
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. 7 
 

 

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 €, ki so bila s sklepom številka 6 zmanjšana na  626.000,00  €, se 

zmanjšajo za 20.000,00 € oz. skupno za 4,8% tako, da znašajo 606.000,00 €.  

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 €, ki so bila s sklepom številka 6 zmanjšana na  329.300,00 €, se 

zmanjšajo za 10.000,00 € oz. skupno za 5% tako, da znašajo 319.300,00 €.  

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

proračunske postavke 

50125 Ureditev območja nekdanjega bazena NRP 41408003 Ureditev Gorenjske 

plaže – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 130.000,00 €, se povečajo za 30.000,00 € tako, da znašajo 160.000,00 €. 

Skupna vrednost NRP-ja pred prerazporeditvijo znaša 518.500,00 €. 

 

 

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

Obrazložitev : 

Prerazporeditev na NRP Ureditev Gorenjske plaže je potrebna zaradi prenizkega 

ovrednotenja investicije v času sprejemanja proračuna. Sredstva bodo namenjena za 

izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 138.485,58 €, za gradbeni nadzor 

v višini 4.855,60 €, za projektiranje v višini 6.100,00 € in za povrnitev stroškov za 

izvedence za tehnični pregled 1.000,00 € ter preostanek za morebitna nepredvidena dela.  
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       Vročitev: 
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