
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0008/2019-29 
Datum: 9. 10. 2019 
 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 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), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – 
ZJF-H, 83/18 in 19/19) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) na 8. redni seji, dne 9. oktobra 2019, sprejel 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 8. redni seji dne 9. 10. 2019 obravnaval predlog Proračuna Občine 
Trzin za leto 2020, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2020, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2020, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2020-2023 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2020 kot 
celote.  
 
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 primerna osnova za pripravo 
predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob 
pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 151. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz razprav na 
sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 
Številka: 8-13.1/2019                                                                                                                     
   
 
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR   
  
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/2019, z dne 10. 10. 2019, 
- arhiv, tu (2 x). 
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