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OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
 
Številka: 17-8/2016 in 17-9/2016 
Datum: 23.11.2016 
 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
 
ZADEVA:  SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017 – skrajšani postopek 
                   PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 – prva obravnava  

 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in prva 
obravnava predloga Proračuna za leto 2018 

 
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., 101/13in 55/15 - ZFisP), 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 stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
 

 
PREDLAGATELJ:   g. Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA NA SEJI: ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun 
 
 
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 in ga 
nato sprejel na 12. redni seji, dne 16. marca 2016. 
 
Spremembe Proračuna občine Trzin za leto 2017 predlagamo predvsem zaradi uskladitve načrtovanih 
prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na 
strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov. Priprava Sprememb Proračuna Občine Trzin 
za leto 2017 je temeljila na predvideni realizaciji leta 2016. 
 
Pri spremembah na odhodkovni strani bi izpostavili vključitev nekaterih novih investicij, in sicer 
razširitev izhoda Trzin- Mlake na štiripasovnico, izgradnja parkirišča Za hribom za OŠ Trzin, glede na 
predvidene prihodke iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo, bomo obnovili vodovod na 
preostanku Jemčeve ceste, obnovili vodovod in kanalizacijo na Zupančičevi ulici ter obnovili vodovod 
in kanalizacijo na Zorkovi ulici ter Kratki poti. V letu 2018 nameravamo obnoviti vodovod in 
kanalizacijo na Ulici Rašiške čete ter obnoviti vodovod in kanalizacijo na Reboljevi ulici.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976


2 

 

Prav tako nameravamo sočasno s temi projekti obnavljati asfaltne površine na cestiščih in obnavljati 
ali dograjevati pločnike. Zaradi boljše preglednosti smo tudi razdelili postavke po posameznih 
projektih. 
 
Ker v letu 2016 ni prišlo do podpisa pogodbe o nakazovanju in porabi sredstev okoljske dajatve za 
RCERO, sredstva prenašamo v leto 2017. 
 
S sprejetjem Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin smo se obvezali tudi k varovanju okolja ter 
ohranjanju narave, zato smo se skupaj s štirimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave - ZRSVN), odločili izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v 
osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - Mala barja-Marja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo 
sofinanciranih nepovratnih EU sredstev. V letu 2017 bodo izvedene cenitve in odkupi zemljišč.  
 
V letu 2016 je občinski svet potrdil uvrstitev projekta izgradnje novega Doma zaščite in reševanja, 
zato s spremembami proračuna za leto 2017 usklajujemo sredstva glede na stanje projekta. V letu 
2017 so sredstva namenjena plačilu izvajalca arhitekturno prostorskega natečaja, vključno z 
izplačilom predsednika, izvedenca, natečajnih nagrad in priznanj, plačilom stroškov v zvezi z razstavo 
natečajnih del ter prvemu delu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD). V letu 2018 pa pričnemo z izgradnjo ter z ureditvijo okolice kar predstavlja 
precejšen finančni zalogaj, saj je ocenjena vrednost 1.460.000 EUR po investicijskem programu. Po 
naših izkušnjah cena na tržišču potem doseže nižjo raven. 
  
S spremembami proračuna za leto 2017 uvrščamo več projektov LAS in bodo poleg Občine Trzin, 
sodelovale še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina 
Vodice, ki si bodo po ključu delile stroške. V kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  
strani ministrstva in evropskih sredstev. 
 
V letu 2017 nameravamo obnoviti in zamenjati podlago na igrišču in tartanskem krogu, z minimalno 
modernizacijo (postavitev zaščitnih mrež ter izkop lukenj za odbojkarske drogove ) tudi zaradi 
možnosti sofinanciranja s strani FŠO.  
 
Na področju obveščanja domače in tuje javnosti smo dosegli znižanje stroškov pri tisku Odseva, 
posebej pa je izrazito zmanjšanje pri tisku Uradnega vestnika Občine Trzin, kjer sedaj prihranimo 
skoraj 10.000 EUR letno. 
 
Nameravmo pričeti s postavljanjem WiFi mreže, ki se bo financirala iz sredstev telekomunikacijskega 
sklada. Ta projekt se bo izvajal več let in po potrebi dopolnjeval. 
 
Dosegli smo tudi znižanje stroškov v Jefačnkovi domačiji in s končanjem stalne zbirke opremili 
muzejski del, ki je tako zaključena celota. Nadaljnih investicij v njej zaenkrat ne načrtujemo. 
 
Na področju zdravstva predlagamo povišanje sredstev za preventivne programe in specialnega 
logopeda. 
 
Na področju šolstva pa pripravljamo obnovo še zadnjih starih sanitarij, ki so ostale od originalne 
gradnje 1984. Se bo pa tudi obnavljal tlak v telovadnici in to predvsem iz sredstev pridobljnih iz 
najemnin uprobnikov. Cene najema so se prilagodile na predhodno opravljeno cenitev. 
 
S predlogom Sprememb proračuna za leto 2017 predlagamo zvišanje prihodkov iz 3.976.114 EUR na 
4.000.148 EUR, in sicer zaradi povišanja dohodnine, malenkostno povišanje davkov od premoženja in 
nekaj zaradi prihodkov od premoženja. 
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Podrobnejši razlogi za pripravo Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 so obrazloženi v 
prilogi Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017, v kateri so najprej podane 
obrazložitve proračuna, nato pa pod  oznako spremembe označene z rdečo barvo, obrazložitve 
sprememb proračuna. V predlogu sprememb so opisane proračunske postavke, ki se spreminjajo 
oziroma se na novo dodajajo zaradi potreb, ki so se pojavile med letom. 
 
V skladu s spremembami ocen prihodkov in odhodkov je seveda potrebno spremeniti tudi besedilo 
Odloka o Proračunu v tistem delu, kjer so navedene ocene prihodkov in odhodkov. 
 
Ne glede na vse navedeno, zadolževanja občine ni potrebno.  
 
Če strnemo ta splošni del obrazložitev, lahko poudarimo, da predlog Sprememb Proračuna Občine 
Trzin za leto 2017 ter predlog Proračuna za leto 2018 v celoti upoštevata zakonske okvire, ki določajo 
vsebino in postopke sprejemanja proračuna, in da v največji meri izhajata iz sprejete Strategije 
razvoja Občine Trzin, ki seveda poleg okvirnega načrta naložb v občini, določa tudi politiko občine na 
področju družbenih dejavnosti, na področju spodbujanja oblikovanja skupnosti znotraj občine in 
posebej spodbuja skrb za starejše in mlade v Občini Trzin ter kot smer razvoja določa trajnostni 
koncept razvoja. To so tudi vidiki, s katerim je smiselno in potrebno ocenjevati predlog proračunov.  
 
 
FINANČNE POSLEDICE:   
Sprejem Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih 
finančnih posledic, ki bi ne bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v 
predlaganih aktih in so potemtakem skladni s proračunom. Navedene spremembe vplivajo na izid 
bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah pričakovani presežek v višini 584.275 
spremeni v primanjkljaj v višini 356.665 EUR. Primanjkljaj bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je 
v Odloku o Spremembi Proračuna Občine Trzin za leto 2017 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na 
računih na dan 31.12.2016, in znaša  2.959.902 EUR. 
 
 
Predlog sklepa – Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017: 
 
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), 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 2 in 8/06) na 17. redni seji, dne 21. decembra 2016 sprejel 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 17. redni seji dne 21.12.2016 obravnaval in sprejel predlog 
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predložen v obliki Odloka o Spremembah Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb Proračuna Občine 
Trzin za leto 2017, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2017-2020 in 
Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 kot celote.  
 
Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavijo na spletni strani 
Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo  veljati naslednji dan  po objavi, uporabljati 
pa se začnejo 1. januarja 2017.  
 
Številka: 17-8/2016                        ŽUPAN: 
Datum: 21.12.2016       Peter Ložar l.r.  
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