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Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 12-6/2016 
Datum: 3.2.2016 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA:    PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017  – druga obravnava 

 Načrt razvojnih programov Občine Trzin 2017-2020 – druga obravnava 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2017 
 
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., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakon o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06,57/08, 36/11 in 
14/15 – ZUUJFO), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 
RS, št. 96/15) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) 
 
PREDLAGATELJ:   Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA NA SEJI: Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1 
 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA: 
Občinski svet Občine Trzin je na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 prvič obravnaval in sprejel 
predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in ugotovil, da je primeren za drugo obravnavo. Na 
osnovi izvedbe javne razprave o predlogu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 (Zbor občanov 7. 
januar 2016), obravnav na odborih Občinskega sveta, prvi obravnavi Občinskega sveta, oblikovanih 
predlogih in pobud za dopolnitev oziroma spremembo proračuna, je župan skupaj s strokovnimi 
službami, proučil izpostavljene predloge in oblikoval dopolnjen predlog Proračuna Občine Trzin  za 
leto 2017. 
 
Spremembe v predlogu proračuna Občine Trzin za leto 2017 – 1. obravnava v primerjavi s 
predlogom proračuna Občine Trzin za leto 2017 – 2. obravnava – PRIHODKI: 

- Zmanjšanje prihodkov iz naslova Dohodnine – občinski vir iz 1.852.469,31 EUR na 
1.794.767,00 EUR. 

Ker podatka za leto 2017 ob pripravi proračuna v prvi obravnavi nismo imeli, smo uporabili podatek o 
povprečnini iz leta 2015. Višina povprečnine za leto 2017 je bila določena z Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in znaša za proračunsko leto 2017 
522,00 EUR. Na podlagi tega podatka ter podatka o višini dohodnine, ki pripada občini za leto 2016, 
načrtujemo da bo Občina Trzin tudi v letu 2017 iz naslova dohodnine prejela 1.794.767,00 EUR 
prihodkov. 

- Zmanjšanje prihodkov iz naslova Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije iz 
430.079,60 EUR na 421.800,60 EUR. 

 
Pri pripravi proračuna za leto 2017 v prvi obravnavi smo načrtovali, da bo Občina Trzin uspešno 
pridobila državna sredstva za investicijo Celostna prometna strategija Občine Trzin. Ker na razpisu 
občina ni bila uspešna, prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije 
znižujemo za načrtovanih 8.279,00 EUR. 
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Spremembe v predlogu proračuna Občine Trzin za leto 2017 – 1. obravnava v primerjavi s 
predlogom proračuna Občine Trzin za leto 2017 – 2. obravnava – ODHODKI: 

- Proračunska postavka 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in 
nakup gradiva za odd. v Trzinu – zvišanje iz 98.831,00 EUR na 101.184,00 EUR. 

Po pripravljenem proračunu za prvo obravnavo je s strani Knjižnice Domžale prišel popravljen 
finančni načrt za leto 2017 v katerem se finančni načrt na področju plač spreminja, zaradi sklenjenega 
dogovora med sindikati in vlado glede sprostitve napredovanj, povečanja regresa za zaposlenega in 
dviga zneskov plačnih razredov. 

- Proračunska postavka 0278 Celostna prometna strategija Občine Trzin – znižanje iz 11.882,80 
EUR na 0,00 EUR. 

Sredstva na proračunski postavki 0278 Celostna prometna strategija Občine Trzin se v letu 2017 
ukinjajo, saj občina ni bila uspešna pri pridobitvi državnih sredstev za investicijo Celostna prometna 
strategija Občine Trzin.  

 
 

 PRORAČUN 2017 – 
1. obravnava 

PRORAČUN 2017 – 
2. obravnava 

PRIHODKI 4.042.095 EUR 3.976.114 EUR 

ODHODKI 3.401.368 EUR 3.391.838 EUR 

PRESEŽEK 640.727 EUR 584.275 EUR 

 
 

FINANČNE POSLEDICE:   
Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov. Prihodki Proračuna Občine 
Trzin za leto 2017 znašajo 3.976.114 EUR, odhodki pa 3.391.838 EUR. Presežek v letu 2017 znaša 
584.275 EUR in bo v celoti prištet k stanju sredstev na računu, ki na dan 31.12.2016 znaša 2.527.361 
EUR. 
 
 
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.,101/13 in 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 12. redni seji, dne 16. marca 2016 sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji dne 16.3.2016 obravnaval in sprejel predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2017, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2017-2020 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2017 kot 
celote.  
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Proračun 
Občine Trzin začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka:  12-6/2016            ŽUPAN 
Datum: 16.03.2016       Peter Ložar l.r.  
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