
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 27.5.2014 

 

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. 8 
 

 

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

proračunske postavke 

60303  Individualna komunalna raba-oskrba z vodo, NRP 41407003 Slap-

komunalno opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v skupni višini NRP 248.650,00 € se v letu 2014 zmanjšajo za 12.700,00 € oz. za 

5,1%, hkrati se za isti znesek povečajo v letu 2015€.  

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

proračunske postavke 

61100  Poraba takse za obremenjevanje vode, NRP 41407003 Slap-komunalno 

opremljanje – PU 4000 Občinska uprava 

v skupni višini NRP 248.650,00 €, ki so bila zmanjšana s tem sklepom v točki 1. za 

12.700,00 € se zmanjšajo še za 37.000,00 € oz. skupno za 20%, hkrati se za isti znesek 

povečajo sredstva v letu 2015. 

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

proračunske postavke 

60303  Individualna komunalna raba-oskrba z vodo, NRP 41207006 Investicijsko 

vzdrževanje in obnove obstoječe infrastrukture (vodovod, kanal) – PU 4000 

Občinska uprava 

v skupni višini NRP 593.159,96 € se zmanjšajo za 22.300,00 € oz. za 10,5% hkrati se 

za isti znesek povečajo v letu 2015.  

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

proračunske postavke 

60303 – Individualna komunalna raba-oskrba z vodo – NRP 41407005 Kovor-

komunalno opremljanje  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini skupni višini NRP 498.027,50 € se v letu 2014 povečajo za 35.000,00 €. 

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

proračunske postavke 

61100 – Poraba takse za obremenjevanje vode – NRP 41407005 Kovor-

komunalno opremljanje  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini skupni višini NRP 498.027,50 €, se v letu 2014 povečajo za 37.000,00 €.  

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

proračunske postavke 

60301 – Individualna komunalna raba-ravnanje z odpadno vodo – NRP 41407005 

Kovor-komunalno opremljanje  – PU 4000 Občinska uprava 



v višini skupni višini NRP 498.027,50 €, se v letu 2015 zmanjšajo za 72.000,00 € tako, 

da skupna vrednost NRP-ja ostane nespremenjena.  

 

 

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

Obrazložitev : 

Projekt Slap – Polana se zaradi težav s služnostjo zamika v prihodnje leto, zato bodo letošnja 

sredstva za ta projekt ostala neporabljena. Sredstva, namenjena obnovi vodovoda in gradnji 

kanala za odsek Slap – Polana, bomo prerazporedili za obnovo vodovoda in izgradnjo dela 

kanala na Kriški cesti v Kovorju, ki je nujno potrebna zaradi sočasne gradnje skupaj z 

ostalimi komunalnimi vodi. V letošnjem letu bo podjetje Petrol plin na Kriški cesti gradilo 

plinovod, sočasno pa je potrebno obnoviti dotrajan vodovod in zgraditi javno kanalizacijo.  

 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  
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