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Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič 
(Uradni list RS, št. 79/2013) izdaja direktor Občinske uprave Občine Tržič naslednji 

 
 

SKLEP O  IMENOVANJU KOMISIJE 
 
 

1. Za člane Komisije za izvedbo Javnega razpisa Občine Tržič za dodelitev spodbud za 
razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič v letu 2017 (v nadaljevanju komisija) 
se imenujejo: 

• Vid Meglič, predstavnik Občine Tržič - predsednik komisije, 

• Klemen Srna, predstavnik Občine Tržič - član komisije, 

• Katja Rekelj, predstavnica Občine Tržič - članica komisije, 

• Mateja Čadež, predstavnica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe     
Občinskega sveta Občine Tržič - članica komisije. 

 
2. Naloge komisije so: 

- Pripravi razpisno dokumentacijo, 
- Pregled in obravnava vlog Javnega razpisa Občine Tržič za dodelitev spodbud za  
 razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič v letu 2017, 
- Določi višine in namen dodeljenih sredstev, 
- Izdaja odločbe o sofinanciranju spodbud, 
- Zahteva in oceni poročila o izvajanju spodbud. 

 
 

Obrazložitev: 
 
Direktor Občinske uprave v skladu z 9. členom Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in 
gospodarstva v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 79/2013) imenuje komisijo za izvedbo postopka dodelitve 
spodbud, pri čemer o dodelitvi sredstev odloči komisija z odločbo. 
 
Direktor to komisijo ustanavlja zaradi nalog, določenih v 2. točki tega sklepa, vanjo pa so praviloma 
imenovani javni uslužbenci Občine Tržič. Delo v Komisiji ne presega okvira dela delovnega mesta 
posameznega člana komisije. V delovno skupino se po dogovoru z zunanjimi izvajalci programov lahko 
imenuje tudi zunanje sodelavce Občine Tržič. Komisija mora pri svojem delu upoštevati določila, navedena 
v sklepu. 
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 
Zoper ta sklep ni pritožbe. 
 

Drago Zadnikar, spec., 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

 
 
 
 
VROČITI: 

- predsedniku in članom komisije. 
 
VLOŽITI: 

- zbirka dok. gradiva 
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