
 

 
Št. zadeve: 41010-0002/2019                            
Datum: 6.3.2019 
 
 
Na podlagi  49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), na podlagi 32. člena Statuta Občine Tržič (Ur. 
l. RS št. 19/13) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 13/19 in 35/19), 
sprejemam župan Občine Tržič naslednji 
 

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE 
 

1. Za člane Komisije za vodenje postopka Javnega razpisa za izbor javnih prireditev in 
dogodkov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Tržič (v nadaljevanju Komisija), se 
imenujejo: 

 

Aneta Lavtar  za predsednico komisije, 

Petra Hladnik za članico komisije, 

Mateja Nosan za članico komisije, 

Drago Goričan za člana komisije in 
                               Jure Ferjan za člana komisije. 
 

2. Naloge Komisije so: 

 Priprava razpisne dokumentacije, 

 Pregled in obravnava vlog za sofinanciranje javnih prireditev in dogodkov v občini Tržič v letu 2019, 

 Določitev višine in namena dodeljenih sredstev, 

 Izdaja odločb ter pogodb o sofinanciranju prireditev in dogodkov, 

 Zahtevanje končnih poročil o izvedbi javnih prireditev oz. dogodkov in pregled le-teh. 
 

Obrazložitev: 
 

Župan Občine Tržič v skladu z 38. členom Statuta Občine Tržič oziroma v skladu s 98. členom ZJU (Uradni 
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  
lahko ustanovi delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje 
pristojnosti. 
 
Župan to Komisijo ustanavlja zaradi nalog, določenih v 2 točki tega sklepa, vanjo pa so praviloma imenovani 
javni uslužbenci Občine Tržič. Delo v Komisiji ne presega okvir dela delovnega mesta posameznega člana 
skupine. Komisija mora pri svojem delu upoštevati določila, navedena v sklepu. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: zoper ta sklep ni pritožbe. 
 

 
                                                                                                   Mag. Borut Sajovic,   
                                                                                                                                                župan 

 
                                                                                                                                                                                         

Vročiti: 
- predsednici in članom komisije 
 
Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva 
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