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Št. zadeve: 410-0015/2020 - 24
Datum: 27. 6. 2022

Na podlagi 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
in 4. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/2020, 11/2022 
in 87/2022), sprejemam župan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 10

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke  
40340 Delovanje Kulturnega centra Tržič  – PU 4000 Občinska uprava
v višini 60.800,00 EUR, se zmanjšajo za 6.000,00 EUR oz. za 9,9% tako, da znašajo 54.800,00 
EUR.
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
40370 Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki – PU 4000 Občinska uprava
v višini 23.300,00 EUR, se povečajo za 6.000,00 EUR tako, da znašajo 29.300,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022.

Obrazložitev :
S sklepom številka 9 so bila sredstva med navedenima postavkama že prerazporejena. Zaradi 
objave rebalansa proračuna za leto 2022, je potrebno sklep o prerazporeditvi med navedenima 
postavkama ponovno sprejeti. 
Prerazporeditev sredstev iz postavke 40340 - Delovanje Kulturnega centra Tržič na postavko 
40370 Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki je potrebna, ker je do konec leta je 
predvidenih še pet dogodkov (dan državnosti, EU ples na Ljubelju, dan spomina pod Storžičem, 
prvi november, obletnica požiga vasi Gozd), nekaj predobremenitev je že vnesenih, nekaj 
sredstev pa bi še potrebovali (približno 6.000,00 EUR). Do primanjkljaja je prišlo zaradi 
vsesplošne podražitve blaga in storitev. 

Pripravil(a):
Marjeta Maček,
vodja Urada za 
finance, javna 

naročila in digitalni 
razvoj

Nejc Perko,
podžupan Občine 
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Vročitev:
      - UFJNDR

Vložiti:
- Spis
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