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Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 9.11.2016 

 

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. 18 
 

 

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

proračunske postavke 

61000 Nakup nepremičnin in drugi odhodki v zvezi z nepremičninami NRP 

41511005 Nogometno igrišče Tržič  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini NRP 836.084,10 € se zmanjšajo za 112.000,00 € oz. za 13,4% tako, da znašajo 

724.084,10 € oz. 42.587,50 € v letu 2016.  

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

proračunske postavke 

40101 Dejavnost Vrtca Tržič – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 1.492.360,00 € se povečajo za 84.521,76 € oz. za 5,7% tako, da znašajo 

1.553.131,76 €.  

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

proračunske postavke 

40510 Socialno-varstveni zavodi – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 440.000,00 € se povečajo za 23.560,00 € tako, da znašajo 463.560,00 €.  

4.   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 €, ki so bila s sklepom številka 13 povečana na 81.000,00 € se 

povečajo za 3.918,24 € tako, da znašajo 84.918,24 €.  

 

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

Obrazložitev : 

V letu 2016 potekajo aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč za malo travnato nogometno 

igrišče v Križah. Ker pogajanja z lastniki še niso končana, se nakup predvideva v 

prihodnjih letih in sredstva, ki so bila rezervirana za namen odkupa zemljišč se lahko 

prerazporedijo na druge postavke:  

- za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s Pravilnikom o plačilih 

staršev za programe v vrtcih; 

- za doplačilo cene oskrbnine v domovih starejših občanov ter; 

- za doplačila izvajanja osebne pomoči in pomoči družini na domu.  

Pri vseh naštetih programih se sredstva v proračunu načrtujejo na podlagi pretekle 

realizacije in ocene števila oskrbovancev ter njihovega socialnega položaja. Predpostavke 



se tekom leta lahko spremenijo in posledično mora občina zagotoviti dodatna sredstva, da 

izpolni zakonsko določene naloge.  

  

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


