
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0005/2014-51 

Datum: 9.11.2015 

 

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 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015 in 

46/15), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 23 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

70305 Dejavnost gasilske zveze iz društev NRP 41004017 Vzdrževanje gasilskih 

domov, investicije in nabava gasilske opreme, vozil – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 105.000,00 €  se zmanjšajo za 21.000,00 € oz. za 20% tako, da znašajo 

84.000,00  €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30202 Energetska obnova stavb NRP 41408005 Energetska obnova občinske 

stavbe  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 95.000,00 €, se zmanjšajo za 18.000,00 oz. za 18,9% € tako, da znašajo 

77.000,00  €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40280 Prevozi učencev NRP 41408002 Prevozi učencev – PU 4000 Občinska 

uprava 

v višini 225.000,00 €, se zmanjšajo za 2.000,00 oz. za 0,9% € tako, da znašajo 

223.000,00  €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2015 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40510 Socialno-varstveni zavodi – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 400.000,00 €, se povečajo za 41.000,00 € tako, da znašajo 441.000,00  €.  

 

5.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015. 

Obrazložitev : 

Sredstva na postavki Socialno-varstveni zavodi so namenjena za plačilo razlike med polno 

ceno oskrbnine v domu starejših občanov in prispevkom oskrbovancev za tiste občane, ki 

s svojimi prihodki ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se doplačuje na osnovi 

odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda Center za socialno 

delo. Glede na izdane odločbe za leto 2015 bo potrebno na postavki Socialno-varstveni 

zavodi zagotoviti dodatna sredstva za doplačilo oskrbnin upravičencem. 

 

 

 

 



 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

         Mag. Borut Sajovic  

                                                              

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


