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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 59
Datum: 10. 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. 32

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke
10500 Prazniki, reprezentanca, protokol – PU 4000 Občinska uprava
v višini 22.500,00 EUR, se zmanjšajo za 1.000,00 EUR oz. skupno za 4,4 % tako, da 
znašajo 21.500,00 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
10203 Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles – PU 4000 Občinska 
uprava
v višini 50.000,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 23 povečana na 55.700,00 EUR, se 
povečajo za 1.000,00 EUR tako, da znašajo 56.700,00 EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.
Obrazložitev:
Sredstva na postavki 10203 so namenjena za delovanje Občinskega sveta. V letu 2021 
smo izvedli poračun sejnin za leto 2020, ki smo jih uskladili glede na plačo župana, ta 
pa je odvisna od števila prebivalcev občine. Poleg tega smo uvedli novo storitev – prepis 
zvočnih zapisov sej. Povišali so se stroški prenosov sej Občinskega sveta. Do konca leta 
bodo postavko 10203 bremenila še izplačila sredstev za delo svetniških skupin in 
izplačilo sejnin. Zaradi naštetega so bila s sklepom številka 23 že zagotovljena dodatna 
sredstva na postavki 10203, vendar smo potrebno povišanje ocenili prenizko. Dodatna 
sredstva za delovanje občinskega sveta se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke 
Prazniki, reprezentanca, protokol, kjer bodo ostala neporabljena sredstva. Zaradi 
epidemije bolezni COVID-19 je odpadlo več protokolarnih dogodkov.

Pripravil(a):
Marjeta Maček
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