
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 4.11.2019 

 

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 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019 in 

35/2019), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 22 
 

1. Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

60262 Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč NRP 41907010 

Sanacija po ujmi 2018 - PU 4000 Občinska uprava 
v višini 3.468.000,00 €, ki so bila s sklepoma številka 13 in 19 že zmanjšana na 

3.424.000,00 €, se zmanjšajo za 44.000,00 € oziroma skupno 2,5%, tako da znašajo 

3.380.000,00 € (brez NRP).  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

      40107 Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 144.000,00 € se povišajo za 14.000,00 €, tako da znašajo 158.000,00 €. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19) 

predvidena sredstva v okviru proračunske postavke 

      40430 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 142.000,00 € se povišajo za 30.000,00 €, tako da znašajo 172.000,00 €.  

4.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 

Obrazložitev : 

Zaradi višjih cen oskrbe otrok v vrtcih je potrebno povečati sredstva znotraj proračunske 

postavke Stroški za varstvo otrok v VVZ drugih občin.  

Za postavitev premičnega drsališča na Ravnah, zagotovitev obratovanja drsališča in zaradi 

povečanja elektro moči ter omejitev hrupa pri delovanju agregata na drsališču, je potrebno 

znotraj proračunske postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov zagotoviti 

dodatna sredstva.  

Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke Odprava posledic neurij in drugih 

naravnih nesreč, kjer bodo odhodki predvidoma nižji od ocenjenih (nižje cene na trgu).  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                      

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

       Vložiti: 

- Spis 
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