
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0005/2014-51 

Datum: 31.3.2015 

 

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 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 6 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60310 Subvencija odpadne vode – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 629.000,00 € se zmanjšajo za 3.000,00 € oz. za 0,5% tako, da znašajo 

626.000,00  €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60330  Subvencija oskrba z vodo – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 336.000,00 € se zmanjšajo za 6.700,00 € oz. za 2% tako, da znašajo 

329.300,00 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60305 Pokrivanje stroškov izvajanja GJS vodooskrba – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 20.000,00 €, se povečajo za 6.700,00 € tako, da znašajo 26.700,00 €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

60306 Pokrivanje stroškov izvajanja GJS odvajanja in čiščenja – PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 15.000,00 €, se povečajo za 3.000,00 € tako, da znašajo 18.000,00 €.  

 

5.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015. 

Obrazložitev : 

Občina je lani izvedla naročilo nakupa licenc za vodenje in vzdrževanje katastra GJI 

vključno z izobraževanjem in usposabljanjem za delo z aplikacijo. Sredstva za nakup so 

bila načrtovana v proračunu za leto 2014. Izvedba v letu 2014 ni bila dokončana, zato je 

potrebno s prerazporeditvijo v letu 2015 zagotoviti sredstva na proračunskih postavkah 

60305 Pokrivanje stroškov izvajanja GJS vodooskrba in 60306 Pokrivanje stroškov 

izvajanja GJS odvajanja in čiščenja. 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  



                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


