
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2019-401 

Datum: 24.4.2020 

 

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 2020 (Uradni list RS, št. 76/2019), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 2 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60330 Subvencija – oskrba z vodo – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 135.079,00 EUR se zmanjšajo za 10.000,00 EUR oz. 7,4% tako, da znašajo 

125.079,00 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60500 Vzdrževanje gozdnih cest – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 65.000,00 EUR za leto 2020, se povečajo za 10.000,00 EUR tako, da znašajo 

75.000,00 EUR.  

 

3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020. 

Obrazložitev : 

Od meseca aprila 2020 dalje se bodo subvencije za omrežnino vodovoda in za storitev 

oskrbe s pitno vodo znižale, skladno z potrjenimi cenami in subvencijami, ki jih je na 

svoji 10. redni seji, dne 23.1.2020, potrdil Občinski svet Občine Tržič. Potrjene 

subvencije k cenam oskrbe s pitno vodo veljajo od 1.4.2020 dalje. Sredstva na proračunski 

postavki Subvencija – oskrba z vodo zato ne bodo v celoti porabljena in se lahko 

prerazporedijo na postavko Vzdrževanje gozdnih cest, kjer predvidevamo večjo porabo od 

prvotno predvidene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je občinam 

dodelilo več sredstev in naslova višje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, zato bomo 

za dodatno odobrena sredstva izvedli več vzdrževalnih del na gozdnih cestah.  

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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