
OBČINA TRŽIČ 

Župan 

Trg svobode 18 

4290 TRŽIČ 

 

Številka: 4100-0014/2020-401 

Datum: 15.7.2021 

 

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 

US) in 5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 

184/2020 in 90/2021), sprejemam župan Občine Tržič naslednji  

 

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ŠT. 6 
 

1.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke 

30301 Turistične prireditve in dogodki – PU 4000 Občinska uprava 

v višini 135.110,00 EUR se zmanjšajo za 11.935,00 EUR oz. 8,8% vrednosti postavke 

tako, da znašajo 123.175,00 EUR.  

2.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

30701 Delovanje Dovžanove soteske in RIS Dolina – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 40.000,00 EUR, se zmanjšajo za 5.000,00 EUR oz. 12,5% vrednosti postavke 

tako, da znašajo 35.000,00 EUR.  

3.   Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 predvidena sredstva v okviru 

proračunske postavke  

30300 Spodbujanje razvoja turizma – PU 4000 Občinska uprava 

 v višini 112.900,00 EUR, se povečajo za 16.935,00 EUR tako, da znašajo 129.835,00 

EUR. 

4.  Veljavnost sklepa je enaka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021. 

 

Obrazložitev : 

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je bilo nekaj promocijskih aktivnosti, ki 

so bile planirane v letu 2020 realiziranih v letu 2021, hkrati pa smo v letu 2021 okrepili 

promocijo Tržiča kot turistične destinacije na slovenskem in bližnjih »drive distance« 

trgih, zato je potrebno s prerazporeditvijo povečati proračunska sredstva na postavki 

30300 – Spodbujanje razvoja turizma. Sredstva bodo prerazporejena s postavke 30301 – 

Turistične prireditve in dogodki, na kateri prosta sredstva ostajajo zaradi odpovedi ali 

manjšega obsega prireditev planiranih v prvi polovici leta 2021, ter s postavke 30701 - 

Delovanje Dovžanove soteske in RIS Dolina, na kateri se nižja realizacija, kot je bilo 

določena s proračunom, pričakuje zaradi odpovedi predavanj v RIS Dolina in okrnjenih 

investicij.   

 

 

 

 OBČINA TRŽIČ 

          Župan 

          mag. Borut Sajovic  

                                                                            



       Vročitev: 

      - Urad za finance  

 

       Vložiti: 

- Spis 
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