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NAMEN:  Obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predloga Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 
 
 
PRAVNA PODLAGA:   
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF),  Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14), 
Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) 
 

 
PREDLAGATELJ:   Peter Ložar, župan 
 
POROČEVALKA NA SEJI:  Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun                         

 
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA: 
 
 
Občinski svet je na 3. redni seji, 17. decembra 2014 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za 
leto 2015 in Predlog Proračuna za leto 2016. 
S sklepom o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in Proračuna Občine Trzin za leto 2016 v 
prvi obravnavi je naložil predlagatelju in pripravljavcem gradiva, da pri pripravi predloga proračuna za 
drugo obravnavo upošteva predloge in pripombe iz razprave ob prvi obravnavi predloga proračuna.  
 
Glede na podane predloge v razpravah na seji OS in sejah delovnih teles, je predlagatelj ob pripravi 
gradiva za drugo obravnavo v Proračun za leto 2015 in Proračun za leto 2016 vnesel naslednje 
spremembe: 

- Proračunsko postavko 0157- RK Slovenije zvišamo iz 730,00 EUR na 1.500,00 EUR, saj so bili 
dejanski stroški delovanja RK Trzin razvidni  šele konec leta 2014, ko so bile poravnane vse 
obveznosti. 
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- Proračunsko postavko 0250- Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in 
organizacij zaradi zvišanja postavke 0157 znižamo na 6.500,00 EUR, saj bo RK financiran z 
neposredno pogodbo in se ne bo  prijavil na razpis za humanitarne dejavnosti. 

- Proračunsko postavko 0205- Darila za novorojenčke v letu 2016 zaradi povišanja 
proračunske postavke 0212 znižamo na 0. 

- Proračunsko postavko 0212- Občinske denarne pomoči zvišamo za 1.000,00 EUR zaradi 
predloga ukinitve knjižnih daril ob rojstvu otroka (PP 0205) in namesto tega zvišanje zneska 
denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka, za kar je potrebno spremeniti tudi pravilnik. 

- Proračunsko postavko 0086- Strategija razvoja Občine Trzin zvišamo za 2.000,00 EUR, ki so 
namenjena za izvedbo ankete potreb in prioritet, na podlagi katere se bo pripravila strategija 
razvoja Trzina. 

- Proračunsko postavko 0164- Sredstva za odpravljanje ovir za invalide zvišamo iz 1.000,00 
EUR na 5.000,00 (urediti dvižna ploščad do knjižnice, občina po meri invalidov, ipd.) 

- Proračunsko postavko 0193- Oprema OŠ, zvišujemo  za 4.000 EUR na 19.000 EUR zaradi 
prenosa neizkoriščenih sredstev za nabavo informacijsko-komunikacijske tehnologije iz leta 
2014. 

- Proračunsko postavko 0187- Šolska tekmovanja zvišujemo iz 863,00 EUR na 1.000,00 EUR 
predlog šole zaradi predvidenega večjega števila vpisanih otrok 

- Proračunsko postavko 0140- CIH- Center družbenih dejavnosti- vzdrževanje, mat. str, 
zavarovanje- znižujemo za 4.000,00 EUR, zaradi nižje realizacije proračunske postavke v letu 
2014. 

- Proračunsko postavko 0049- Refundacija plač za CZ zvišujemo za 1.000,00 EUR iz 800,00 na 
1.800,00 EUR zaradi pričakovane povečane aktivnosti po imenovanju poveljnika CZ in 
popolnitvi članstva v Štabu CZ.  
 

Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah 
pričakovani primanjkljaj iz prvotno planiranega v letu 2015 iz 131.179,92 EUR zviša na 139.586,92 
EUR, primanjkljaj v letu 2016 se iz prvotno planiranega 346.191,37 EUR zviša na 349.598,37 EUR. 
 
 

OPIS IN SESTAVA PRORAČUNA 
 

Za lažje razumevanje Proračuna v nadaljevanju podajamo obrazložitve pojmov. 
 
Finančni načrt neposrednih uporabnikov občinskega proračuna morajo biti razdeljeni na naslednje 
programske dele: 

- Področje proračunske porabe 
- Glavne programe 
- Podprograme 
- Proračunske postavke 
- Proračunske vrstice (proračunske postavke- konte oziroma podkonte) 

 
Področje proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera 
so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 
neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s 
katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti 
ter uspešnosti. 



 

 

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem 
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje 
in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti 
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega 
uporabnika. 
 
Proračunska postavka- podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. 
 
Proračunska vrstica (proračunska postavka- konto oziroma podkonto) je del proračunske postavke, ki 
v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske 
postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANČNE POSLEDICE: Prihodki Proračuna Občine Trzin za leto 2015 znašajo 4.690.816 EUR, odhodki 
pa 4.830.403 EUR. Primanjkljaj v letu 2015 znaša 139.587 EUR  in bo v celoti krit iz presežka preteklih 
let, ki je v Odloku o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na 
računih na dan 31.12.2014, in znaša  2.137.634 EUR.  
Prihodki Proračuna Občine Trzin za leto 2016 znašajo 3.737.481 EUR odhodki pa 4.087.080 EUR. 
Primanjkljaj v letu 2016 znaša 349.598 EUR  in bo v celoti krit iz presežka preteklih let, ki je v Odloku o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2016 zaveden pod rubriko Stanje sredstev na računih na dan 
31.12.2015, in znaša 1.998.047 EUR. 
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Predlog sklepa o sprejemu Proračuna za leto 2015: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),  Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji 11.02.2015 sprejel 
 

SKLEP  
  
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015 obravnaval predlog Proračuna Občine 
Trzin za leto 2015, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 in Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2015 kot 
celote.  
 
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, vključno s predlogom 
splošnega in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predlogom predloga Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 ter obrazložitvijo predloga proračuna kot celote 
v drugi obravnavi. 
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 4-8.1/2015                                                                                                                   Župan 
Datum: 11.02.2015         Peter Ložar,  l.r. 
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Predlog sklepa o sprejemu Proračuna za leto 2016: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),  Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji 11.02.2015 sprejel 
 

SKLEP  
  
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015 obravnaval predlog Proračuna Občine 
Trzin za leto 2016, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 in Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2016 kot 
celote.  
 
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, vključno s predlogom 
splošnega in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predlogom predloga Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 ter obrazložitvijo predloga proračuna kot 
celote v drugi obravnavi. 
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 4-8.2/2015                                                                                                                   Župan 
Datum: 11.02.2015         Peter Ložar,  l.r. 
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Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in leto 2016:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.02.2015 sprejel 
 

Proračun Občine Trzin za leto 2015 in leto 2016 – splošni del 
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Datum: 11.02.2015                                                                                                     Peter Ložar l.r.  
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Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in leto 2016:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.02.2015 sprejel 

 
Proračun Občine Trzin za leto 2015 in leto 2016 - posebni del 
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Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.02.2015 sprejel 
 
 
 

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015-2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 4-8.1.1.3/2015                          ŽUPAN: 
Datum: 11.02.2015                                                                                                     Peter Ložar l.r.  
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Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016- 2019 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.02.2015 sprejel 
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