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Župan, Peter Ložar 
 
Številka:  8-1/2015 
Datum: 23.7.2015 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
ZADEVA: Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi 

polovici leta 2015 
 
NAMEN: Sprejem poročila 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 in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - 
uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statut 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in Odlok o 
Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 (Uradni vestnik OT, št 4/2015). 
 
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA:  Barbara Suhadolnik, strokovna sodelavka VII/1   
 
OBRAZLOŽITEV: 
Po prvih šestih mesecih proračunskega leta 2015 v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) 
občinskemu svetu predstavljamo in predlagamo v sprejem Poročilo o izvrševanju in realizaciji 
Proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2015. Poročilo temelji na realizaciji proračunskih 
prejemkov in izdatkov do 30.06.2015, na ocenah možnosti doseganja zastavljenih ciljev do zaključka 
proračunskega leta oziroma na ocenah potrebnih sprememb, ki smo jih občinskemu svetu že 
predložili s predlogom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in jih je občinski svet že sprejel 
na svoji 7. redni seji, 3. junija 2015.  
 
V gradivu so obrazložene vse proračunske postavke. Nekatere proračunske postavke v prvi polovici 
leta 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. posameze naložbe, ki so 
bile zaključene v začetku leta). Izvrševanje proračun poteka tako kot je bilo načrtovano, tako na strani 
prihodkov kot odhodkov.  
 
Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 
2015 je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 1.965.510,02 EUR, kar predstavlja 42,08 %, 
odhodki pa v višini 1.348.834,15 EUR, kar predstavlja 27,64 %, presežek prihodkov nad odhodki je 
616.675,87 EUR.  
 
FINANČNE POSLEDICE:  
S sprejemom Polletnega poročila ne nastanejo za proračun nikakršne finančne posledice. 
 
 
 



Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - 
ZFO-1A, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 (Uradni 
vestnik OT, št 4/2015) na 8. redni seji, dne  23. septembra 2015 sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 8. redni seji, 23. septembra 2015, seznanil s Polletnim poročilom 
župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj 
nazorno.  

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati 
naslednji dan po objavi.  

 
Številka:  8-1/2015 
Datum: 23.09.2015                                                                                                         Peter Ložar, l.r. 
                                                                                                                                               župan  

     
 


