
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2016-401 

Datum: 20.12.2018 

 

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 2018 (Uradni list RS, št. 04/2017, 

79/2017, 43/2018 in 76/18), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 22 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

10103 Materialni stroški – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 234.287,87 EUR se zmanjšajo za 4.600,00 EUR oz. 2 % vrednosti tako, da 

znašajo 229.687,87 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

10105 Investicijska sredstva – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 50.000,00 EUR se zmanjšajo za 3.000,00 EUR oz. 6 % vrednosti tako, da 

znašajo 47.000,00 EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

31600 Izvedba in nadzor lokalnih volitev in referendumov – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 30.000,00 EUR, se povečajo za 600,00 EUR tako, da znašajo 3.600,00 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2018 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

70305 Dejavnost gasilske zveze in društev – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 100.000,00 EUR (brez NRP), se povečajo za 7.000,00 EUR tako, da znašajo 

107.000,00 EUR. 

 

5.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018. 

Obrazložitev : 

Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na 

podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija) in se 

v planu proračuna načrtuje glede na preteklo realizacijo. Za leto 2018 smo dobili več 

požarne takse, kot smo načrtovali, zato je potrebno sredstva na postavki Dejavnost 

gasilske zveze in društev povečati, da bomo lahko prejeta sredstva iz naslova požarne 

takse nakazali Gasilski zvezi. Prav tako je potrebno povečanje na postavki Izvedba in 

nadzor lokalnih volitev in referendumov, kjer smo pri izračunu potrebnih sredstev za leto 

2018 izhajali, iz realizacije za volitve v letu 2014. Ker sta bila dva kroga glasovanja, 

prvotno predvidena sredstva ne zadoščajo.  

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  



                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 


