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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. 21
1. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru
proračunske postavke
10103 Materialni stroški – PU Občinska uprava
v višini 305.000,00 €, se zmanjšajo za 15.760,00 € oz. za 5,2%, tako da znašajo
289.240,00 €.
2. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru
proračunske postavke
10101 Sredstva za plače in druge osebne prejemke - PU 4000 Občinska uprava
v višini 788.000,00 €, se povečajo za 15.760,00 €, tako da znašajo 803.760,00 €.
3. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru
proračunske postavke
61001 Davek na nepremičnine v lasti občine – PU Občinska uprava
v višini 150.000,00 €, se zmanjšajo za 10.000,00 € oz. za 6,7%, tako da znašajo
140.000,00 €.
4. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru
proračunske postavke
10106 Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe - PU 4000 Občinska uprava
v višini 57.740,00 €, ki so bila s sklepom številka 4 povečana na 75.000,00 €, se
povečajo za 10.000,00 €, tako da znašajo 85.000,00 €.
5. Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014.
Obrazložitev :
Na postavki Sredstva za plače in osebne prejemke nepredviden odhodek predstavljajo stroški
izplačila premalo izplačane tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij izvedenih v letu 2013.
Sodišče je namreč ugotovilo, da je vlada kršila 50. člen kolektivne pogodbe za javni sektor in
z aneksom št. 4 h kolektivni pogodbi za javni sektor za nazaj posegla v pridobljeno pravico. Z
omenjenim aneksom se je odprava tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij odložila v dve
zaporedni leti po letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka. Zakon o načinu
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih
uslužbencev (Ul. RS, št. 100/13), ki je začel veljati po tem, ko je Občina Tržič že izvedla
izplačilo premalo izplačane tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ter na podlagi njega
izdano pojasnilo v zvezi z izvajanjem tega zakona s strani Ministrstva za notranje zadeve, je
šele podrobneje določilo način izvedbe izplačila. Zato je Občina Tržič v letu 2014 javnim

uslužbencem izplačala razliko glede na znesek izplačane tretje četrtine odprave plačnih
nesorazmerij v letu 2013.
Drug nepredviden odhodek na tej postavki predstavlja izplačilo premalo izplačane plače
enemu javnemu uslužbencu na podlagi 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Z letom 2013 so se v proračunu stroški za vzdrževanje upravnih prostorov ter investicije v
upravne prostore izločili iz postavke materialni stroški in so zajeti v svojo proračunsko
postavko številka 10106 Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe. Pri preračunavanju
stroškov potrebnih za upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe je bilo upoštevanih premalo
stroškov, zato je potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva na postavko
Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe.
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