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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 46
Datum: 27. 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. 20

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke
10103 Materialni stroški – PU 4000 Občinska uprava
v višini 234.287,87 EUR, ki so bila s sklepom št.14 zmanjšana na 233.287,87 EUR, se 
zmanjšajo za 1.600,00 EUR oz. 1,1 % vrednosti postavke na NRP, tako, da znašajo 
231.687,87 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
10106 Upravljanje in vzdrževanje občinske stavbe NRP 41916001 Investicijsko 
vzdrževanje občinske stavbe – PU 4000 Občinska uprava
v višini 70.000,00 EUR, ki so bila s sklepom št. 10 povečana na 82.500,00 EUR, se 
povečajo za 1.600,00 EUR tako, da znašajo 84.100,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.

Obrazložitev:
Pri obnovi male sejne sobe, županove pisarne in pisarne tajništva se je izkazalo, da bo 
potrebno izvesti več del (brušenje in lakiranje parketa ter izdelava stropa). Sredstva za 
dodatna obnovitvena dela se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke Materialni 
stroški, kjer bodo glede na dosedanjo dinamiko porabe ostala sredstva neporabljena. 

Pripravil(a):
Marjeta Maček

Podsekretar - Vodja 
urada

mag. Borut Sajovic
Župan
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       Vročitev:
      - UFJNDR

       Vložiti:
-  Spis


		2021-11-11T07:58:55+0000
	Sajovic Borut župan
	Confirmation




