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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 podžupan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 11

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke  
60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 40907001 Investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest  – PU 4000 Občinska uprava
v višini 649.144,39 EUR, se zmanjšajo za 70.000,00 EUR oz. za 10,8% tako, da znašajo 
579.144,39 EUR.
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 41707003 Regijska kolesarska 
povezava Tržič – Zadraga – PU 4000 Občinska uprava
v višini 100.000,00 EUR, se povečajo za 40.000,00 EUR tako, da znašajo 140.000,00 EUR.
3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
60500 Vzdrževanje gozdnih cest – PU 4000 Občinska uprava
v višini 70.000,00 EUR, se povečajo za 30.000,00 EUR tako, da znašajo 100.000,00 EUR.
4.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022.
Obrazložitev :
Na NRP Regijska kolesarska povezava Tržič – Zadraga se zagotovijo dodatna sredstva zaradi 
podražitev gradbenih storitev in materialov. 
Na postavki Vzdrževanje gozdnih cest se dodatna sredstva zagotovijo glede na višino pridobljenih 
sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. 
Za obe povišanji se sredstva zagotovijo z zmanjšanjem sredstev v NRP Investicijsko vzdrževanje 
občinskih cest, kjer predvidevamo, da zaradi velikih podražitev gradbenih storitev in materialov 
ne bomo mogli izpeljati vseh predvidenih obnov.
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Marjeta Maček,
vodja Urada za 
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