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ZADEVA: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 – druga obravnava
NAMEN: Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Trzin 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), 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), 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 je na 17. redni seji, 22. decembra 2017 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za
leto 2018 in je s sklepom o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2018 v prvi obravnavi naložil
predlagatelju in pripravljavcem gradiva, da pri pripravi predlog proračuna za drugo obravnavo
upošteva predloge in pripombe iz razprave ob prvi obravnavi predloga proračuna.
V času javne razprave nismo prejeli pisnih pripomb na predlog proračuna, zato je predlog Proračuna
Občine Trzin za leto 2018 enak proračunu obravnavan v prvi obravnavi.
Predlog proračuna v celoti upošteva zakonske okvire, ki določajo vsebino in postopke sprejemanja
proračuna. Osnova za pripravo predloga občinskega proračuna je Jesenska napoved gospodarskih
gibanj za leto 2016 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki smo jih lokalne
skupnosti prejele od Ministrstva za finance. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun
primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o
metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in
Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št.
53/09). Za leto 2018 je povprečnina določena v višini 536,00 EUR.
Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za leto
2018 temeljijo na podlagi ocenjene realizacije leta 2017.
Odhodki proračuna v največji meri izhajajo iz sprejetega Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin
za obdobje 2014 do 2020. V letu 2018 nameravamo obnoviti vodovod in kanalizacijo na ulici Rašiške
čete ter obnoviti vodovod in kanalizacijo na Reboljevi ulici. Prav tako nameravamo sočasno s temi
projekti obnavljati asfaltne površine na cestiščih in obnavljati ali dograjevati pločnike.
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V Proračun za leto 2017 je uvrščenih več projektov LAS, in sicer načrtovanje in povezovanje kolesarskih
in drugih poti, vzpodbujanje in podpora razvoju turizma, oživitev tržnic na območju LAS, zgodbe naših
mokrišč, za katere se financiranje nadaljuje tudi v leto 2018.
Največji odhodek predstavlja izvajanje gradbenih del in ureditev okolice novega Doma zaščite in
reševanja (DZiR), saj ocenjena vrednost investicije po investicijskem programu znaša 1.460.000 EUR.
Za nakupe zemljišč imamo predvidena sredstva v višini 100.000 EUR, in sicer za zemljišča opredeljena
v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.
V letu 2018 je predvideno dokončanje in sprejem sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta.
Za področje proračunske porabe za zdravstveno varstvo je namenjenih 41.672 EUR, za področje kulture
in športa 224.885 EUR, za izobraževanje 797.522 EUR ter za socialno varstvo 92.717 EUR.
Sredstva v višini 19.500 EUR za investicijsko opremo Osnovne šole Trzin so načrtovana za nakup
komunikacijsko- informacijske tehnologije in opreme učilnic 3.a in 4.b., sredstva v višini 9.000 EUR pri
vzdrževanju zgradbe OŠ Trzin so namenjena beljenju učilnic v prvem nadstropju starega dela OŠ Trzin
ter sredstva v višini 12.400 EUR za opremo oddelkov v vrtcu, ki so namenjena za nakup pomivalnega
stroja v vrtcu Palčica in omare za telovadno orodje.
Podrobna obrazložitev posameznih proračunskih postavk je opisana v Obrazložitvah Proračuna Občine
Trzin za leto 2018.
FINANČNE POSLEDICE:
Prihodki Proračuna Občine Trzin za leto 2018 znašajo 3.905.193 EUR odhodki pa 5.105.877 EUR.
Primanjkljaj v letu 2018 znaša 1.200.685 EUR in bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku
o Proračunu Občine Trzin za leto 2018 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan
31.12.2017, in znaša 2.603.238 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.,101/13, 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 18. redni seji, dne 22. februarja 2017 sprejel
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 18. redni seji dne 22.02.2017 obravnaval in sprejel predlog Proračuna
Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2018, predloga
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih
programov Občine Trzin za leto 2018-2021 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot
celote.
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti
deli Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Proračun Občine
Trzin začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati se začne 1. januarja 2018.
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