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Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 23-13/2017 
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Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA:   PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2019 – prva obravnava 
 
NAMEN:  Obravnava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2019 
 
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: 
 
V predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju: 
ZIPRS1819) je predlagano, da lahko župan ne glede na 13. a člen ZJF predloži občinskemu svetu skupaj 
s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, 
tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Predlagano je tudi, da ta določba 
začne veljati z dnem uveljavitve ZIPRS1819 (predvidoma v decembru 2017).  
Ker sprejem dvoletnega proračuna občini omogoča dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno 
pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu, 
prilagamo občinskemu svetu v sprejem skupaj s proračunom za leto 2018 tudi proračun za leto 2019.  
 
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 2017 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki smo jih lokalne 
skupnosti prejele od Ministrstva za finance.  
Dne 10.10.2017 je Ministrstvo za finance občine z dopisom obvestilo o novih prehodnih podatkih o 
izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. 
Pri prehodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2018 
upoštevana povprečnina v višini 551 evrov in za leto 2019 v višini 558 evrov, ki je predlagana v predlogu 
zakona o izvrševanju proračuna države za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri 
katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-
1, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85% in v letu 2019 do 100 % razlike 
med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6.člena ZFO-1, izračunani na 
podlagi 14. člena ZFO-1. Planiramo, da bo občina iz tega naslova v letu 2018 prejela 1.959.501,00 EUR 
ter v letu 2019 1.979,095,00 EUR prihodkov. 
 

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?sop=2015-01-3772
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
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Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 
2019 temeljijo na podlagi ocenjene realizacije leta 2018. 
 
V letu 2018 nameravamo glede na predvideno višino prihodkov iz naslova najemnin komunalne 
infrastrukture obnoviti vodovod in kanalizacijo na ulici Rašiške čete- 2. faza, obnoviti vodovod in 
kanalizacijo na Reboljevi ulici ter obnoviti vodovod in kanalizacijo na Vegovi ulici. Prav tako 
nameravamo sočasno s temi projekti obnavljati asfaltne površine na cestiščih in obnavljati ali 
dograjevati pločnike.  
 
Na odhodkovni strani bi poleg prej omenjenih investicij izpostavili naslednje: dokončanje izgradnje 
Doma zaščite in reševanja (DZiR), ureditev kolesarske poti v smeri Ljubljane, obnovo cestne 
razsvetljave ter prometne signalizacije. 
 
Za nakupe zemljišč imamo predvidena sredstva v višini 350.000 EUR, in sicer za zemljišča opredeljena 
v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.  
 
V letu 2019 se načrtuje začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, ter začetek 
morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja. 
 
Za področje proračunske porabe za zdravstveno varstvo je namenjenih 45.172 EUR, za področje kulture 
in športa 236.763 EUR, za izobraževanje 855.103 EUR ter za socialno varstvo 97.578 EUR.  
 
Podrobna obrazložitev posameznih proračunskih postavk je opisana v Obrazložitvah Proračuna Občine 
Trzin za leto 2019. 
 
FINANČNE POSLEDICE:   
Prihodki Proračuna Občine Trzin za leto 2019 znašajo 4.143.719 EUR odhodki pa 4.689.527 EUR. 
Primanjkljaj v letu 2019 znaša 545.808 EUR  in bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2019 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan 
31.12.2018, in znaša 2.276.232 EUR. 
 
 


