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OBČINSKEMU SVETU                     
OBČINE TRŽIČ 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017 
 
V skladu s tretjim odstavkom 98. 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) ter 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) vam pošiljam v 
obravnavo in sprejem točko: 

  

 
PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

OBČINE TRŽIČ ZA LETO 2017 
 

 
V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Tržič bodo kot poročevalke na seji Sveta in delovnih teles sodelovali: 
 

 dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica občinske uprave 

 Marjeta Maček, mag.manag., vodja Urada za finance, 

 Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb., vodja Urada za okolje in prostor, 

 Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb., vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
1. Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa 

proračuna Občine Tržič za leto 2017 v predlaganem besedilu. 
 

2. Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2017. 
 
 

 
 

 
 

mag. Borut Sajovic 
ŽUPAN 
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OBČINSKA UPRAVA 

__________________________________________________________ 
 

OBRAZLOŽITEV: 
V 96. členu Zakona  o javnih financah je opredeljeno, da je zaključni račun proračuna akt 
države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. 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.  
 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017 je tudi Poročilo o 
realizaciji Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leto 2017. 
 

 
Pripravljavci: 
 
 
Marjeta Maček, mag.manag.               dr. Metka Knific Zaletelj 
Vodja Urada za finance                DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 
 
 
 
Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.gradb 
Vodja Urada za okolje in prostor 
 
 

 
Vid Meglič, univ.dipl.pol. in inž.gradb 
Vodja Urada za gospodarstvo  
In družbene dejavnosti 


