
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2016-401 

Datum: 26.9.2018 

 

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 in 43/2018), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 10 
 

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

proračunske postavke 

40401 Programi športa  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 235.700,00 EUR se zmanjšajo za 8.000,00 EUR oz. 3,4% vrednosti 

proračunske postavke tako, da znašajo 227.700,00 EUR. 

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

proračunske postavke 

50121 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov – PU 4000 

Občinska uprava  

 v višini 4.000,00 EUR (brez NRP) se zmanjšajo za 4.000,00 EUR tako, da znašajo 

0,00 EUR; gre za prerazporeditev znotraj proračunske postavke. 

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

proračunske postavke 

50121 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov NRP 

41511005 Nogometno igrišče Tržič – PU 4000 Občinska uprava  

 v višini 91.000,00 EUR se povečajo za 8.000,00 EUR tako, da znašajo 99.000,00 

EUR. 

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

proračunske postavke 

50121 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov NRP 

41611001 Ureditev balinišča v Bistrici – PU 4000 Občinska uprava  

 v višini 25.000,00 EUR se povečajo za 4.000,00 EUR tako, da znašajo 29.000,00 

EUR. 

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

Obrazložitev : 

Za postavitev opreme na Nogometnem igrišču Tržič je potrebno zagotoviti dodatna 

sredstva. Prav tako je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ureditev balinišča v Bistrici, 

kjer je potrebno opraviti dodatna dela: izravnava balinišča za asfaltom, odvodnjavanje ob 

balinišču, zemeljska dela v zvezi z zahtevo enega od solastnikov zemljišča. Dodatna 

sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo znotraj postavke Nakup gradnja in vzdrževanje 

športnih objektov ter z zmanjšanjem postavke Programi športa. 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  



                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 


