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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 58
Datum: 8. 12. 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. 31

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke
10101 Sredstva za plače in druge osebne prejemke – PU 4000 Občinska uprava
v višini 1.105.784,60 EUR,  se zmanjšajo za 35.000,00 EUR oz. 3,1% vrednosti, tako, 
da znašajo 1.070.784,60 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
40101 Dejavnost Vrtca Tržič – PU 4000 Občinska uprava
v višini 1.933.835,00 EUR (brez NRP), ki so bila s sklepom številka 29 povišana na 
1.962.835,00 EUR, se povečajo 35.000,00 EUR tako, da znašajo 1.997.835,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.
Obrazložitev :
Na postavki Dejavnost Vrtca Tržič se zagotavljajo sredstva za tekoče transfere, ki so 
namenjena za sofinanciranje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine Tržič. 
Dodatna sredstva so potrebna za kritje izplačila regresa do polne višine, nadomeščanja 
kadrov s študenti zaradi razmer povezanih z epidemijo bolezni COVID-19 in najemnine 
za oddelek v Kovorju. Poleg tega je potreben dodatni transfer za plače zaposlenim v 
Vrtcu Tržič, ker se s trenutno ceno programa, zaradi nezapolnjenih oddelkov, ne pokrijejo 
vsi stroški za plače. Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke 
Sredstva za plače in druge osebne prejemke, kjer ostajajo neporabljena sredstva zaradi 
nezapolnjenih delovnih mest v občinski upravi.

Pripravil(a):
Marjeta Maček
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