
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 02.12.2019 

 

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. 27 
 

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 

40510 – Socialno-varstveni zavodi - PU 4000 Občinska uprava 
v višini 540.000,00 €, ki so bila s sklepoma številka 7 in 18 že zmanjšana na 

527.000,00 €, se zmanjšajo za 25.000,00 € oziroma 6,9%, tako da znašajo 503.000,00 

€.  

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 

      50127 - Upravljanje z bazenom – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 77.000,00 € se povišajo za 25.000,00 €, tako da znašajo 98.000,00 €. 

 

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

Obrazložitev : 

Skladno z drugim odstavkom 43. člena koncesijske pogodbe, številka 0142-0001/2015, je 

koncesionar zaprosil Občino Tržič za doplačilo nadomestila za opravljanje gospodarske javne 

službe v višini 28.943,68 € z DDV. Priložil je poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske 

javne službe v tekočem letu ter posredoval obrazložitve, zakaj je potrebno dodatno 

nadomestilo. Občinski svet Občine Tržič je s sklepom odobril izplačilo doplačila nadomestila 

za opravljanje gospodarske javne službe za leto 2019, zato je v proračunu za leto 2019 s 

prerazporeditvijo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki 50127 – Upravljanje z 

bazenom. Potrebna sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem postavke Socialno-varstveni zavodi, 

kjer glede na dosedanjo realizacijo ne bodo porabljena vsa planirana sredstva.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                      

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

       Vložiti: 

- Spis 
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