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Št. zadeve: 410-0014/2020 - 63
Datum: 16. 2. 2022

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 

POPRAVEK SKLEPA O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 24

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke
60330 Subvencija – oskrba z vodo – PU 4000 Občinska uprava
v višini 100.000,00 EUR, se zmanjšajo za 3.830,00 EUR oz. skupno za 3,8% tako, da znašajo 
96.170,00 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru proračunske 
postavke 
60310 Subvencija – odpadne vode – PU 4000 Občinska uprava
v višini 35.000,00 EUR, se povečajo za 3.830,00 EUR tako, da znašajo 38.830,00 EUR.

3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.

Obrazložitev:
Dne 15.11.2021 je župan Občine Tržič sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev med zgoraj 
navedenima postavkama v višini 1.010,00 EUR. Sklep o prerazporeditvi je potrebno popraviti na 
znesek 3.830,00 EUR, ki dejansko predstavlja manko na proračunski postavki 60310 – 
Subvencija odpadne vode. Subvencija cen gospodinjstev predstavlja razliko med zaračunano 
ceno uporabnikom (t.i. prodajno ceno) in potrjeno ceno (t.i. stroškovno ceno), ki se oblikuje na 
podlagi elaboratov izvajalca o oblikovanju cene izvajanja storitev posamezne GJS. Glede na 
dejanski obračun subvencij v letu 2021, je potrebno narediti prerazporeditev med zgoraj 
navedenima postavkama. 

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

naročila in digitalni 
razvoj

Mag. Borut Sajovic,
župan
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