
 

 

 

 

 

 

 

 

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 

2020 
 

  



1. UVOD 

Na podlagi 63. 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 in 13/18) župan v mesecu juliju poroča 

občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. 

Poročilo mora skladno z veljavno zakonodajo vsebovati: 

 podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 

prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, 

uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih 

zahtevkih iz naslova poroštev, 

 razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in  

 predlog potrebnih ukrepov. 

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom- to je sprejetim 

proračunom (Proračun Občine Trzin za leto 2020, sprejet na 9. redni seji dne 27.11.2019), korigiranim s 

prerazporeditvami župana v obdobju  od 01.01.2020. do 30.06.2020. 

V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun, veljavni proračun 2020, realizacija v prvem 

polletju 2020, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun). 

 

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO 

KONCA LETA 2020 

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Trzin realizirala 1.603.684,96 EUR prihodkov in 1.481.782,65 

EUR odhodkov. 

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša 121.902,31.  

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov 

proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okviru sprejetega proračuna. 

 

2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU 

Občina v letu 2020 ni bila zadolžena. 

 

2.2 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za 

proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru 

pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev 

v okviru možnih prihrankov sredstev (41. člen Zakona o javnih financah).  

Občinski svet Občine Trzin je na 9. redni seji, dne 27.11.2019  sprejel Proračuna Občine Trzin za leto 2020, 

s katerim so bile v sprejeti proračun (Proračun Občine Trzin za leto 2020) vključene nove obveznosti. 

 

2.3 PRENOS SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA  

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544


 

 

 

 

2.4 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV 

Prerazporejanje proračunskih sredstev  se izvaja na podlagi 6. člena Odloka o Proračunu Občine Trzin za 

leto 2020. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja 

proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 

predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v 

breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.  

PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

PRO. 

POST. 

KONTO OPIS
PRENOS V 

2019

SPREJETI 

PRORAČUN 

2019

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2019

REALIZACIJA 

2019
PRENOS V 2020

PRIHODKI

714105
Prihodki od komunalnih prispevkov

210.000,00 210.000,00 228.409,46

ODHODKI 169.565,50

0325 160.044,60 160.044,60 130.371,48

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 123.971,04

420804 Načrti in projektna dokumentacija 4.636,00

420801 Investicijski nadzor 1.764,44

0311 40.800,00 40.800,00 39.194,02

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 39.004,90

420801 Investicijski nadzor 0,00 189,12 58.843,96

SANACIJA CESTIŠČA- MLAKARJEVE ULICE (1-8)

SANACIJA CESTIŠČA- VEGOVA ULICA

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.

PRO. 

POST. 

KONTO OPIS
PRENOS V 

2019

SPREJETI 

PRORAČUN 

2019

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2019

REALIZACIJA 

2019
PRENOS V 2020

PRIHODKI

7103042

Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem 

Prodnik 280.294,77 280.294,77 279.593,28

ODHODKI 149.796,87

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in knalizacije 5.649,28

420802 Investicijski inženiring 217,28

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.432,00

0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78 499,36

420801 Investicijski nadzor 499,36

0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica 96.803,01

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 91.559,82

420801 Investicijski nadzor 1.520,00

420802 Investicijski inženiring 3.723,19

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 6.766,01

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.395,14

420801 Investicijski nadzor 110,64

420802 Investicijski inženiring 260,23

0334 Prečrpališče Trzin- Mlake 23.200,92

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.908,58

420801 Investicijski nadzor 400,00

420802 Investicijski inženiring 892,34

0340 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici (1-8) 14.144,19

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14.144,19

0097 Sanacija kanalizacije 2.734,10

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.734,10

SKUPAJ 18.437,21 148.233,62

PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTZACIJE - CČN

PRO. 

POST. 

KONTO OPIS
PRENOS V 

2019

SPREJETI 

PRORAČUN 

2019

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2019

REALIZACIJA 

2019
PRENOS V 2020

PRIHODKI

7103043 Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN 58.880,98 58.880,98 63.803,34

ODHODKI

0241 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 106.900,00 106.900,00 48.849,47

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 48.477,25

420802 Investicijski inženiring 372,22

SKUPAJ 48.019,02 0,00 62.972,89



Obrazložitve prerazporeditev izvedenih na podlagi sklepa župana v obdobju od sprejetega proračuna za 

leto 2020 do konca prvega polletja so podane v nadaljevanju poročila.  

 



 

 



 

2.5 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 

S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se povečuje 

rezervni sklad. Z Odlokom o Proračuna Občine Trzin za leto 2020 so načrtovana sredstva za obvezno 

rezervo v višini 22.000 EUR. Sredstva so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 

poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 

človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

V prvi polovici leta je bila rezerva koriščena za omilitev širjenja epidemije COVID-19. v višini 1.871,50 EUR. 

2.6 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
 

V letu 2020 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 91.000 EUR kot nerazporejeni del 

proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 

namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvem polletju sredstev proračunske 

rezervacije nismo koristili. 

 

2.7 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM 

Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo. 

2.8 PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH 

ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV 
 

V prvem polletju Občina ni dajala poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev unovčevala. 

 

 



3. RAZLAGO GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM 

 
Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 1.603.684,96 EUR, kar predstavlja 33,7 % glede na veljavni 

proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi s planom, je prikazana v bilanci prihodkov in 

odhodkov po ekonomski klasifikaciji. 

Večja odstopanja pri nedoseženih prihodkih za prvo polletje so na naslednjih postavkah: 

 Večina davčnih prihodkov, ki so v prvi polovici leta dosegli realizacijo 38,0 % bo realizirana do 

konca leta. Največje odstopanje med davčnimi prihodki je v okviru davkov na premoženje. Ti so 

realizirani v višini 9,6 %, davki na nepremičnine so bili realizirani  v višini 3,0 %, saj bodo odmerne 

odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izdane predvidoma konec avgusta, 

odločbe za davek od premoženja pa so bile izdane 29.6.2020 in bo ravno tako realizacija konta v 

drugi polovici leta. 

 V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realiziran preostali del nedavčnih prihodkov.  Realizacija v 

prvi polovici leta je dosegla 27,1 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od pričakovane v 

okviru prihodkov je iz naslova prihodkov od premoženja, ki so realizirani v višini 33,1 %. Gre za 

najem javne infrastrukture, ki bo realizirana v drugi polovici leta. Zelo nizka realizacija je tudi pri 

prihodkih iz naslova prihodkov od obresti, prihodkov od prodaje blaga in storitve. Izredno  nizka 

je tudi realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov in znaša le 1,4 % glede na veljavni 

proračun.   

 Transferni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 22,3 % , preostanek prihodkov 

pričakujemo v drugi polovici leta. 

Odhodki so bili realizirani v višini 1.481.782,65 EUR, kar glede na sprejeti proračuna znaša 20,4 %. 

Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi s sprejetim proračunom, je prikazana v bilanci prihodkov 

in odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Najnižja realizacija je pri investicijskih odhodkih in sicer v višini 5,9 

% glede na veljavni proračun. 

 Glavna odstopanja so na področjih porabe, kjer so projekti še v teku oziroma se bodo pričeli v drugem 

polletju. Odstopanja so opazna predvsem na področjih: 

 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih- sredstva iz naslova požarne takse se bodo razdelila v 

drugi polovici leta, ravno tako bo nakup tehnično reševalne opreme in osebna oprema enot CZ 

opravljen v drugi polovici leta. Sredstva za projekt Dom zaščite in reševanja (DZiR) bodo 

predvidoma porabljena v drugi polovici leta, saj trenutno poteka gradnja objekta. 

 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest bodo porabljena v drugem 

polletju ter sredstva za ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS) bodo ravno 

tako porabljena v drugi polovici leta oziroma v začetku leta 2021, odvisno od termina odločbe o 

podpori projekta. 

 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin – znotraj programa so sredstva namenjena za 

izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin, sredstva bodo porabljena v drugi 

polovici leta. 

 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost- plačilo aktivnosti dokončanja 

občinskega prostorskega načrta bo zapadlo v drugo polovico leta, investicije v obnovo vodovoda 

in kanalizacije bodo realizirane v drugi polovici leta. 

 Kultura, šport in nevladne organizacije – transferi društvom bodo v večini realizirani v drugi 

polovici leta. 

 

 

 



4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 

 

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2020je bilo ugotovljeno: 

- Poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega proračuna, večja odstopanja so na strani 

investicijske porabe 

- Polletna realizacija proračuna ne izkazuje večjega odstopanja 

Predlog potrebnih ukrepov na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah 

Občina Trzin je bila v prvi polovici proračunskega leta v stabilnem finančnem stanju ter dela potekajo po 

planu, tako da dodatni ukrepi za realizacijo niso potrebni.  

 

 

 

 

 


