
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0004/2019-401 

Datum: 29.9.2020 

 

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 2020 (Uradni list RS, št. 76/2019 in 

81/2020), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 17 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

30301 Turistične prireditve in dogodki – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 136.910,00 EUR, se zmanjšajo za 20.500,00 EUR oz. 15% tako, da znašajo 

116.410,00 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

40340 Delovanje Kulturnega centra Tržič – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 83.900,00 EUR, se zmanjšajo za 12.500,00 EUR oz. 14,9% tako, da znašajo 

71.400,00 EUR.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

30300 Spodbujanje razvoja turizma – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 124.750,00 EUR, se zmanjšajo za 17.000,00 EUR oz. 13,6% tako, da znašajo 

107.750,00 EUR. 

4.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke in NRP 

60214 Praznična okrasitev naselij – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 10.000,00 EUR, se povečajo za 50.000,00 EUR tako, da znašajo 60.000,00 

EUR.  

5.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020. 

Obrazložitev : 

Pri letošnjem pregledu prazničnih luči za okrasitev mestnega jedra Tržiča smo opazili, da 

je večji del le teh zelo dotrajan. Tiste luči, ki še delujejo, niso stilsko in vizualno 

usklajene, saj so bile nakupljene v različnih obdobjih.  

 

Potrebo in željo po osvežitvi okrasitve zaznavamo pri prebivalcih že več let, vendar nikoli 

ni bilo na voljo dovolj sredstev za ta namen. To leto se je zaradi epidemije koronavirusa in 

posledično odpovedi večine prireditev pokazala priložnost, da občanom in obiskovalcem 

pričaramo prenovljeno pristno okrasitev prazničnega mestnega jedra Tržiča, in sicer s 

prerazporeditvijo sredstev iz proračunskih postavk namenjenih izvajanju prireditev in 

drugih na proračunsko postavko za novoletno okrasitev. Za dobavo opreme, montažo in 

demontažo novoletne okrasitve bo Občina Tržič v letu 2020 tako namenila dodatna 

sredstva s prerazporeditvijo.  

 



Glede na oceno stanja, da večja druženja tudi v prihodnje ne bodo dovoljena, želimo s to 

aktivnostjo ustvariti prijetno okolje za naše občane v adventnem času in obiskovalce, ki 

bodo posledično izven visoke turistične sezone trošili v našem kraju.  

 

Uporabno praznično razsvetljavo, ki je mestno jedro krasila prejšnja leta, bomo 

brezplačno razdelili po krajevnih skupnostih občine Tržič, ki bodo v prihodnje pristojne za 

krasitev svojih naselij. 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          Mag. Borut Sajovic  

                                                                            

       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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