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Št. zadeve: 410-0015/2020 - 15
Datum: 2. 3. 2022

Na podlagi 43. 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 4. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/2020 in 11/2022), 
sprejemam župan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 4

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke  
50108 Izobraževalni in športno središče Križe NRP 41939004 Izobraževalni in športno 
središče Križe – PU 4000 Občinska uprava
v višini 500.000,00 EUR, se zmanjšajo za 18.000,00 EUR oz. 3,6% tako, da znašajo 482.000,00 
EUR.
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
31200 Ureditev oglasnih neprometnih tabel – PU 4000 Občinska uprava
v višini 3.000,00 EUR, se povečajo za 10.000,00 EUR tako, da znašajo 13.000,00 EUR.
3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
50124 Investicijsko vzdrževanje v KS – PU 4000 Občinska uprava
v višini 21.000,00 EUR, se povečajo za 8.000,00 EUR tako, da znašajo 29.000,00 EUR.
4.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022.

Obrazložitev :
Zaradi negotovosti pri pridobivanju zemljišč in posledično gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
prizidka OŠ Križe in Vrtca Tržič - Enota Križe, se sredstva zmanjšujejo.
Za postavitev panojev in plakatiranje v času volilne kampanje je potrebno na postavki Ureditev 
oglasnih neprometnih tabel zagotoviti dodatna sredstva. 
Na postavki Investicijsko vzdrževanje v KS bo za predvideno investicijsko vzdrževanje, to je 
ureditev dvorišča pred Domom KS Bistrica pri Tržiču in preureditev sanitarij v Domu KS Brezje 
pri Tržiču premalo sredstev. Potrebno bo zagotoviti vsaj cca 8.000,00 EUR v kolikor ne bo zahtev 
še pri kakšni KS. Vzroki so predvsem v podražitvi materialov med 30 in 40% glede na oceno 
investicije iz avgusta 2021 in podrobnejši popis potrebnih investicijsko vzdrževalnih del pri 
preureditvi sanitarij v Domu KS Brezje pri Tržiču, ki so ob taki sanaciji s stališča dobrega 
gospodarja nujno potrebna.

Pripravil(a):
Marjeta Maček,
vodja Urada za 
finance, javna 

naročila in digitalni 
razvoj

Mag. Borut Sajovic,
župan
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