
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 22.11.2016 

 

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 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015 in 

61/2016), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 21 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v Občini NRP 41408004 

Regeneracija industrijskega območja BPT – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 419.000,00 € se zmanjšajo za 13.700,00 € oz. za 3,3% tako, da znašajo 

405.300,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30500 Gojitvena dela v občinskih gozdovih in posek lesa – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 45.000,00 € se povečajo za 10.200,00 € tako, da znašajo 55.200,00 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60204 Urejanje javnih površin – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 60.000,00 € se povečajo za 3.500,00 € tako, da znašajo 63.500,00 €. 

 

4.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016. 

Obrazložitev : 

Skladno z odločbo za posek in spravilo lesa smo morali zaradi lubadarja izvršiti posek 

lesa na parceli 838 v k.o. Lom, zato bo potrebno na postavki Gojitvena dela v občinskih 

gozdovih in posek lesa zagotoviti dodatna sredstva.  

Zaradi večjega obsega del in nakupa potrebne opreme, predvsem za vzdrževanje zelenih 

površin, bo potrebno na postavki Urejanje javnih površin zagotoviti dodatna sredstva. 

Za obe postavki se sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz NRP-ja Regeneracija 

industrijskega območja BPT, ker je skladno z izdelano cenitvijo ocenjena vrednost nakupa 

zemljišč nižja od načrtovane pri pripravi proračuna. 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


