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Št. zadeve: 410-0015/2020 - 17
Datum: 11. 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. 5

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke  
50108 Izobraževalno in športno središče Križe NRP 41939004 Izobraževalni in športno 
središče Križe – PU 4000 Občinska uprava
v višini 500.000,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 4 zmanjšana na 482.000,00 EUR, se 
zmanjšajo za 6.500,00 EUR oz. skupno za 4,9% tako, da znašajo 475.500,00 EUR.
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
70305 Dejavnost Gasilske zveze in društev NRP 41004017 Vzdrževanje gasilskih domov, 
investicije in nabava gasilske opreme, vozil – PU 4000 Občinska uprava
v višini 10.000,00 EUR, se povečajo za 6.500,00 EUR tako, da znašajo 16.500,00 EUR.
3.  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 na postavki Izobraževalno in športno 
središče Križe zmanjšujejo.
V okviru NRP Vzdrževanje gasilskih domov, investicije in nabava gasilske opreme, vozil se 
zagotavlja sredstva za nakupe gasilske opreme, vozil in redno/investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov skladno s planom, za letos je predvidena menjava strehe v Kovorju. Zaradi rastočih cen 
gradbenih storitev, je potrebno za zamenjavo strehe zagotoviti dodatna sredstva za 
sofinanciranje.  

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

naročila in digitalni 
razvoj

Mag. Borut Sajovic,
župan
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