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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. 8 
 

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

proračunske postavke 

99991 Financiranje javnega dolga – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 40.000,00 EUR se zmanjšajo za 5.500,00 EUR oz. 13,8 % vrednosti tako, da 

znašajo 34.500,00 EUR. 

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

proračunske postavke 

10500 Prazniki, reprezentanca, protokol – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 17.000,00 EUR, se povečajo za 5.500,00 EUR tako, da znašajo 22.500,00 

EUR. 

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

Obrazložitev : 

Proračunsko postavko Prazniki, reprezentanca, protokol smo letos bolj obremenili, saj 

želimo naš ugled in področje protokola nekoliko dvigniti. Proračunska postavka se je 

izčrpala prej kot v preteklih letih, saj smo po zgledu ostalih Občin našim partnerjem ob 

novem letu zaželeli vse dobro s skromnim darilom, obdarili smo tudi zaposlene. Prav tako 

se trudimo za čim boljšo grafično podobo – zato za oblikovanje in tisk propagandnega 

materiala, vrečk in podobnih zadev vlagamo več, kot smo v preteklem obdobju. Zastave in 

drogovi so se v celotni občini menjali, tako smo za to področje namenili več sredstev. 

Nekaj sredstev bo namenjenih za protokolarna darila in cvetje ob protokolarnih obiskih ter 

za »nepričakovana« kosila. Za namen postrežbe gostov bo šlo nekaj sredstev tudi za 

nakup brezalkoholne pijače, kave in piškotov. 

Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz postavke Financiranje javnega 

dolga, ker smo že prejeli sofinancerska sredstva iz državnega proračuna po ZFO za 

upravljanje z dolgom.  
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          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                      

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 


	OBČINA TRŽIČ
	SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 8

