
 

 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto 2015 

 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
- obravnava predloga gradiva na seji občinskega sveta dne 21.4.2016 
 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa): 

 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  

- Statut Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15)  

  

2. Rok za izdajo odloka: 

98. člen Zakona o javnih financah določa naslednje roke za pripravo in sprejem zaključnega računa 
občinskega proračuna:  

Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži 
ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. 

Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. 
aprila tekočega leta. 

Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, 
v tridesetih dneh po njegovem sprejemu. 

       3. Splošna obrazložitev odloka: 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki 

in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto 2015. Pri sestavi zaključnega 

računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna in zajema tudi obrazložitve 

realizacije ter pojasnila odstopanj.  

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:  

Sprejeti proračun določa okvire in namene za izvedbo nalog, ki jih ima občina skladno z zakonom o 

lokalni samoupravi.  Dosežena realizacija proračuna posredno vpliva na vsa področja delovanja občine, 

s katerimi občina zagotavlja zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.  

 

II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKA TER SPREMEMB, KI JIH PRINAŠA: 

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, kar pomeni, 
da zaključni račun proračuna sestavljajo: 

1. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb ter račun financiranja.  



2. Posebni del proračuna sestavljajo zaključni računi neposrednih uporabnikov.  

3. Načrt razvojnih programov. 

4. Obrazložitve. 

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni prihodki in odhodki in sicer: sprejeti proračun, 
veljavni proračun (vključno z vsemi prerazporeditvami med letom in rebalansom). 

Splošni del proračuna sestavljajo: 

- bilanca prihodkov in odhodkov, 

- račun finančnih terjatev in naložb, 

- račun financiranja. 
 

Obrazložitve posebnega dela proračuna vsebujejo poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju 

področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Obrazložitve načrta razvojnih 

programov se nanašajo na izvajanje programov, ki so v glavnem investicijskega značaja. 

V letu 2015 je bila glede na plan dosežena naslednja realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih 

prejemkov in izdatkov proračuna:  

 

Podrobnejša členitev in obrazložitev realizacije bo objavljena na spletnih straneh Lex localis pod 

Katalog informacij javnega značaja/Občina Tržič/Seje občinskega sveta/2016 oz. http://www.lex-

localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina=5575907c-384f-42bb-9feb-

5029b06b3640&LetoObjave=2016&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA  

III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: Spletna stran Občine Tržič 

2. Datum objave: 18.3.2016 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 18.4.2016 

 

IV. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Drago Zadnikar, direktor Občinske uprave 

Marjeta Maček, vodja Urada za finance 

Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor,  

KONTO OPIS

Realizacija: 

2014 [1]

v EUR

Sprejeti 

proračun: 

2015/3 [2]

v EUR

Veljavni 

proračun: 

2015/3 [3]

v EUR

Realizacija: 

2015 [4]

v EUR

Indeks 

4:3 [5]

v EUR

Indeks 

4:2 [6]

v EUR

Indeks 

4:1 [7]

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 14.655.682 12.174.381 12.174.381 12.639.819 104 104 86

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 15.098.627 15.912.061 15.912.061 12.068.445 76 76 80

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -442.945 -3.737.680 -3.737.680 571.374

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)
0 0 0 0 0 0 0

44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (440+441)
0 0 0 0 0 0 0

 VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
0 0 0 0 0 0 0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 0 0 0 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 506.976 506.976 506.976 506.976 100 100 100

 IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
-949.921 -4.244.656 -4.244.656 64.398

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -506.976 -506.976 -506.976 -506.976 100 100 100
 XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 442.945 3.737.680 3.737.680 -571.374

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=5575907c-384f-42bb-9feb-5029b06b3640&LetoObjave=2016&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=5575907c-384f-42bb-9feb-5029b06b3640&LetoObjave=2016&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=5575907c-384f-42bb-9feb-5029b06b3640&LetoObjave=2016&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
mailto:obcina.trzic@trzic.si


Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 

Številka zadeve: 4100-0005/2014-401 
Datum: 17.3.2016 
 

Drago Zadnikar, spec. 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 


