
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 05.12.2014 

 

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. 30 
 

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 €, ki so bila s sklepom številka 21 zmanjšana na 289.240,00 €, se 

zmanjšajo za 9.200,00 € oz. skupno za 8,2%, tako da znašajo 280.040,00 €.  

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

proračunske postavke 

10202 Delovanje župana in podžupanov – PU Župan 

v višini 69.900,42 €, se povečajo za 5.000,00 €, tako da znašajo 74.900,42 €.  

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

proračunske postavke 

10106 Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe – PU Občinska uprava 

v višini 85.000,00 € (vključno s prerazporeditvama po sklepih številka 4 in 21), se 

povečajo za 4.200,00 €, tako da znašajo 89.200,00 €.  

 

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

Obrazložitev : 

Na objektu garaže na tržnici je bilo poškodovano ostrešje, kar je ogrožalo prometno 

varnost. Poleg tega smo morali zaradi dodatnega nakupa stojnic zgraditi nadstrešek, da se 

stojnice lahko pospravijo.  

V mesecu novembru je bil imenovan novi podžupan, ki svojo funkcijo opravlja poklicno.  

Zaradi navedenih razlogov je potrebno na postavkah Delovanje župana in podžupanov ter 

Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe zagotoviti dodatna sredstva s 

prerazporeditvijo iz Materialnih stroškov, kjer bodo sredstva predvidoma ostala 

neporabljena.  
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