
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0003/2018-401 

Datum: 14.06.2019 

 

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 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019 in 

35/2019), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 7 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

31401 Razvoj območja Zelenica NRP 41208018 Razvoj območja Zelenica – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini 25.000,00 EUR se zmanjšajo za 5.000,00 EUR oz. 0,8 % vrednosti celotnega 

NRP-ja (663.824,73 EUR) tako, da znašajo 20.000,00 EUR. 

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30611 Razvojni projekti NRP 41939002 Interreg in drugi razvojni projekti – PU 

4000 Občinska uprava 

v višini 20.000,00 EUR se zmanjšajo za 5.000,00 EUR oz. 3,3 % vrednosti celotnega 

NRP-ja (150.000,00 EUR) tako, da znašajo 15.000,00 EUR. 

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30302 Razvoj kolesarskega in gorsko-kolesarskega turizma NRP 41939001 

Razvoj kolesarskega turizma – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 20.000,00 EUR se zmanjšajo za 5.000,00 EUR oz. 3 % vrednosti celotnega 

NRP-ja (166.000,00 EUR) tako, da znašajo 15.000,00 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40510 Socialno-varstveni zavodi – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 540.000,00 EUR se zmanjšajo za 7.000,00 EUR oz. 1,3 % vrednosti tako, da 

znašajo 533.000,00 EUR. 

5.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30609 Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini NRP 41208014 

Neposredne spodbude za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja – PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 70.000,00 EUR se povečajo za 22.000,00 EUR oz. 2 % vrednosti celotnega 

NRP-ja (1.123.251,45 EUR) tako, da znašajo 92.000,00 EUR. 

 

6.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 

Obrazložitev : 

Zaradi večjega števila prejetih vlog na ukrepu F na Javnem razpisu za dodelitev spodbud 

za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič za leto 2019, št. 41010-

0006/2019/6(307), z dne 17.04.2019, ki so bile ocenjene s številom točk, ko se jim lahko 



sofinanciranje odobri, predlagamo povečanje sredstev za pospeševanje gospodarstva v 

višini 22.000,00 EUR oz. prerapozreditev na NRP 41208014, da se lahko izda odločbe o 

ugoditvi.  

Na postavkah: Razvoj območja Zelenica, Razvoj kolesarskega in gorsko-kolesarskega 

turizma ter Razvojni projekti, sredstva ne bodo v celoti porabljena do konca leta. Na 

postavki Socialno-varstveni zavodi pa smo z rebalansom sicer povišali sredstva zaradi 

napovedanih podražitev oskrbe v domovih, vendar ocenjujemo, da bo nekaj sredstev kljub 

načrtovanim podražitvam ostalo neporabljenih, vsaj tako kaže polletna realizacija.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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