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Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 4.11.2016 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 

5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015 in 

61/2016), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 15 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50127 Upravljanje z bazenom – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 150.000,00 € se zmanjšajo za 13.637,40 € oz. za 9,1% tako, da znašajo 

136.362,60 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40315 Tržiški muzej – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 177.254,00 € se povečajo za 9.244,31 € tako, da znašajo 186.498,31 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40315 Tržiški muzej NRP 40904010 Vzdrževanje in investicije v Tržiškem 

muzeju – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 38.408,50 € se povečajo za 4.393,09 € tako, da znašajo 40.801,59 €. 

 

 

4.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016. 

Obrazložitev : 

 

Povišanje materialnih stroškov je potrebno zaradi povečanih stroškov računovodskega 

servisa tekom leta 2016 (menjava servisa) kot tudi ne vključenost tega pri pripravi 

finančnega plana za leto 2016. V 2016 je Tržiški muzej za potrebe galerijske dejavnosti v 

paviljonu NOB Tržič s Krajevno skupnostjo Tržič sklenil pogodbo za najem prostorov in 

ob tem so nastali stroški najemnine ter obratovalni stroški. Prav tako je bila v 2016 

izvedena selitev zbirk in predmetov industrijske dediščine v depojske prostore BPT, ob 

čemer so nastali stroški selitve ter najemnine.  

 

Povečanje sredstev za investicije: pri obnovi strehe »Germovka« je prišlo za 4.400,00 

EUR višjih stroškov, ker sta konservatorska-restavratorska služba in izvajalec ob 

dejanskih delih ugotovila, da so bili predhodno na videz nepoškodovani leseni strukturni 

elementi dotrajani in potrebni zamenjave v bistveno večji meri, kot je bilo sprva 

predvideno. V letu 2016 smo muzeju za investicije nakazali tudi sredstva za investicije 

(muzejska trgovina), izvedene v 2015, kar je letošnjo investicijsko postavko zajedlo za 



skoraj 6.600,00 EUR. Povišanje investicijskih sredstev je terjala tudi nujna in ne planirana 

prenova električne napeljave v tekstilni zbirki – 1.del, ki je znašala dobrih 3.600,00 EUR. 
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