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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 39
Datum: 25. 10. 2021

Na podlagi 38. 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 5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 184/2020 in 90/2021), sprejemam župan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 16

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke
60262 Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč NRP 42107001 Odprava 
posledic nestabilnosti tal Kranjska in Koroška cesta – PU 4000 Občinska uprava
v višini 420.000,00 EUR se zmanjšajo za 30.000,00 EUR oz. 7,1 % vrednosti, tako, da 
znašajo 390.000,00 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 40907001 Investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest – PU 4000 Občinska uprava
v višini 125.000,00 EUR, ki so bila s sklepom št. 16 povečana na 135.000,00 EUR, se 
povečajo za 30.000,00 EUR tako, da znašajo 165.000,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.

Obrazložitev :
Z rebalansom proračuna Občine Tržič za leto 2021 smo predvideli dodatna sredstva na 
proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest. Del dodatnih 
sredstev je bil med drugim namenjen za sanacijo usada na cesti Pot na Bistriško planino. 
Ker so se tekom leta cene gradbenih storitev zelo zvišale, je potrebo za investicijsko 
vzdrževanje kategoriziranih cest zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo iz 
projekta Odprava posledic nestabilnosti tal Kranjska in Koroška cesta, ki letos ne bo šel 
v izvedbo, ker nimamo zagotovljenih sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna. 

Pripravil(a):
Marjeta Maček

Podsekretar - Vodja 
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