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ŠTEVILKA: 331-0001/2021 
DATUM: 10. 5. 2021 

  
 OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
  

ZADEVA: POTRDITEV SKLEPA: 
- Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt »Skupnost 

Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku«   
  

NAMEN: Obravnava in sprejem 
  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 
prečiščeno besedilo) 

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  
POROČEVALEC: Rok Stenko, občinska uprava 

 
   FINANČNE POSLEDICE:  Celotna investicija po tekočih cenah znaša 1.167.309,34 EUR z DDV od tega znaša 

investicija po tekočih cenah v Občini Trzin 89.527,93 EUR z DDV in bo 
sofinancirana s pomočjo sredstev Ministrstva za javno upravo (MJU) v višini 
75.424,30 EUR in s strani Občine Trzin v višini 14.103,63 EUR.  
 

  

OBRAZLOŽITEV:  
Občina Trzin se je, skupaj z občinami Zagorje ob Savi, Dol pri Ljubljani, Hrastnik, Litija, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, povezala v konzorcij občin za namen načrtovanja izvedbe 
projekta »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku«. Projekt poteka 
v okviru javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR 
PMIS«, ki ga je ministrsvo za javno upravo objavilo dne 12. 2. 2021, z namenom pospešitve uvajanja 
inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. 
 
Eden izmed bistvenih pogojev za prijavo projekta na razpis sta umeščenost projekta v veljavne proračune 
občin, ki sestavljajo konzorcij ter potrjen investicijski program. 
 
Občinski svet Občine Trzin je na svoji 19. redni seji dne 21.4.2021 potrdil sklep, da se projekt »Skupnost 
Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku« vključi v veljavni načrt razvojnih 
programov 2021-2024 proračuna Občine Trzin za leto 2021 in da se zagotovi potreben obseg sredstev za 
financiranje tega projekta s prerazporeditvijo sredstev med proračunskimi postavkami v posebnem delu 
proračuna za leto 2021. 
 
Občina  bo po potrditvi investicijskega programa (IP) s strani Občinskega sveta Občine Trzin izpolnjevala 
vse pogoje za prijavo projekta »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu 
napredku«. 
 
Sama izvedba projekta  je pogojena s pozitivnim sklepom Ministrstva za  javno upravo oziroma  podpisom 
pogodbe o sofinanciranju projekta »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu 
napredku«. 
 
V nadaljevanju sledi predstavitev javnega razpisa in  projekta »Skupnost Naslednje Generacije  
- Povezani k skupnemu digitalnemu napredku« ter sklep o potrditvi IP-a. 



PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA: 
Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo 
omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in 
procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, 
zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bo doseženo z uvedbo in uporabo 
naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter vzpostavitev 
ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.  
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih 
projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih 
področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.  
 
Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:   

1. Upravljanje z viri in infrastrukturo; 
2. Skrb za okolje; 
3. Zdravo in aktivno življenje; 
4. Mobilnost, logistika in transport; 
5. Kultura, šport in turizem; 
6. Varnost in zaščita. 

 
Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8.000.000,00 
EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev, in 4.241.600,00 EUR za 
sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija kar predstavlja 53,02 
% vseh sredstev. Delež sredstev kohezijske politike v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 100 % brez 
DDV. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: 
 

Proračun
ska   

postavka 

Program 
sko 

območje 

EU/SLO 
sredstva 

Leto 2021 
(v EUR) 

Leto 2022 
(v EUR) 

Leto 2023 
(v EUR) 

Skupaj 
(v EUR) 

180057 Vzhod EU 75.168,00 1.428.192,00 1.503.360,00 3.006.720,00 

180058 Vzhod SLO 18.792,00 357.048,00 375.840,00 751.680,00 

180059 Zahod EU 84.832,00 1.611.808,00 1.696.640,00 3.393.280,00 

180060 Zahod SLO 21.208,00 402.952,00 424.160,00 848.320,00 

Skupaj   200.000,00 3.800.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 

 
Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij slovenskih občin, ki je sestavljen iz najmanj štirih (4) občin v isti 
NUTS 3 regiji, ostali člani so lahko iz drugih regij. Izjemo predstavlja zasavska regija, kjer je minimalno 
število občin v konzorciju tri (3). Občina Trzin se je povezala v konzorcij občin: Zagorje ob Savi, Dol pri 
Ljubljani, Hrastnik, Lukovica, Moravče, Litija, Mengeš, Moravče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji – »Skupnost 
Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku«.  
 
Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR brez 
vključenega davka na dodano vrednost.  
 
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 31. 8. 2023.  
Obdobje upravičenosti izdatkov s strani občin je od datuma objave razpisa v Uradnem Listu RS in največ 
do 15. 9. 2023. 
  
Rok za oddajo vlog:   
- 14. 5. 2021 do 12.ure,  
- 10. 9. 2021 do 12. ure. 



PREDSTAVITEV PROJEKTA: 
Projekt: »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku« 
 
Vodilni partner: Občina Zagorje ob Savi  
Koordinator: Razvojni center Srca Slovenije 
 
Splošni cilj projekta:  
Razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest 
in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih 
standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme 
ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami, zagotovitev standardiziranega in poenotenega 
načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z 
namenom ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj 
inovativnih rešitev in izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike. 
 
Projekt na ravni konzorcija zajema naslednja področja:   

1. Upravljanje z viri in infrastrukturo:  
a. Energetska učinkovitost stavb in učinkovita raba ostalih virov (npr.: voda, plin), kjer se bo 

v projektu razvil in vzpostavil pilotno-demonstracijski sistem spremljanja porabe virov 
na izbranih nepremičninah v lasti občin.   

b. Izboljšanje vodovodnega sistema, kjer se bo v projektu pripravila pilotna študija izbranega 
vodovodnega sistema s ciljem celostne digitalizacije in s tem povezane optimizacije. 
Integracija obstoječega sistema upravljanja izbranega vodovodnega sistema bo 
omogočala ključne informacije za porabnike s ciljem vzpodbujanja varčne rabe vodnih 
virov in hkrati omogočila celostni pregled sistema občinam. Vzpostavljenih bo nekaj 
merilnih postaj kakovosti vodnih parametrov, ki bodo prav tako na voljo različnim 
deležnikom (občani, občina, komunala). 

2. Skrb za okolje:  
a. Vzpostavljen bo skupni sistem za spremljanje okoljskih meritev in podatkovna 

obogatitev le-teh z dodajanjem podatkov o vremenu in ostalih, ki vplivajo na okoljske 
razmere. Sistem bo dolgoročno omogočal tudi napovedovanje okoljskih vplivov na  
občane in jih tako obveščal in priporočal aktivnosti v naravi ipd. 

b. V centralni aplikaciji za občane bo vzpostavljen modul za sporočanje nepravilnosti v  
okolju (napake na javni infrastrukturi, okoljsko onesnaženje, odpadki, itd.) ustreznim  
pristojni deležnikom.  

3. Mobilnost, logistika in transport: 
a. Vzpostavljen bo sistem za prepoznavanje tipov vozil, ki obremenjujejo cestno 

infrastrukturo in sistem, ki bo iz razpoložljivih drugih virov (npr.: obstoječa merilna mesta) 
zbiral podatke o gostoti prometa, jo dolgoročno predvideval in napovedoval ter nudil 
servis občanom za planiranje časa odhoda na delovno mesto in nazaj oz. druge 
mobilnosti. Rešitev spada v sklop aktivnosti za izboljšanje prometnih tokov.  

 
4.  Kultura, šport in turizem: 

a. Osnovni fokus je celostno povezati naslednje izzive: povezovanje in promocija turistične 
ponudbe, personalizacija turistične ponudbe za različne ciljne skupine turistov in 
posredovanje informacij turistom, specifične za lokacijo na kateri se nahajajo. Skupni 
sistem za dostop do informacij ob izbranih glavnih turističnih destinacijah preko prirejene 
mobilne strani bo omogočal prebivalcem, obiskovalcem in turistom, da na kraju samem 
na enostaven način pridobijo informacije o drugih okoliških turističnih zanimivostih ter 
ostali ponudbi (npr.: kulinarika), ki bo prirejena za lokacijo in izbor uporabnika. Dostop do 
informacije bo izveden na mestu samem, npr.: preko QR kode. Uporabniki bodo dobili 
tudi predlog poti za obisk dodatnih turističnih zanimivosti v okolici. V okviru tega področja 
se bodo zajeli tudi digitalni podatki nekaterih pomembnješih objektov kulturne 
dediščine. 

 
 



Integracijska platforma 
Kot osrednje podatkovno vozlišče in sistem, kjer se bodo dolgoročno podatki zbirali, dopolnjevali ter 
upravljali in tako omogočali nove funkcionalnost obstoječih aplikacij ter tudi razvoj novih, je skupna 
integracijska platforma občin konzorcija. Podatki bodo na voljo vsem deležnikom, ki jih bodo zanimali, 
prav tako bo možno preko ustreznih integracij vnašati podatke iz novih sistemov, kar predstavlja priložnost 
za nadaljnji razvoj. Iz integracijske platforme se bodo “napajale” predvidene aplikacije, kar bo omogočalo 
upravljanje s podatki, ki jih aplikacije prikazujejo različnim deležnikom. Osrednja mobilna aplikacija, ki bo 
omogočala komunikacijo in izmenjavo podatkov med prebivalci, občinami in ostalimi deležniki, bo 
dostopala tudi do podatkov iz platforme.  
Planira se razvoj skupnega ogrodja za aplikacijo za občana, ki bi se razlikovala le oblikovno za posamezno 
občino (logotipi, barve, ipd). Aplikacija bo črpala podatke iz centralne platforme, kjer jih bodo ažurirali 
deležniki virov podatkov (občina, turistične organizacije, ponudniki vsebin, produktov, ipd.). Aplikacija bo 
tako »živela« z okolico, kar je ključno za dolgoročen razvoj vsebin in atraktivnost aplikacije.  
 
Mobilna aplikacija bo nudila sodoben in enostaven način sodelovanja in vključevanja občine, prebivalcev 
ter lokalnih podjetij na enem mestu. Občina bo lahko svojim prebivalcem nudila takojšnja obvestila in 
novice dostopne na telefonu, obveščanje in spremljanje športnih in kulturnih dogodkov/novic, 
vključevanje občinskih društev in lokalnih podjetij, možnost vključevanja lokalnih podjetij – dajanje 
ugodnosti uporabnikom, pregledno predstavitev projektov in možnost enostavnega oddajanja predlogov 
projektov ter možnost glasovanja o projektnih idejah ter povezovanje z obstoječimi spletnimi stranmi, 
facebookom in drugimi portali. 
 
Terminski plan:  
Projekt se bo izvajal v obdobju od leta 2021 do leta 2023. 
 
Vrednost projekta: 

 Projekt - stalne cene Projekt - tekoče cene Razlika 

Strošek dela 204.390,66 208.263,48 3.872,82 

Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev 

124.381,80 126.266,34 1.884,54 

Investicije v 
neopredmetena sredstva 

456.637,78 465.817,96 9.180,18 

Oprema in
 druga 
opredmetena sredstva 

304.130,52 311.322,04 7.191,52 

Stroški informiranja in 
komuniciranja 

23.909,20 24.400,00 490,80 

Posredni stroški 30.658,60 31.239,52 580,92 

SKUPAJ 1.144.108,56 1.167.309,34 23.200,78 

Vrednosti vsebujejo DDV. 
 
Predvideni viri financiranja in drugi viri: 
 
Pričakovani viri financiranja v EUR (po stalnih cenah) 

Ministrstvo za javno upravo – upravičeni stroški 980.179,83 

Občine vključene v konzorcij - DDV 163.928,73 

SKUPAJ 1.144.108,56 

 
Pričakovani viri financiranja v EUR (po tekočih cenah) 

Ministrstvo za javno upravo – upravičeni stroški 1.000,000,00 

Občine vključene v konzorcij - DDV 167.309,34 

SKUPAJ 1.167.309,34 

 
 



POVZETEK – za Občino Trzin 
 
Vrednost projekta, ki odpade na Trzin: 89.527,93 EUR 
 
Viri financiranja projekta: 

 lastna sredstva Občine Trzin: 14.103,63 EUR 

 sredstva Ministrstva za javno upravo, ki jih bo prejela Občina Trzin: 75.424,30 EUR 
 
Dinamika financiranja projekta, ki odpade na Občino Trzin v EUR 

Viri 
financiranja 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
SKUPAJ 

LS 200,24 8.052,06 5.852,32 14.103,63 

DP+EU 1.236,24 42.740,69 31.447,37 75.424,30 

 
Skupaj 

 
1.436,48 

 
50.792,76 

 
37.298,69 

 
89.527,93 

 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
PREDLOG SKLEPA : 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 1. dopisni seji, ki je potekala od 10. do 12. maja 2021, sprejel 
 

SKLEP 
 
Potrdi se Investicijski program za projekt »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu 
digitalnemu napredku«, ki so ga v mesecu aprilu 2021 izdelali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 331-0001/2021          Župan Občine Trzin 
Datum: 12. 5. 2021              Peter LOŽAR, l. r.  


