
OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 8-11/2019   
Datum: 17. 9. 2019  
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
ZADEVA: Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2019 
 
NAMEN:  Seznanitev s poročilom v skladu z zakonom 
 
PRAVNA PODLAGA: 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon 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), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 
21/18 – popr.), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) in Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2017 (Uradni vestnik OT, št 15/16). 
 
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA:  Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun   
 
OBRAZLOŽITEV: 
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 skladno z veljavno zakonodajo vsebuje 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, korigiranim s prerazporeditvami župana v obdobju 01.01.2019 do 30.06.2019. 
V tabelah so prikazane naslednje kolone: sprejeti proračun, veljavni proračun 2019, realizacija v prvem 
polletju 2019, ocena realizacije do konca leta in indeks (realizacija/ veljavni proračun). 
 
V gradivu so obrazložene vse proračunske postavke. Nekatere proračunske postavke v prvem polletju 
leta 2019 realizacije niso imele, saj se bodo nakupi in opravljene storitve izvršile šele v drugi polovici 
leta ali pa računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Nekatere proračunske postavke izkazujejo 
stanje iz katerega je razvidno, da so bila vsa načrtovana sredstva že porabljena (npr. sofinanciranje 
društev). Izvrševanje proračuna poteka tako kot je bilo načrtovano, tako na strani prihodkov kot na 
strani odhodkov. 
 
Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 
2019 je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 1.892.071,33 EUR, kar 40,1 %, odhodki pa v višini 
1.400.305,10 EUR, kar predstavlja 20,6 %, presežek prihodkov nad odhodki je 491.766,23 EUR. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
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


FINANČNE POSLEDICE:  
Sprejem sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom nima finančnih posledic na proračun. 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZeisP, 96/15 – ZIRPS1617) na 8. redni seji, dne  9. 
oktobra 2019, sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 8. redni seji, 9. oktobra 2019, seznanil s Polletnim poročilom župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2019. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati 
naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 8-11/2019                                                                                                               ŽUPAN 
Datum: 9. 10. 2019                                                                                                          Peter Ložar, l.r. 
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