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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 54
Datum: 19. 11. 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. 28

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke
40510 Socialno-varstveni zavodi – PU 4000 Občinska uprava
v višini 550.000,00 EUR,  ki so bila s sklepom številka 19 zmanjšana na 543.800,00 
EUR, se zmanjšajo za 100,00 EUR oz. skupno 1,1 % vrednosti, tako, da znašajo 
543.700,00 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
40450 Vzdrževanje otroških igrišč – PU 4000 Občinska uprava
v višini 35.000,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 19 povečana na 41.200,00 EUR, se 
povečajo 100,00 EUR tako, da znašajo 41.300,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.

Obrazložitev :
V preteklih letih je Občina Tržič opremila nekaj novih igrišč, kar posledično povečuje 
potrebna sredstva za vzdrževanje. Poleg tega se nam je na nekaterih lokacijah zgodilo, 
da je bilo treba odpraviti povzročeno škodo na igralih zaradi vandalizma. Nekaj dodatnih 
stroškov je nastalo tudi zaradi epidemije bolezni COVID-19, saj je bilo potrebno v času 
zaprtja nameščati opozorilne trakove. Zaradi naštetih razlogov je potrebno s 
prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki Vzdrževanje 
otroških igrišč. S sklepom številka 19 je bilo prerazporejeno premalo sredstev, zato je 
potreben dodatni sklep.  

Pripravil(a):
Marjeta Maček

Podsekretar - Vodja 
urada

mag. Borut Sajovic
Župan

mailto:obcina@trzic.si
http://www.trzic.si/
http://www.visit-trzic.si/


2

       Vročitev:
      - UFJNDR

       Vložiti:
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