
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2012-51 

Datum: 14.8.2014 

 

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 2014 (Uradni list RS, št. 1/2013, 

112/2013, 19/2014), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 14 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30900 Sofinanciranje dejavnosti mladih - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 11.000,00 €, se zmanjšajo za 1.500,00 oz. za 13,6%, tako da znašajo 9.500,00 

€.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40585 Enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka  - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 40.000,00 €, se zmanjšajo za 6.000,00 oz. za 15%, tako da znašajo 34.000,00 

€.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

50121 Nakup, gradnja in inv.vzdrž.športnih objektov NRP 41311003 Skate park 

Križe  - PU 4000 Občinska uprava 

v višini 87.000,00 €, se zmanjšajo za 17.400,00 oz. za 20% NRP, tako da znašajo 

69.600,00 €.  

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30300 Spodbujanje razvoja turizma  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 66.600,00 €, se povečajo za 9.900,00 €, tako da znašajo 76.500,00 €.  

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40703 Sredstva za obveščanje in informiranje  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 100.410,00 €, se povečajo za 15.000,00 €, tako da znašajo 115.410,00 €.  

 

3.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014. 

Obrazložitev : 

Zaradi podaljšanja roka izvedbe se je plačilo vzpostavitve WI-FI omrežja v mestnem jedru v 

celoti zamaknilo v leto 2014 (12.064,37 €), iz postavke Spodbujanje razvoja turizma se 

financira tudi vzdrževanje WI-FI opreme (1.093,12 €) in internetna povezava zanj (658,80 €). 

Poleg tega pa so se nam zaradi povečane porabe promocijskega materiala povišali tudi stroški 

tiskanja le-tega. 

Iz postavke Sredstva za obveščanje in informiranje se dodatno financirata prenova spletnega 

portala www.trzic.si (4.782,60 €) in portal Moja Občina (23.318,00 €), zaradi povečane 

http://www.trzic.si/


prodaje oglasnega prostora v glasilu Tržičan pa so večji tudi stroški provizije za Radio 

Gorenc. 

Dodatna sredstva za postavki Spodbujanje razvoja turizma in Sredstva za obveščanje in 

informiranje se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavk Sofinanciranje dejavnosti mladih, 

Enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka in Skate park Križe, kjer bodo do konca leta 

predvidoma ostala neporabljena sredstva.   

 

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 

  


