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Datum: 5. 10. 2021

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), sprejemam župan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 1

1.   V proračunu Občine Tržič za leto 2022 se odpre nov konto
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje občin
v višini 160.000,00 EUR.
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 predvidena sredstva v okviru 
proračunske postavke 
30202 Energetska obnova stavb NRP 42039002 Energetska sanacija gradu 
Neuhaus in tržiškega muzeja – PU 4000 Občinska uprava
v višini 318.480,64 EUR, se povečajo za 160.000,00 EUR tako, da znašajo 478.480,64 
EUR.
3.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022.
Obrazložitev :
Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), (Uradni list RS, št. 
189/2020), občine po novem prejemamo sredstva iz državnega proračuna za 
uravnoteženje razvitosti občin, ki nadomeščajo prejšnja sredstva za investicije po 
zakonu o financiranju občin (ZFO). Ob pripravi proračuna za leto 2022 še nismo vedeli 
za ta sredstva, namenjena investicijam, zato jih nismo vključili med prihodke. Ker gre za 
sredstva, namenjena investicijam, ki bodo vplačana v proračun po sprejemu proračuna, 
se za enak znesek povečajo izdatki, namenjeni investicijam, konkretno energetski 
obnovi gradu Neuhaus. Gre za obnovo ostrešja, prestavitev elektro omarice zunaj 
objekta (zahteva ZVKD) ter sanacijo tal in sten v kotlovnici. 

Pripravil(a):
Marjeta Maček

Podsekretar - Vodja 
urada

mag. Borut Sajovic
Župan
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Vročitev:
      - Urad za finance 

       Vložiti:
- Spis
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