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OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 27-13/2018 
Datum: 23.05.2018 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2019 – druga obravnava 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  Zakon 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), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 
in 21/18 – popr.), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) 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 23. redni seji, 20. decembra 2017 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za 
leto 2019 in je s sklepom o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 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 predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2019 bistveno ne odstopa od predloga obravnavanega v prvi obravnavi. 
 
Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 
2019 temeljijo na podlagi ocenjene realizacije leta 2018, na podlagi prevzetih obveznosti ter plana 
investicij. 
 
Prihodke v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi zvišujemo za 2,6 %, in sicer iz 4.143.719 
EUR na 4.251.630 EUR, predvsem zaradi davkov na premoženje.  
 
Na odhodkovni strani bi izpostavili naslednje investicije, in sicer: izgradnja nogometnega igrišča s 
pripadajočo infrastrukturo, dokončanje izgradnje Doma zaščite in reševanja (DZiR), ureditev regionalne 
kolesarske povezave Kamnik – Mengeš - Ljubljana, obnovo cestne razsvetljave ter prometne 
signalizacije. 
V letu 2019 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.  
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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 636.763 EUR, za izobraževanje 860.103 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 4.251.630 EUR odhodki pa 6.425.658 EUR. 
Primanjkljaj v letu 2019 znaša 2.174.028 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 4.432.110 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, 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 in 13/18 – ZJF-H) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 27. redni seji dne 20.06.2018 sprejel 
 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 27. redni seji dne 20.06.2018 obravnaval in sprejel predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2019, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2019, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2019, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2019-2022 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2019 kot 
celote.  

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti 
deli Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  

Proračun Občine Trzin za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati se začne od 
01.01.2019 dalje.  

 

Številka: 27-13/2018                                                 ŽUPAN: 
Datum: 20.06.2018                  Peter Ložar l.r.  
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