
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0002/2015-401 

Datum: 30.6.2016 

 

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 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015), 

sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 9 
 

 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

10103 Materialni stroški – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 234.287,87 €, ki so bila s sklepom številka  3 zmanjšana na 224.287,87 EUR, 

se zmanjšajo za 10.000,00 € oz. za 8,5% tako, da znašajo 214.287,87 €.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

40703 Sredstva za obveščanje (Radio Gorenc, glasilo Tržičan) – PU 4000 

Občinska uprava 

v višini 110.000,00 €, se zmanjšajo za 10.000,00 € oz. za 9,1% tako, da znašajo 

100.000,00 €.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

10300 Mednarodno sodelovanje  – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 64.500,00 €, se povečajo za 20.000,00 € tako, da znašajo 84.500,00 €.  

 

4.   Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016. 

Obrazložitev : 

Zaradi obeležitve 50 letnice pobratenja Tržiča in Sainte-Marie-aux-Minesa se je Komisija 

za mednarodno sodelovanje do 30.6. sestala trikrat. Oblikovana je bila celostna grafična 

podoba 50-letnice pobratenja, ki je bila podlaga za vse promocijske in ostale aktivnosti. 

Izdana je bila knjiga Odkrit pogled in čvrst stisk rok v slovenskem in francoskem jeziku 

ter postavljena istoimenska razstava v Galeriji Atrij Občine Tržič. Osrednja dogodka v 

Tržiču sta bila svečani mimohod po mestnih ulicah in slavnostna akademija, večje število 

nastopajočih pa se bo z uradno delegacijo udeležilo praznovanja pobratenja julija v 

Franciji. V počastitev 30-letnice pobratenja z Ludbregom smo junija gostili učence iz 

glasbene šole in godbenike iz Ludbrega. Potekajo priprave na tradicionalni EU ples na 

prelazu Ljubelj. Zaradi množice naštetih dogodkov je potrebno na postavki mednarodno 

sodelovanje zagotoviti dodatna sredstva.  

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                               



       Vročitev: 

      - Urad za finance  

- Spis 


