
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0005/2014-51 

Datum: 12.10.2015 

 

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 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015 in 

46/15), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 18 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

61000 Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami NRP 

41207013 Severni priključek na državno cesto  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 123.000,00 €  se zmanjšajo za 13.700,00 € oz. za 11,1% tako, da znašajo 

109.300,00  €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60204 Urejanje javnih površin  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 45.000,00 € se povečajo za 3.600,00 € tako, da znašajo 48.600,00  €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60262 Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč  – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 96.500,00 € se povečajo za 100,00 € tako, da znašajo 96.600,00  €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

10106 Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 85.000,00 € se povečajo za 10.000,00 € tako, da znašajo 95.000,00  €.  

5.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015. 

Obrazložitev : 

V proračunu za leto 2015 je bil predviden odkup zemljišč za severni priključek na državno 

cesto. Odkupa letos ne bo možno realizirati zaradi neurejenih dednih postopkov med 

lastniki zemljišča. Neporabljena sredstva se prerazporedijo na postavke Urejanje javnih 

površin, Odprava posledic neurij ter Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe, kjer 

predvidena sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo potrebnih del do konca leta.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

         Mag. Borut Sajovic  

                                                              

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


