
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2016-401 

Datum: 21.8.2017 

 

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 2017 (Uradni list RS, št. 87/2016), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 12 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30701 Delovanje Dovžanove soteske in RIS Dolina – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 90.300,00 € se zmanjšajo za 13.500,00 € oz. za 15 % tako, da znašajo 

76.800,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30101 Sofinanciranje programov LAS-Leader-CLLD – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 55.000,00 € se zmanjšajo za 8.250,00 € oz. za 15 % tako, da znašajo 46.750,00 

€.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50127 Upravljanje z bazenom – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 96.500,00 €, ki so bila s sklepom številka 4 znižana na 86.500,00 €, se 

zmanjšajo za 4.475,00 € oz. skupno za 15 % tako, da znašajo 82.025,00 €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50109 Projekti in investicije v osnovnih šolah NRP 41208008 Projekti in 

investicije v OŠ – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 25.000,00 €, se zmanjšajo za 3.750,00 € oz. za 15 % tako, da znašajo 

21.250,00 €. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2017 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40583 Storitve osebne pomoči in pomoč družini na domu – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 85.000,00 €, se povečajo za 29.975,00 €, tako da znašajo 114.975,00 €.  

 

6.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017. 

Obrazložitev : 

Pomoč na domu je javna služba, ki jo je občina po zakonu dolžna opravljati. Za Občino 

Tržič izvaja storitev Dom Petra Uzarja Tržič v sodelovanju s Centrom za socialno delo 

Tržič in Zdravstvenim domom Tržič. Ker je število uporabnikov v porastu (v zadnjih 

mesecih tudi do 50 uporabnikov, planirali smo 40 uporabnikov), sredstva za ta namen ne 

bodo zadoščala in se zagotovijo s prerazporeditvijo iz različnih postavk, ki ne bodo 



realizirane v celotni predvideni višini oz. se del načrtovanih aktivnosti zamika v prihodnje 

leto.  

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 
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       Vročitev: 
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