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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 2021 (Uradni 
list RS, št. 184/2020 in 90/2021), sprejemam župan Občine Tržič naslednji 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 22

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru konta
74130104 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz 
kohezijskega sklada (Energetska sanacija Neuhaus in muzej)– PU 4000 Občinska 
uprava
v višini 295.590,05 EUR, ki so bila s sklepom številka 8 povečana na 307.218,53 EUR, 
se povečajo za 19.069,54 EUR tako, da znašajo 326.288,07 EUR. 
2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru konta
74000135 Prejeta sredstva iz državnega proračuna (Energetska sanacija Neuhaus 
in muzej)– PU 4000 Občinska uprava
v višini 0,00 EUR, ki so bila s sklepom številka 8 povečana na  2.052,08 EUR, se 
povečajo za 3.365,22 EUR tako, da znašajo 5.417,30 EUR. 
3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 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 930.795,45 EUR, ki so bila s sklepom številka 8 povečana na  944.476,01 EUR, 
se povečajo za 22,434,76 EUR tako, da znašajo 966.910,77 EUR.
4.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021.

Obrazložitev :
Občina Tržič kot glavni partner v projektu energetske sanacije objektov, skupaj z Občino 
Preddvor in Občino Kamnik, prejme namenska sredstva iz EU in državnega proračuna, 
katerih del mora nakazati projektnima partnericama. Zaradi pravilnega prikaza prejetih 
in izplačanih namenskih sredstev v proračunu Občine Tržič, je potrebno povečati 
prihodke iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in sredstva iz državnega 
proračuna za del, ki pripada občinama partnericama v skupnem projektu. Za enak 
znesek se povečajo namenski izdatki v proračunu na postavki Energetska obnova stavb. 
Sredstva bodo namenjena obnovi ostrešja, prestavitvi elektro omarice zunaj objekta 
(naknadna zahteva ZVKD) ter sanaciji tal in sten v kotlovnici. (… tu urejaj / kopiraj 
besedilo …)
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Pripravil(a):
Marjeta Maček

Podsekretar - Vodja 
urada

mag. Borut Sajovic
Župan

       Vročitev:
      - UFJNDR 

       Vložiti:
- Spis
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