

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 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019 in 

35/2019), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 14 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60225 Odškodnine - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 108.941,20 EUR, se zmanjšajo za 7.800,00 EUR oz. 7,1 % tako, da znašajo 

101.141,20 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60307 – Pokrivanje stroškov izvajanja GJS ravnanje z odpadki – PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 9.000,00 EUR, se povečajo za 7.800,00 EUR tako, da znašajo 16.800,00 EUR. 

3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 

Obrazložitev : 

Po pogodbi o nakazilu odškodnine Krajevni skupnosti Kovor znaša odškodnina zaradi 

obremenitve okolja, povezane z izvedbo zapiralnih del odlagališča Kovor 1.300,00 EUR 

mesečno. Odškodnina je strošek infrastrukture na področju zbiranja odpadkov (zbirni center), 

zato jo Občina Tržič zaračunava Komunali Tržič. Ob pripravi proračuna za leto 2019 še ni 

bilo točno znano koliko in kdaj bo Občina plačala odškodnine Krajevni skupnosti Kovor, zato 

je potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva na postavki Pokrivanje stroškov 

izvajanja GJS ravnanje z odpadki.  

Na postavki Odškodnine se sredstva zagotavljajo za plačilo odškodnin za zemljišča, po 

katerih poteka občinska infrastruktura. Teh sredstev ni možno natančno predvideti, saj 

realizacija ni odvisna zgolj od aktivnosti na strani Občine, ampak tudi od pogojev na strani 

lastnikov nepremičnin.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                      

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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