
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 15.10.2014 

 

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. 22 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40107 Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin – PU Občinska uprava 

v višini 165.000,00 €, se zmanjšajo za 10.000,00 € oz. za 6,06%, tako da znašajo 

155.000,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60105 Gradnja, nakup in inv.vzdrževanje stanovanj NRP 40909001 Investicijsko 

vzdrževanje stanovanj - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 120.000,00 €, se zmanjšajo za 10.000,00 € oz. za 8,3%, tako da znašajo 

110.000,00 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40581 Subvencije stanarin – PU Občinska uprava 

v višini 50.000,00 €, se povečajo za 10.000,00 €, tako da znašajo 60.000,00 €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60110 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 135.180,00 €, ki so bila s sklepom številka 17 povečana na 145.180,00 €, se 

povečajo za 10.000,00 €, tako da znašajo 155.180,00 €.  

5.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014. 

Obrazložitev : 

Sredstva na proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj so namenjena 

za plačilo stroškov vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih in so določena izkustveno glede 

na preteklo realizacijo. V letošnjem letu smo imeli več nepredvidenih vzdrževalnih del 

(dotrajane inštalacije v kopalnicah in posledično nujne zamenjave), poleg tega pa smo 

prevzeli plačilo obratovalnih stroškov v praznih stanovanjih, ki so predvidena za oddajo v 

najem novim najemnikom.  

Višina sredstev za subvencije stanarin je bila za leto 2014 določena izkustveno, na podlagi 

pretekle realizacije, vendar glede na izdane odločbe s strani Centra za socialno delo, 

predvidena višina ne bo zadoščala za izplačilo vseh subvencij do konca leta.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  



                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

  


