
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 23.9.2016 

 

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 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015 in 

61/2016), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 13 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50124 Investicijsko vzdrževanje v KS NRP 41208002 Obnova Paviljona NOB  – 

PU 4000 Občinska uprava 

v višini 182.000,00 € se zmanjšajo za 27.000,00 € oz. za 14,8% tako, da znašajo 

155.000,00 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

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

uprava 

v višini 60.000,00 € se povečajo za 21.000,00 € tako, da znašajo 81.000,00 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50110 Projekti in investicije v Vrtcu Tržič NRP 40904007 Projekti in investicije v 

Vrtcu Tržič – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 20.000,00 € se povečajo za 6.000,00 € tako, da znašajo 26.000,00 €.  

4.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016. 

Obrazložitev : 

V sklopu proračunske postavke Projekti in investicije v Vrtcu Tržič se zagotovijo dodatna 

sredstva za namen sanacije sanitarij v vrtcu Križe (sredstva so bila sicer prerazporejena že 

s sklepom številka 12, vendar niso bila vključena v rebalans proračuna).  

V letu 2016 so se zvišali stroški storitev osebne pomoči in pomoči na domu zaradi 

zvišanja deleža sofinanciranja Občine Tržič k ceni. Dom Petra Uzarja je zelo aktiven pri 

pospeševanju te dejavnosti (primarno ni več institucionalno varstvo ampak oskrba na 

domovih).  

Projekt obnove Paviljona NOB je zaključen z nižjimi stroški od planiranih. 
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