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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI  

70 DAVČNI PRIHODKI  

700 Davki na dohodek in dobiček 1.794.767 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov 
Ministrstva za finance in ocen planiramo, da bo občina v letu 2016 iz tega naslova zbrala 
1.868.583,00 EUR prihodkov.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo 
občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne 
porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba se je z Zakonom 
o uravnoteženju javnih financah znižala ter predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na 
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših 
od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občni, števila prebivalcev občine in 
povprečnine. Ker za leto 2016 in 2017 še ni sprejet proračun države in ne določena višina 
povprečnine, bomo pri planiranju prihodkov izhajali iz trenutno znane povprečnine, ki je 522,00 
EUR. Skladno s prejetim podatkom planirani prihodek s strani dohodnine znižujemo na 
1.852.469,31 EUR. 

REBALANS: 

Ministrstvo za finance je 14.12.2015 objavilo podatek o višini povprečnine v letu 2016 in višino 
pripadajočih prihodkov iz naslova dohodnine. Na podlagi teh podatkov smo višino dohodnine 
popravili, in sicer smo načrtovanih 1.852.469,31 EUR znižali na 1.794.767,00 EUR. 

703 Davki na premoženje 729.425 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na premoženje (703) sodijo: 

- davek na nepremičnine 

- davek na premičnine 

- davek na dediščine in darila 

- davek na  promet nepremičnin in finančno premoženje. 

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2016 zbrala 701.735,28 EUR. 

Davki na nepremičnine predstavljajo največji prihodek znotraj skupine 703, in sicer: 641.975,38 
EUR v katerega je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na 
podlagi ocene realizacije 2014. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 334.828,94 EUR nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 216.146,44 EUR nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 89.000,00 EUR davka na premoženje od stavb fizičnih 
oseb, ter 2.000,00 EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
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zemljišča. Ocene teh zneskov izhajajo iz podatkov o izplenu nadomestila v preteklih letih in iz 
dejstva, da ves čas dopolnjujemo evidence in podatke o nepremičninah v občini.  

Davke na premičnine planiramo v višini 2.250,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let. 

Davki na dediščine in darila so za leto 2016 planirani v višini 12.500,00 EUR upoštevaje podatke 
realizacije preteklih let. 

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2015 planirani v višini 
45.010,00 EUR, od tega 30.000,00 EUR od pravnih oseb, 15.000,00 EUR od fizičnih oseb ter 
10,00 EUR zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin. Pri planiranju smo izhajali iz 
ocene realizacije preteklih let.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S spremembo proračuna za leto 2016 se Davki na premoženje povečajo na 732.339,89 EUR. V 
okviru tega konta spreminjamo:  

a) Davke na nepremičnine  

- davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb se znižuje na 80.000,00 EUR, 

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb se povečuje na 355.976,79 EUR  

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se povečuje na 236.533,10 EUR 

b) Davki na premičnine se bo znižal na 1.700,00 EUR, na račun davka na vodna plovila 

c) Davki na dediščine in darila se občutno zniža, in sicer na 1.120,00 EUR, zaradi nizke 
realizacije  v letu 2015 

d) Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (glede na to, da se ne ve koliko se bo 
prodajalo, prilagajamo konto na podlagi realizacije leta 2015) 

- davek na promet nepremičnin od pravnih oseb se znižuje na 25.000,00 EUR 

- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb se povečuje na 30.000,00 EUR 

REBALANS: 

Kljub načrtovani višji realizaciji davkov na dediščine in darila ter davkov od premoženja od 
prostorov za počitek in rekreacijo ter načrtovani nižji realizaciji pobranega nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb, z rebalansom višino Davkov na 
premoženje (703) znižujemo, in sicer iz 732.339,89 EUR na 729.424,54 EUR. 

704 Domači davki na blago in storitve 20.390 € 

Obrazložitev konta 

Med domače davke na blago in storitve (704) spadajo: 

- davki na posebne storitve, 

- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev. 

Ocenjujemo, da bo z domačimi davki na blago in storitve občina v letu 2016 zbrala 30.850,00 
EUR. 

Davki na posebne storitve so planirani v višini 1.300,00 EUR, in vključujejo prihodek od davka 
na dobitek od iger na srečo. 

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev so planirani v višini 29.550,00 EUR in 
vsebujejo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 
17.000,00 EUR, turistično takso v višini 1.500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v višini 
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10.000,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb v višini 250,00 EUR ter pristojbino za 
vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Konto davki na posebne storitve se povečujejo na 1.500,00 EUR, kljub temu, da ne vemo koliko 
bo dobitnikov iger na srečo. Konto drugi davki na uporabo blaga in storitev se zniža na 
20.390,00 EUR, na podlagi realizacije leta 2015. Tako pričakujemo manj prihodka iz naslova 
turističnih taks ter občinskih taks. Znižanje občinskih taks od pravnih oseb se zniža na račun 
Amicusa. 

REBALANS: 

Z rebalansom znižujemo prihodek iz naslova domači davki na blago in storitve (704), in sicer iz 
21.890,00 EUR na 20.390,00 EUR, saj pričakujemo da bo v letu 2016 pobrano zelo malo 
občinskih taks od pravnih oseb. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 669.087 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (710) sodijo: 

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  

- prihodki od obresti, 

- prihodki od premoženja. 

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov na odhodki v 
letu 2016 zbrala 108.442,65 EUR. Prihodki predstavljajo sredstva CČN Domžale-Kamnik za 
projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik. 

Prihodki od obresti za leto 2016 znašajo 12.000,00 EUR. 

Prihodki od premoženja v letu 2016 znašajo 613.535,68 EUR,  od katerih največji delež 
predstavlja obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, 
v znesku 291.520,00 EUR ter Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 16.230,00 
EUR ter sredstva najemnine DSO Trzin v višini 25.693,20 EUR. Med prihodke od premoženja 
štejemo tudi prihodki od zakupnin v višini 77.600,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih 
koncesij v višini 92.000,00 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku v višini 1.700,00 
EUR. Občina obračunava najemnino javnima podjetjema (JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN 
Domžale- Kamnik) v višini amortizacije predpreteklega leta, ki se bo po zaključku bilance 
preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba višine 
amortizacije ustrezno korigira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za 
investicijsko vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240- Invest. vzdrževanje vodovoda 
in kanalizacije (JKP Prodnik) ter na proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje 
infrastrukture CČN Domžale- Kamnik. Prihodki od omenjenih najemnin ter odhodki za 
investicijsko vzdrževanje infrastrukture se v celoti medsebojno kompenzirajo. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Prihodke iz naslova obresti znižujemo na 3.800,00 EUR, saj je obrestna mera za obresti od 
vezanih depozitov 0,01%. 

Prihodke od premoženja za leto 2016 zvišujemo na 658.693,20 EUR, in sicer na račun sodne 
poravnave s podjetjem Amicus. 
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REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo višino prihodkov od obresti ter prihodkov od premoženja za leto 
2016. Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva zvišujemo na 
3.300,00 EUR, saj smo v letu 2016 prejeli obresti depozita za leto 2015. Prihodek od drugih 
najemnin - poslovni najem JKP Prodnik d.o.o. nekoliko zvišujemo in sicer na 282.818,97 EUR. 
Prihod od drugih najemnik - poslovni najem JP CCN Domžale-Kamnik d.o.o. se z rebalansom 
zniža na 16.204,77 EUR. Višina poslovnih najemnin se določi na podlagi višine amortizacije 
preteklega leta. 

714 Drugi nedavčni prihodki 90.799 € 

Obrazložitev konta 

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2016 planirani v višini 79.998,74 EUR 
spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 70.000,00 EUR, drugi izredni 
nedavčni prihodki v znesku 5.700,00 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, 
prihodki od stavbnih pravic v višini 298,74 EUR ter  drugi izredni nedavčni prihodki od obresti 
nastalih pri postopkih izvršb. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Konto Drugi nedavčni prihodki zvišujemo zaradi predvidenih višjih prihodkov iz naslova drugih 
nedavčnih prihodkov in drugih izrednih nedavčnih prihodkov. 

REBALANS: 

Z rebalansom povečujemo druge nedavčne prihodke na 90.798,74 EUR, in sicer povečujemo 
druge nedavčne prihodke - obresti, kateri predstavljajo obresti po izvršbah. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 374.133 € 

Obrazložitev konta 

Med Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (740) spadajo: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

 

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna spadajo: 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen 2016 

Požarna taksa 5.000,00 EUR 

ZFO - 23. člen 5.539,00 EUR 

Vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 

Oskrba s pitno vodo na območju DK – vodooskrba v OT 0,00 EUR 

SKUPAJ 10.793,90 EUR 
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ter 740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, sredstva, ki 
jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega 
inšpektorata, v višini 11.250,00 EUR.  

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov spadajo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, 
petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 190.691,95 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Predvideni prihodki  na kontu Prejeta sredstva iz državnega proračuna se zvišujejo na 470.676,25 
EUR na podlagi spodnje tabele: 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen Spremembe 2016 

Požarna taksa 5.500,00 EUR 

ZFO – 23. člen 5.619,00 EUR 

Vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 

Fundacija za šport - vlečnica 15.701,40 EUR 

Fundacija za šport . obnova igrišča 4.500,00 EUR 

Celostna prometna strategije OT 27.374,25 EUR 

Oskrba s pitno vodo na območju DK – vodooskrba v OT 401.726,70 EUR 

SKUPAJ 457.676,25 EUR 

 

ter 740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, sredstva, ki 
jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega 
inšpektorata, v višini 13.000,00 EUR.  

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov spadajo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, 
petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 199.867,67 EUR. 

 

REBALANS: 

Z rebalansom zvišujemo konto Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, in sicer iz 
670.543,92  EUR na 374.132,63 EUR na podlagi spodnje tabele: 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen Rebalans 2016 

Požarna taksa 5.500,00 EUR 

ZFO – 23. člen 5.341,00 EUR 

Fundacija za šport - vlečnica 15.701,40 EUR 

Fundacija za šport . obnova igrišča 4.500,00 EUR 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK – 
nadgradnja CČN 

126.587,48 EUR 

SKUPAJ 157.629,88 EUR 
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ter 740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

Namen Rebalans 2016 

Sredstva SVLR po 26. Členu (inšpektorat) 15.130,98 EUR 

½ sredstev za subvencioniranje najemnin tržnih stanovanj za leto 2015 1.249,20 EUR 

Vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 

SKUPAJ 16.635,08 EUR 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 717.329 € 

Obrazložitev konta 

REBALANS: 

Z rebalansom zvišujemo konto Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije, in sicer iz 0,00 EUR na 717.329,04 EUR na podlagi spodnje tabele: 

 

741300- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada 

Namen Rebalans 2016 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK – nadgradnja CČN 717.329,04 EUR 

SKUPAJ 717.329,04 EUR 
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -  

0002 Župan  

01 POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov  (občinski 
svet, župan, podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Občine Trzin 

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin 

- ter ostali občinski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Trzin in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti 
čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank in občanov ob 
spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti trajnostni 
razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi 
funkcijami ter ostati na vrhu slovenskih občin po kazalcih razvitosti človeškega razvoja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

0101 Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema 
občinskega sveta, župana in podžupana 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga 
zakonodaja, in ki izhajajo iz sprejetih strategij in programov ter drugih aktov, sprejetih v skladu z 
zakonom in Statutom Občine Trzin. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročni ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 - Dejavnost župana in podžupana 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov  

Opis podprograma 

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, 
zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja 
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druge naloge v skladu z zakonom in statutom. Župan Občine Trzin ima enega podžupana, ki 
svojo funkcijo opravlja nepoklicno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi  

-  Zakon o lokalnih volitvah 

-  Zakon o javnih uslužbencih 

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-  Statut Občine Trzin  

-  Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin  

-  Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj župana in podžupana je učinkovito izvrševanje nalog. Kazalec: učinkovito 
izvršene naloge. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je učinkovito izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema 
OS, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog. 

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila 
nepoklicnim 59.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač 
in drugih izdatkov za zaposlene. Župan Občine Trzin svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar 
prejema plačo. Podžupan, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pa prejema nadomestilo podžupanove 
plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno.  

V skladu z navedenim so sredstva na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in 
prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje… 
za župana in podžupana. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2014 
saj usmeritev za leto 2016 s stani pristojnih služb nismo prejeli. Skladno z navedenim smo 
planirali sredstva za plače in izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2016 usklajen v višini 
predvideni po ZUJF in ZIPRS 1415.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače smo planirali na podlagi parafiranega Dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil dosežen dne 06.11.2015.  

REBALANS: 

Sredstva na plačah in drugih izdatkih poklicnim funkcionarjem in nadomestila nepoklicnim 
znižujemo minimalno za višino med planiranim in predpisanim regresom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, plačo 
oziroma plačilo župana Občine Trzin določa zakon. Tudi plačo podžupana določa zakon. 
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0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na 
podlagi ocene. Namenjena so delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge 
stroške, kot so razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, 
prevozni stroški, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom 
župana…. Za leto 2016 je predvidenih 700,00 EUR. 

REBALANS: 

Ocenjujemo, da bodo do konca leta še nastali stroški s tega naslova, zato postavko povečujemo 
za 300,00 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na 
podlagi ocene. 

0004 Občinska uprava  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega 
prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno 
področje oddelka za finance in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Trzin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, 
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, 
stroškov plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, 
komunalnega prispevka, NUSZ, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o plačilnem prometu 

- Zakon o davčni službi  

- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode sklade in lokalne skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela občinske uprave 

0020 Stroški elektronskih storitev 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov 
opreme/programov za te namene - provizije, Uprave za javna plačila, provizije Banke Slovenije 
in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na transakcijski račun. Predvidena so tudi 
sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM 
z geselnikom. 

REBALANS: 

Sredstva na PP Stroški elektronskih storitev zvišujemo za 300,00 € zaradi večje količine 
podatkov, ki jih pošiljamo v hrambo od predvidenega. Ob pripravi proračuna smo šele pričenjali 
z zajemom e-hrambe prejetih in izdanih e-računov ter njihovih prilog, zato se ni natančno vedelo 
koliko KB prenosa podatkov bo dejansko prenešenih v hrambo. Ker so na tej postavki knjiženi 
tudi stroški, digitalnih potrdil in dostopov v HKOM omrežja, menimo da je za nemoteno 
poslovanje do konca proračunskega leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi proračuna za leto 2014. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema 
vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na 
različnih ravneh oblasti 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Občine Trzin 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje 
nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v 
učinkoviti servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0403 Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje  sredstva za obveščanje 
javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja 
z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti ter  izvedba protokolarnih 
dogodkov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

Opis podprograma 

Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer 
stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje poslovnih prostorov občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale 
(material. str, vzdr. ter oprema) 10.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za  investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in 
drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin. Sredstva se dvignejo oziroma prenesejo ( s tem 
se prenesejo tudi določene obveznosti ) iz pp 0121 na pp 0009.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva se povečajo, ker je v letu 2016 potrebno narediti meritve el. inštalacij in meritve 
strelovoda na objektu Mengeška c. 9. 
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REBALANS: 

Sredstva na postavki nekoliko zvišujemo glede na realizacijo do priprave rebalansa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklime,gasilniki, 
strelovodi,dimovodni plini,varnostna rasvetljava,servis peči... 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi 
stroški 30.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč 
in njihovih sodelavcev. 

REBALANS: 

Na navedeni postavki smo v ime, po priporočilu nadzornega odbora,  dodali tudi odškodnine in 
druge stroške. V navedeni postavki tako zagotavljamo sredstva za polovično vračilo unovčene 
bančne garancije v zadevi sanacija kuhinje v OŠ na fiduciarni račun odvetnice nasprotne stranke, 
do rešitve, ker smo vložili zahtevo za dovolitev revizije. Prav tako je potrebno zagotoviti višja 
sredstva za sodne stroške glede na  več aktivnosti sodišč v letošnjem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje strokovne podpore občini in urejanje razmerij z občani in občankami ter drugimi 
partnerji v skladu z zakonom. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so predvidena v višini stroškov preteklih let. 

0270 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 44.389 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se financira obnova objekta v lasti Občine Trzin, ki bo izvedena v vsaj dveh 
fazah. V prvi fazi v letu 2014 smo zamenjali azbestno kritino in izolirali ostrešje, ter v večjem 
delu pripravili strelovod, v drugi fazi v letu 2016 predvidevamo obnovo hidroizolacije temeljev 
ter toplotne izolacije in zamenjavo oken na objektu ter prekritje drvarnice ob hiši in zaključne 
izvedbe strelovoda. 

SPREMEBA PRORAČUNA: 

V letu 2015 smo na tej postavki nekaj sredstev prihranili in jih prenašamo v leto 2016, saj bo 
potekala sanacija temeljev, ki lahko po odkopavanju le-teh, terja kakšna dodatne nujne posege. 

REBALANS:  

Ocenjujemo, da bo poraba nekoliko nižja, zato postavko znižujemo za 2.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-14-006 Obnova stavbe Ljubljanska cesta 13 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena stroškov temelji na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in 
projektantskega popisa del. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave 
in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so 
ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin ipd. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
Občini Trzin in uresničevanje Strategije razvoja občine Trzin ter drugih programskih 
dokumentov občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog uprave v korist razvoja občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603- Dejavnost občinske uprave 

0603 Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo 
iz zakona, občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski 
upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za 
izobraževanje zaposlenih,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut. 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Zakon o financiranju občin 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS 



 

 17 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe 
proračunskih sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja 
občinske uprave 41.641 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so 
planirana  v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega 
kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem 
pokojninskem zavarovanju.  

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za 
letni dopust, ki temelji na izračunih za leto 2014, saj za leto 2015 še ni sprejetih zakonskih 
usmeritev. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje 
direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače smo planirali in uskladili v skladu z predvidevanji na podlagi parafiranega 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil 
dosežen dne 06.11.2015.  

REBALANS: 

Sredstva na plačah direktorice prav tako, kot na plačah župana znižujemo za razliko med 
planiranim in pripadajočim zneskom regresa za letni dopust. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Trzin v letu 2014 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za 
upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, 
nakup in vzdrževanje opreme, nakup in vzdrževanje prevoznih sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 
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0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Na občinskem objektu je potrebno izvesti meritve el.inštalacij, meritve strelovoda. Zato se 
sredstva povečajo. 

REBALANS: 

Sredstva na PP Obnova in vzdrževanje upravne stavbe OT zvišujemo za 1.000,00 EUR, saj 
nameravamo v letu 2016 oprati fazado upravne stavbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklime,gasilniki, 
strelovodi,dimovodni plini,varnostna rasvetljava,servis peči, ter ostali stroški tekočega 
vzdrževanja. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu in ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje področnega cestnega prometa in infrastrukture, potrebne za čim bolj 
tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj na področju prometa in prometne infrastrukture je kakovostno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo visoko prometno varnost in urejenost občinske prometne mreže v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog oziroma zagotavljanje čim višje ravni prometne 
varnosti v občini in čim bolj tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja prometa na območju 
občine. 

Dolgoročni cilj podprograma je tudi: 

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),  

- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne 
infrastrukture na tem območju  

- Obvoznica mimo starega dela Trzina  - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, 
priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne 
dokumentacije in izvedba del,  

- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov, 

- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL 
in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302- Cestni promet in infrastruktura 
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1302 Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje ustrezne ravni in stanja cestne infrastrukture in površin za mirujoči promet v 
skladu z načeli čim višje ravni pretočnosti in čim višje ravni varnosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim nižja stopnja obremenjevanja okolja, pretočnost in učinkovitost prometa ter prometna 
varnost; izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zniževanje prometne obremenjenosti, manj prometnih nezgod in nižja raven obremenjevanja 
okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti (letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti ter ovir za umirjanje 
prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja o javnih cestah in prometu in občinski predpisi s tega področja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

0076 Zimska služba 88.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v 
zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora 
občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov 
(odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z 
odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam 
v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati z dnem 15. 
11. in zaključi z dnem 15. 3. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu 
zimske službe na območju Občine Trzin. Glede na dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime 
predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 70.000 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na realizacijo preteklih let in ocene dvigujemo postavko za 10.000 EUR. 

REBALANS: 

Postavko usklajujemo z dejansko predvideno realizacijo, ki vključuje tudi zadnje snežne 
padavine po zaključku zimske službe dne 27. 4. 2016. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru koncesijske pogodbe za letno 
in zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje dostopnosti in prevoznostih javnih poti in cest v zimskem času – obvezna lokalna 
gospodarska javna služba. 

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 70.298 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar 
izvaja vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje 
muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih 
varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje 
lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob napravah cestne 
razsvetljave in druge redne naloge in investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne 
infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, 
krpanje asfaltnih lukenj, popravljanje količkov in posedanj prekopov-predvsem na območju OIC 
Trzin, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd.    

REBALANS: 

Usklajevanje postavke glede na porabo prvega četrtletja. Zaznati je bilo nekoliko večje število 
poškodovanih jaškov na javnih cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za predvsem redna vzdrževalna  dela in nepredvidena popravila, ki so potrebna sanacije po 
nastanku večjih poškodb v cestišču, ker le-te ogrožajo varnost v cestnem prometu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 

Ohranjanje obstoječe prometne infrastrukture v najmanj enakem stanju, izboljševanje prometnih 
pogojev in izgradnja novih cestnih povezav z namenom izboljšanja razmer. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je: 

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),  

- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne 
infrastrukture na tem območju  

- Obvoznica mimo starega dela Trzina  - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, 
priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne 
dokumentacije in izvedba del,  

- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov, 

- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL 
in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve 136.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije. 
Gre za notranji del Jemčeve ceste (stara struga Pšate), Prešernova ulica ter del občinskih cest pri 
Osnovni šoli Trzin. 

REBALANS: 

Pridobljene so višine okvirnih stroškov ureditve neposredne okolice OŠ Trzin, zato z rebalansom 
usklajujemo proračunsko postavko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev cestišč v naselju Trzin. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. 

0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru II. faze bo obnovljena celotna komunalna infrastruktura (javni vodovod, kanalizacija za 
odvod padavinske vode, cestna razsvetljava) in dograjen manjkajoči del (kanalizacija za odpadne 
vode) na Mengeški cesti od P1 do P20. Zgrajen bo tudi del hodnika za pešce od h. št. 72 do 
Grajske ulice. Sočasno bo grajena tudi zaščitna kanalizacija za optično omrežje in EEK. Z izbiro 
izvajalca v letu 2015 bo dokončan preostanek hodnika za pešce do meje z Občino Mengeš ter 
urejeno krožno križišče Mengeška cesta/Grajska cesta v Trzinu. Nekaj situacij in končna 
situacija zapade v leto 2016. 

REBALANS: 

V okviru Mengeške ceste je predvidena še pridobitev projekta izvedenih del in predaja ceste v 
uporabo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-07-0009 Mengeška c.- modernizacija in obnova- soinvest. Ureditev Mengeške 
ceste G2-104/1139  skozi naselje Trzin – 1. faza (od P21 do P60).Ureditev Mengeške ceste G2-
104/1139  skozi naselje Trzin – 2. faza (od P1 do P21). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru, ki ga določa NRP. 

0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN 86.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni cilj projekta je razbremenitev obstoječega izhoda iz OIC Trzin, trenutno edinega 
izhodnega križišča za tovorna vozila. Z izgradnjo dodatnega izvoza, ki ne bi bil vezan na 
obstoječi semafor, bo hkrati razbremenjeno notranje križišče občinskih cest 
Dobrave/Blatnica/Motnica s tem pa bo zagotovljena večja pretočnost in dvignjena prometna 
varnost. Ker gre za priključek oz. gradnjo na državni cesti G2-104/0295 je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje na investicijsko in projektno dokumentacijo s strani upravljavca državne ceste 
– MzI DRSC iz Ljubljane, za kar so predvidena načrtovana sredstva. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 
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V letu 2016 načrtujemo izdelavo projektno/investicijske dokumentacije ter začetek gradbenih del 
v OIC Trzin. 

REBALANS: 

Pridobljene so okvirne višine stroškov izgradnje dodatnega izvoznega pasu iz naselja OIC Trzin 
in Trzin-Mlake na G2-104/0295 v smeri Ljubljane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-12-0002 Razširitev izhoda iz OIC Trzin 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. 

14 GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Trzin in čim boljše pogoje za delovanje gospodarskih subjektov, ki delujejo 
na območju Občine Trzin v skladu z veljavno zakonodajo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

- Omogočati in presegati doseženo raven spodbudnosti podpornega okolja za razvoj 
gospodarstva v občini (prostorske možnosti, promet, neposredne in posredne spodbude)  

- S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti  
umazane, okolju škodljive industrije, spodbuditi tehnološko zahtevne, okolju in naravi 
neškodljive proizvodne in storitvene dejavnosti, kreativne industrije, socialno podjetništvo, 
predelavo lesa, doseči čim višjo raven samooskrbe na področju energije in prehrane ipd.),  

- S predpisi in ukrepi prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini in omogočati nova delovna 
mesta,  

- S predpisi in ukrepi (komunalna oprema) zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj 
gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še razvijati kot pomembno poslovno okolje (OPPN za 
območje CT 5/1 Brodišče – 2014 in za druga območja),  

- Še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi 
raziskavam, 

- S predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju 
javne infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoj IKT storitev (širokopasovni internet), 

- Omogočiti in spodbujati nastanek in delovanje Centra kreativne ekonomije v občini, 

- Spodbuditi ustanovitev ali ustanoviti Podjetniški svet mladih z namenom izobraževanja in 
vzgoje za podjetništvo, animacije za podjetništvo ter oblikovanja podjetniške kulture pri mladih,  

- Po možnosti spodbuditi oblikovanje raziskovalno – tehnološkega centra v OIC Trzin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujenje turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001- Promocija občine 

14039001 Promocija občine  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne 
in naravne dediščine in druge promocijske aktivnosti 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Strategija razvoja Občine Trzin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in 
obiskovalecv v občini in regiji. 

0090 Celostna podoba 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z 
logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,...V letu 2016 je za ta namen 
predvidenih 500,00 EUR. 

REBALANS: 

Ocenjujemo, da bodo do konca leta še nastali stroški s tega naslova, zato postavko zvišujemo za 
400,00 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kakovostno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj: 

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati 
akcijski načrt za uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati, 

- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in 
priprava akcijskega načrta za uresničevanje programa, 

- Izdelava programa/akcijskega načrta preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi 
tujerodnimi rastlinami in zagotoviti izvajanje načrta (uprava, društva in druge NVO),  

- Pripraviti program varstva pred hrupom in akcijski načrt za izvajanje programa,  

- Pripraviti in sprejeti program preprečevanja onesnaženja ozračja s prašnimi delci v občini in 
akcijski načrt za izvajanje programa  

- Zagotoviti monitoring izvajanja programov s področja varstva okolja in narave, 

- Z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora zagotoviti koristno rabo meteornih voda 
(zajemanje deževnice za namakanje, pranje avtomobilov in podobne namene). 

- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor ob vključevanju sredstev za zbiranje odpadkov 
in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjševanje onesnaževanja okolja v čim večji možni meri v skladu z občinskim programom 
varstva okolja. . 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029002- Ravnanje z odpadno vodo 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo - gradnja in vzdrževanje ter posodabljanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilne naprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU 

- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin 

- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi. Kot dolgoročni cilj bi 
izpostavili nadgradnjo in modernizacijo skupne Centralne čistilne naprave. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih projektov. 

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 656.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami 
(občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in 
posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo 
občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na 
podpisane pogodbe, terminski plan in Investicijski program. 

SPREMEMBA PRORAČUNA: 

Skladno s terminskim planom in pogodbo o nadgradnji CČN Domžale-Kamnik usklajujemo 
višino sredstev sprejetemu investicijskemu programu.  

REBALANS: 

Uskladitev proračunske postavke z dejansko realizirano dinamiko nadgradnje CČN Domžale-
Kamnik in prihodnjimi predvidenimi stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-11-0002- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije 

0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 42.240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

Ureditev zadrževalnega bazena: optimizacija učinkovitosti bazena, izboljšanje varnosti za 
upravljavca, modernizacijo bazena in funkcionalnosti. 

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija, investicija je vodena s strani pooblaščenega 
investitorja Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju služb varstva okolja - ravnanje z odpadnimi 
vodami. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno 
izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603- Komunalna dejavnost 

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1603 Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

V okviru programa so načrtovane investicije v izgradnjo vodovoda, objektov za rekreacijo v 
naselju, sredstva za praznično urejanje naselja, parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nalog in projektov v skladu z zakonodajo ter sprejetim Lokalnim razvojnim 
programom Občine Trzin za leto 2014 do 2020. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001- Oskrba z vodo 

16039005- Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotvaljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je 
naloga lokalne skupnosti. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je javno podjetje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o vodah 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin 

- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.  

- pogodba z javnim podjetjem 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je: 

- Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah – Izgradnja novega 
cevovoda od črpališč do Trzina in vključitev dodatnih globokih vrtin, 

- Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine, 

- Redno spremljanje kakovosti pitne vode, 

- V primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranje tehnološke vode oziroma 
izvedbo lastnih vrtin za potrebe tehnoloških procesov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 
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0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 16.287 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem 
polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in 
Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve 
ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom 
Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi 
občinami. V letu 2013 predvidevamo odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI dokumentacije, 
stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). Prav tako nameravamo v okviru 
ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Spremembe so predvidene za financiranje programske opreme za črpanje sredstev in sicer 
programa Xpert ter ISSAR. Del sredstev se namenja storitvam stikov z javnostmi (PR), ki je 
obvezna storitev pri projektih sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada EU. 

REBALANS: 

Sredstva na postavki zvišujemo glede na dejanske stroške obveščanja javnosti (PR) ter stroške, 
ki jih bo zaračunala Občina Kamnik za koordinacijo pri projektu Oskrba s pitno vodo na 
območju DK - vodooskrba. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- TrzinOB186-09-0002 Obnova 
vodovodnega omrežja- Mengeška cesta  Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih 
vodovodnih povezav 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Nemotena oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo – obvezna gospodarska javna služba 

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) 51.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne in druge infrastrukture 
(vodovod, kanalizacija, javna higine). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Iz te postavke se financirajo splošne naloge na področju vzdrževanja javne komunalne 
infrastrukture s katero upravlja v imenu in za Občino Trzin Javno komunalno podjetje Prodnik, 
d. o. o. iz Domžal. Financirajo se tudi naročila projektne in investicijske dokumentacije, ki je 
potrebna za izvedbo investicij. Obnova javne komunalne infrastrukture po posameznih ulicah oz. 
cestah pa je vodena na ločenih proračunskih postavkah. 

REBALANS: 

Postavka se usklajuje s predvideno realizacijo in izločitvijo investicijskega vzdrževanja 
zadrževalnega bazena Trzin-Mlake v samostojno proračunsko postavko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 
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0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška 80.256 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na 
Mengeški cesti v Trzinu, od sredine poti mimo šolskega športnega parka do objekta kulturnega 
doma v Trzinu. 

REBALANS: 

Uskladitev proračunske postavke z dejansko izbranim izvajalcem in pogodbeno vrednostjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obnova javne gospodarske infrastrukture - oskrba s pitno vodo. 

0281 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza 89.126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

Predvidena obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na notranji Jemčevi cesti v Trzinu od 
h. št. 43 do h. št. 26. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2. faza 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obnova javne gospodarske infrastrukture - oskrba s pitno vodo. 

0292 Obnova vodovoda Zupanova ulica 87.036 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

Predvidena obnova javnega vodovoda na Zupanovi ulici v Trzinu od križišča z Mlakarjevo ulico 
do križišča z Ulico pod gozdom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0001 Obnova vodovoda Zupanova ulica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obnova javne gospodarske infrastrukture - oskrba s pitno vodo. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS: 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim višja raven opravljanja nalog. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih projektov in posegov. 

0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski 
objekti - urejenost kraja 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični 
nasadi, nakup klopi, košev za odpadke, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, 
hortikulturna ureditev krožišča, vzdrževanje javnih površin, idr. 

S postavke se vršilo plačilo vzdrževanja fontane ter plačilo najemnine za podtalno parkirno 
mesto za potrebe ZD Domžale-Ambulante Trzin. 

REBALANS: 

Dvig postavke je predviden zaradi urejanja območja med objektom neprofitnih stanovanj na 
Ljubljanski cesti 13 v Trzinu in glavno Ljubljansko cesto. Sredstva se zagotovijo s prenosom s 
postavke za obnovo objekta na Ljubljanski cesti 13. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Splošna urejenost kraja in ohranjanje minimalnega estetskega izgleda občine, preprečevanje 
propadanja manjših obeležij, ureditev novih cvetličnih nasadov ipd. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uresničevanje sprejetega občinskega programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število 
neprofitnih stanovanj v občini. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora 

- Zakon o graditvi objektov  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine  

- Stanovanjski zakon 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število 
neprofitnih stanovanj v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za subvencioniranje najemnin, sredstva za vzdrževanje 
neprofitnih stanovnj ter poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij za objekte ter plačilo 
stroškov za upravljenje. 

0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) 11.708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je 
po Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanj. 
Upoštevani so tudi stroški  upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški 
upravljanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah na  (Ljubljanski 13 
in 13b, 13g, Habatovi 16 in 7d, Jafačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Predvidena sredstva so dvignjena iz 6.650 € na 7.150 € in so predvidena za tekoče pokrivanje 
obratovalnih stroškov stanovanj v lasti Občine Trzin. 

REBALANS: 

Sredstva na PP dvigujemo v višini 4.557,97 EUR za zamenjavo oken v stanovanju na 
Miklošičevi 1c v Domžalah in tekoča vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih v Trzinu, ki so 
bila izpraznjena in najemniki preseljeni na drugo lokacijo. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi rednih vzdrževalnih del in drugi stroškov po Stanovanjskem 
zakoniku, na podlagi izkušenj iz preteklih let in nujnih vzdrževalnih del. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na 
področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe 
na področju zdravstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področna zakonodaja in občinski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega 
varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravj 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za 
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

0130 Specialni pedagog in logoped 4.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v deležu, ki odpade na 
Občino Trzin. Specialni pedagog sodeluje pri obravnavi otrok v okviru razvojne ambulante ZD 
Domžale. Sredstva prispevajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih deležih (Občina Trzin 
5,84%). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Na postavki so planirana nekoliko višja sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v 
deležu, ki odpade na Občino Trzin.  

REBALANS: 

Zaradi povečanja števila otrok napotenih na obravnavo k logopedu in posledično dolgih čakalnih 
dob se na postavki zagotovijo dodatna sredstva za financiranje deleža sredstev za logopeda. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (društva in druge 
neprofitne organizacije: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva 
in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakonodaja s tega področja,  

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 
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- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega 
pomena  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka  

- Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena  

- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni 
kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih 
generacij in kakovostno izvajanje nalog občine na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1804- Podpora posebnim skupinam 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

1804 Podpora posebnim skupinam  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij in programov drugih 
posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, 
verske skupnosti, generacijske skupine, društva, ki delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter 
druge posebne skupine). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev in drugih organizacij. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001- Programi veteranskih organizacij 

18049001 Programi veteranskih organizacij  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sofinanciranju programov združenj veteranov in borcev, ki delujejo na 
območju Občine Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o društvih  

- Zakon o vojnih veteranih 

- Zakon o vojnih grobiščih 

- Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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0151 OO ZVVS 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena financiranju izvajanja programov OO ZVVS - Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale na področju društvenega življenja vojnih 
veteranov na območju Trzina in organizacije spominskih slovesnosti v spomin na vojno za 
Slovenijo v Občini Trzin.  

REBALANS: 

Postavko dvigujemo, ker smo v letu 2015 sklenili pogodbo z OO ZVVS nismo pa sredstev 
nakazali. Letos bomo torej nakazali lansko letni pogodbeni znesek in letošnji pogodbeni znesek 
torej 2 x 650,00 EUR. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v Občini Trzin, pridobiri 
zemljišče za izgradnjo nogometnega igrišča ter ga zgraditi ter izgraditi športno dvorano. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059002- Programi za mladino 

18059002 Programi za mladino  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje športa v vrtcu in šoli ter za športno kulturno 
dejavnost, ki jo izvaja Osnovna šola Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Nacionalni program športa 

Bela knjiga o športu 

Letni program športa Občine Trzin  

Program razvoja športa v Občini Trzin  

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok 14.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje naslednjih vsebin:  Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za 
programe: 

- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka (predšolski otroci) 

- Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja) 

- Drugi 80 urni programi športne vzgoje (sofinanciranje strokovnega kadra). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko minimalno dvigujemo zaradi zagotovitve sresdtev OŠ Trzin za izvajanje programov 
nadstandardne športne vzgoje in 80 urnih programov interesne športne vzgoje. 

REBALANS: 

Postavko dvigujemo, ker v letu 2015 nismo nakazali celotnega zneska zadnjega zahtevka, za leto 
2016 pa razdelili preko razpisa vsa proračunska sredstva. Gre za sofinaciranje letnega programa 
športa Osnovni šoli Trzin, tako 80 urnih programov interesne športne vzgoje kot 
nadstandardnega programa. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta. 

20 SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih 
ranljivih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2004- Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v Centrih za socialno delo, programe v 
pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter 
drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049006- Socialno vartvo drugih ogroženih skupin 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen socialnemu varstvu drugih ranljivih skupin.V okviru podprograma se 
zagotovi sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov društev na podlagi javnega razpisa 
ter sofinanciranje nalog na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih opravlja kot 
javno pooblastilo in sredstev za to ne zagotavlja RS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu       

- Zakon o lokalni samoupravi      

- Zakon o Rdečem križu Slovenije 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne 
točke 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe preventivnih programov Centra za socialno delo 
Domžale, in sicer skupine, namenjene dolgotrajno brezposelnim ženskam ter programu »Učenje 
za življenje«. Sredstva so namenjena tudi preventivnim delavnicam za učence OŠ in promociji 
13 Varnih točk za otroke in mladostnike, kamor se v primeru stiske otroci lahko umaknejo in so 
bile vzpostavljene s šolskim letom 2014/15. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so znižana zaradi nižje realizacije od predvidene. 

REBALANS: 

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva šoli za logopedski pregled šolskih novincev v letu 
2016/17. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in plana CSD Domžale. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16 10.000 € 

Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev objekta na naslovu Habatova 16, kjer so bila v preteklosti 
neprofitna stanovanja. V letu 2015 nameravamo urediti dostop in po potrebi zaščititi objekt pred 
eventuelno nevarnostjo povzročeno zaradi propadanja objekta. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB186-14-0006 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 44.389 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnova objekta v lasti Občine Trzin na naslovu Ljubljanska cest 13, ki bo 
izvedena v vsaj dveh fazah. V prvi fazi v letu 2015 se je zamenjala azbestna kritina in izoliralo 
ostrešje ter izvedlo predpripravo za strelovod, v drugi fazi v letu 2016-2017pa se predvidoma 
obnovi hidrolizolacija ter toplotna izolacija, zamenjajo okna na objektu ter dokončno izvede 
strelovod. 

Stanje projekta 

Projekt v izvajanju. 

OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016 42.400 € 

Namen in cilj 

V okviru tega NRP-ja gre za nakup opreme kot celote za potrebe delovanja uprave in občine na 
splošno v okviru vseh objektov, saj se pojavljajo potrebe po določeni opremi, ki je nujna za 
nemoteno delovanje občinske uprave, saj se je obstoječa obrabila, uničila oziroma jo 
primanjkuje.  

Sredstva so predvidena za nakup kamere za snemanje sej in občinskih prireditev, nakup 
zmogljivejšega računalnika pri sodelavcu, ki je zadolžen za prireditve, saj je potrebna montaža in 
objava posnetkov. V okviru materialnih stroškov in vzdrževanja športnih objektov in obnove, 
oprema športnih igrišč predvidevamo obnovo trim steze, po ostalem naselju pa  dokup in 
vzpostavitev wifi točk, ter drugo morebitno opremo v okviru obč. uprave, občinskega sveta, 
župana,.. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-15-0037 Inv. Vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla1.500 € 

Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme 
za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. V letu 2016 načrtujemo nakup notranjih okenskih 
žaluzij. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016 15.240 € 

Namen in cilj 

V letu 2005 so Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina 
Moravče in Občina Vodice, na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 76/08 in 79/09) ter 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Trzin (Uradni vestnik, št. 5/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Komenda (Ur. list RS, št. 36/99, Uradno glasilo št. 7/03), Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica (Uradno glasilo, št. 1/01), 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mengeš (Uradno glasilo, št. 
4/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravče (Uradno 
glasilo, št. 4/05) in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/04), ustanovile skupno občinsko upravo za 
skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcije in redarstva. Služba je bila 
ustanovljena najprej z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne 
uprave (Ur. L. RS, št. 120/05), ki je bil v letu 2009 zaradi sprememb zakonodaje nadomeščen z 
Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni 
vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 9/2009, Uradne objave 
Glasila občine Komenda št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/2009, Uradni vestnik 
Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Moravče št. 9/2009 in Uradni vestnik Občine 
Trzin št. 10/2009, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2009). Ob ustanovitvi so se zagotovila 
osnovna oprema in prostori za delo organa, ki so se, skladno s tekočimi potrebami, dopolnjevala.  

V proračunskem letu 2011 se je obema občinskima redarjema, zagotovil nov komplet uniforme, 
in sicer tako zaradi uskladitve uniforme s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradnem list RS, št. 
64/2010), kot zato, ker so se obstoječi kosi obstoječe uniforme že izrabili. Občinskemu redarju 
vsako leto pripada dodelitev nadomestnih kosov izrabljene uniforme, prav tako je po potrebi 
potrebno zagotoviti nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme kot so 
plastične zatege, plinski razpršilec ter žepna svetilka (Kto 420299).  

Ker se večkrat primeri, da so občinski redarji med opravljanjem svojega dela izpostavljeni tako 
verbalnemu kot fizičnemu nasilju obravnavanih kršiteljev, je v finančnem načrtu potrebno 
predvideti tudi sredstva (Kto 420238) za zamenjavo poškodovane opreme za delo (dlančnik, 
mobilni telefon, fotoaparat in podobno). 

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2016 in 2017 načrtuje nabava izrabljene 
računalniške opreme (računalnik, diski, licence), potrebne predvsem zaradi širitve baze 
podatkov, pa tudi zaradi izrabljenosti, v 2017 pa tudi zamenjava izrabljenega serverja (Kto 
420202). 

Zaradi napredka spletne in mobilne tehnologije ter zaradi pripomb in izraženih potreb 
uporabnikov je ponudnik programske opreme »Prekrškovni organ« za vodenje evidence 
prekrškovnih postopkov Inpores d.o.o. za 2015 ponudil novo verzijo aplikacije. Navedena 
investicija je bila po prejeti ponudbi planirana za 2015, ki pa zaradi zamud pri razvoju ne bo 
realizirana v predvidenem roku, zato je investicija premaknjena v plan za leto 2016 ( Kto 
420200). 

Od ustanovitve službe v 2006 se je organ, tako po obsegu nalog kot po številu zaposlenih, 
razširil, povečuje se tudi količina dokumentarnega gradiva, ki ga je določeno število let potrebno 
hraniti pri organu. Zaradi navedenega je sedežna Občina Trzin, pri kateri je skupna občinska 
uprava nastanjena, organu v 2015 dala v uporabo dodatni prostor. Ker v njem predhodno niso 
bili pisarniški prostori, je nove delovne prostore potrebno prenoviti in opremiti. Zaradi poškodb 
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serverja zaradi pregrevanja je potrebna namestitev dodatnih naprav za hlajenje ( Kto 420299, 
420500). 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

OB186-14-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ
 3.900 € 

Namen in cilj 

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme za enote, ekipe, 
službe CZ in operativnih sestavov skladno z materialno formacijo teh enot. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-13-0001 Sofinanciranja nakupa gasilskega vozila 25.500 € 

Namen in cilj 

Opremljenost operativne gasilske enote PGD Trzin z vozili, skladno s kategorizacijo gasilske 
enote in tipizacijo gasilskih vozil za izvajanje obvezne lokalne javne gasilske službe. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-14-0001 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD 1.500 € 

Namen in cilj 

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme PGD Trzin. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 44.263 € 

Namen in cilj 

Izkazana je potreba po gradnji novega objekta Doma zaščite in reševanja na primernejši lokaciji, 
ki bo omogočala tudi neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev 
ustreznih prostorov za opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. V 
novem objektu bodo delovali Prostovoljno gasilsko društvo Trzin (PGD Trzin), Civilna zaščita 
Trzin (CZ) in Planinsko društvo Onger (PD), katerih dejavnosti, kadri in oprema se dopolnjujejo. 
Investicija je skladna s strateškimi in ostalimi dokumenti Občine Trzin. 

Nakupi oz. menjave zemljišč so potekali v letih 2014 in 2015. 

Leta 2015 so bili izdelani naslednji dokumenti Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP), Projektna naloga, Idejna zasnova »Prevera možnosti priključevanja predvidenega Centra 
zaščite in reševanja ter območja OPPN na državno cestno omrežje« ter Kapacitetna prometna 
študija in dimenzioniranje optimalne rešitve priključevanja. 

V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi geodetskega posnetka širšega območja, Idejni 
zasnovi: začasni cestni priključek bodočega Centra zaščite in reševanja na državno cesto G2 – 
104*1139 Mengeš – Trzin, izdelavi Investicijskega programa (IP), pripravi Natečajne naloge z 
oceno stroškov gradnje, organizaciji Arhitekturno prostorskega natečaja (ZAPS) z izplačilom 
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nagrad in izborom projektanta za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavi potrebne 
dokumentacije za pripravo delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN ST 5/1-3. 

Sredstva v letu 2017 so namenjena izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN ST 5/1-3, pripravi projekta 
za izvedbo (PZI), pridobitvi gradbenega dovoljenja ter stroškom začetka gradnje objekta z 
gradbenim nadzorom. 

V letu 2018 so sredstva namenjena izvedbi gradnje in zunanje ureditve, stroškom gradbenega 
nadzora in opreme. 

Stanje projekta 

V prvi polovici leta 2016 je bil izdelan geodetski posnetek širšega območja, Idejna zasnova: 
začasni cestni priključek bodočega Centra zaščite in reševanja na državno cesto G2 – 104*1139 
Mengeš – Trzin, Investicijski program (IP) in Natečajna naloga z oceno stroškov gradnje. 

V drugi polovici leta 2016 bo organiziran Arhitekturno urbanistični natečaj (ZAPS) z izborom 
projektanta za izdelavo projektne dokumentacije in izdelana potrebna dokumentacija za pripravo 
delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN ST 5/1-3. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 5.000 € 

Namen in cilj 

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 začela z dejavnostmi v zvezi 
s komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Lokalni 
razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih 
zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, 
Hrastnice, Blatnice). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne 
ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna 
cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasacije. Vključene 
občine, ki se strinjajo s komasacijo, bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na 
odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za 
nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 
(ministrstvo pristojno za kmetijstvo). 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi (okvirna določitev območja komasacije vseh vključenih občin). Ponovno 
preverjanje interesa sosednjih občin po vključitvi v postopek komasacije. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

OB186-07-0009 Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest. 2.000 € 

Namen in cilj 

V sklopu načrta razvojnega programa je bila izvedena I. faza (od P21 do P60) in zaključek II. 
faze (od P1 do P21) ureditve Mengeške ceste G2-104/1139  skozi naselje Trzin. 

Stanje projekta 

V okviru II. faze bo obnovljena celotna komunalna infrastruktura (javni vodovod, kanalizacija za 
odvod padavinske vode, cestna razsvetljava) in dograjen manjkajoči del (kanalizacija za odpadne 
vode) na Mengeški cesti od P1 do P20. Zgrajen bo tudi del hodnika za pešce od h. št. 72 do 
Grajske ulice. Sočasno bo grajena tudi zaščitna kanalizacija za optično omrežje in EEK. V letu 
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2015 je bil izbran še izvajalec za preostali del hodnika za pešce in izvedba krožnega križišča 
Mengeška cesta/Grajska cesta v Trzinu. Nekaj situacij bo zapadlo v leto 2016. 

OB186-12-0002 Razširitev izhoda OIC Trzin 86.000 € 

Namen in cilj 

Razširitev glavnega izhoda iz OIC Trzin z izgradnjo dodatnega izhodnega pasu v smeri 
Ljubljane. 

Stanje projekta 

V teku je pridobivanje projektne dokumentacije ter usklajevanje z upravljavcem državne ceste 
G2-104/0295 RS MzI-DRSI iz Ljubljane. 

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 23.000 € 

Namen in cilj 

Gre za postavko, ki ima rezervirana sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje cestne 
razsvetljave in svetlobno signalnih naprav (semaforjev), ki so v občinski pristojnosti. 

sem ne sodijo naprave na štiripasovnici s katerimi upravlja in jih vzdržuje RS Ministrstvo za 
infrastrukturo-DRSI iz Ljubljane. 

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

OB186-09-0008 RCERO-  Odprava okoljskih bremen in vlaganja v 
OS 120.125 € 

Namen in cilj 

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO 
Ljubljana in ki so se v letih 2009 – 2013 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za 
projekt RCERO Ljubljana - okoljske dajatve. Predvidoma bo do realizacije prišlo konec leta 
2015 oz v začetku leta 2016. Realizacija je opredeljena kot transfer iz občinskega proračuna v 
mestni proračun MOL. 

Stanje projekta 

V izvajanju, RCERO Ljubljana je bil odprt dne 18. 11. 2015, z obratovanjem pa bo začel s dnem 
1. 1. 2016. 

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) 14.220 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob pri Domžalah ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava 
dotrajanih posod na ekoloških otokih). Zbirni center mora imeti občina organiziranega na 
podlagi Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04-ZVO-1). 

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 
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OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK
 648.713 € 

Namen in cilj 

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami 
(občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in 
posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo 
občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na 
podpisane pogodbe, terminski plan in Investicijski program-nazadnje noveliran in sprejet v 
septembru 2015. 

Stanje projekta 

Pogodba z izvajalcem, nadzorom in PR je podpisana in v izvajanju. 

OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 42.240 € 

Namen in cilj 

Ureditev zadrževalnega bazena: optimizacija učinkovitosti bazena, izboljšanje varnosti za 
upravljavca, modernizacijo bazena in funkcionalnosti. 

Stanje projekta 

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Pooblaščeni investitor je Prodnik, d. o. o. iz 
Domžal. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 25.000 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN 
(izvedbeni in strateški del), strokovnih in tehničnih podlag za potrebe OPN in umestitev vsebin, 
izbor izvajalca in začetek priprave OPPN za del EUP ST 5/3-1, vključno s potrebnimi 
strokovnimi podlagami. 

Stanje projekta 

Potek priprave prostorskih aktov, še posebno OPN, je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih 
zahtev poteka v obdobju več let. V letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o 
začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega 
razvoja Občine Trzin. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za 
izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in strateški del). 
V drugi polovici leta 2015, po pripravi dopolnjenega osnutka, je bilo gradivo poslano državnim 
in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V letu 2016 načrtujemo usklajevanje z 
nosilci urejanja prostora, pripravo Okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO), prvo obravnavo na občinskem svetu, izvedbo javne razgrnitve z javno 
obravnavo ter pripravo stališč do pripomb. Postavka zajema tudi stroške priprave strokovnih in 
tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova 
za obračunavanje komunalnega prispevka.  

V letu 2016 načrtujemo izvedbo postopka za izbor izvajalca in začetek priprave OPPN za del 
EUP ST 5/3-1 (Dom zaščite in reševanja). Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za 
morebitne strokovne podlage OPPN in pripravo Programa opremljanja zemljišč, ki ga je obvezno 
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pripraviti po sprejemu novih prostorskih aktov. Nadaljevanje naštete dokumentacije načrtujemo 
tudi v letu 2017 in 2018. 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v 
OT 8.126 € 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča 
Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne 
Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob 
Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti je zaključena. S projektom je Občina Trzin kandidirala za 
sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. 

Spremembe so predvidene za financiranje programske opreme za črpanje sredstev in sicer 
programa Xpert ter ISSAR. Del sredstev se namenja storitvam stikov z javnostmi (PR), ki je 
obvezna storitev pri projektih sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada EU. 

Stanje projekta 

Projekt je izveden, prehajamo v fazo črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada EU. 

OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-
Mengeška 80.256 € 

Namen in cilj 

Sredstva bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na Mengeški cesti v 
Trzinu, od sredine poti mimo šolskega športnega parka do objekta kulturnega doma v Trzinu. 

Stanje projekta 

Trenutno je izdelana projektno-razpisna dokumentacija in pripravljeno javno naročilo za objavo. 
Pooblaščeni investitor je Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 

OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza
 89.126 € 

Namen in cilj 

Sredstva bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na notranji Jemčevi 
cesti v Trzinu, od h. št. 43 do h. št. 26. 

Stanje projekta 

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Pooblaščeni investitor je Prodnik, d. o. o. iz 
Domžal. 

OB186-16-0001 Obnova vodovoda Zupanova ulica 87.036 € 

Namen in cilj 

Sredstva bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda na delu Zupanove ulice v Trzinu, od 
Mlakarjeve ulice do Ulice pod gozdom. 

Stanje projekta 

Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Pooblaščeni investitor je Prodnik, d. o. o. iz 
Domžal. 
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OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 150.000 € 

Namen in cilj 

Pridobivanje zemljišč za potrebe občine v skladu z Lokalnim razvojnim programom Občine 
Trzin za obdobje 2014 do 2020 in v omejenem obsegu z načrtom ravnanja. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta 8.754 € 

Namen in cilj 

Posodobitev in dokup medicinske opreme v Splošni ambulatni Trzin načrtovana za leto 2016 je 
bila že izvedena že v letu 2015, zato je za leto 2016 predvideno financiranje nakupa osebnega 
vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin, in sicer prva polovica v 
letu 2016 in druga polovica v letu 2017. 

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale.  

V letu 2016 je predvidena posodobitev opreme za ultrazvočno diagnostiko. Zdravstveni dom 
Domžale bo zagotovil 50% lastnih sredstev za ultrazvočni aparat za potrebe dispanzerja za žene, 
preostali del bodo sofinancirale občine, pri čemer Občina Trzin v višini 5,84% oz. 3.504 EUR. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

OB186-15-0038 Dopolnitve razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«
 4.500 € 

Namen in cilj 

Cilj investicije je dokončno urediti razstavne prostore v Jefačn'kovi domačiji. Trenutno je stalna 
razstava postavljena v pritličju in kletnem prostoru. . V letih 2016 in 2017 načrtujemo posamične 
dopolnitve obstoječe stalne razstave. Predvidena je dopolnitev mesarskega dela in »Hribarjevega 
kotička«. 

Stanje projekta 

V letih 2014 in 2015 je bila v muzejskem delu Jefačn'kove domačije postavljena stalna razstava 
»Prazgodovina: Kako so živeli«. Razstava prikazuje zanimiva dejstva o Trzinu od prazgodovine 
do današnjih dni.. Razstava je izrazito poučna, pregledna in interaktivna. Investicija je 
namenjena predvsem občanom, šolarjem, upokojencem, društvom, izobraževalnim ustanovam in 
v manjši meri tudi turistom. V letih 2016 in 2017 načrtujemo posamične dopolnitve obstoječe 
stalne razstave. Predvidena je dopolnitev mesarskega dela in »Hribarjevega kotička«. 

OB186-15-0035 Odpravljanje ovir za invalide 4.905 € 

Namen in cilj 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za 
invalide ter za zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme za invalide. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 
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OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 16.800 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin. 

Stanje projekta 

Nakupovanje elektronskih tarč. 

OB186-14-0004 Športna oprema 3.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za posatvitev parka za ulično vadbo. 

Stanje projekta 

Nadgradnja po ugotovljenih poterbah v letu 2015. 

OB186-15-0024 Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina Trzin57.572 € 

Namen in cilj 

VLEČNICA TONČEK 1 SMUČIŠČE DOLGA DOLINA TRZIN. Gre za nakup in montažo 
vlečnice, ki jo bo uporabljalo Smučarsko društvo Trzin. 

Stanje projekta 

Montaža v letu 2016, le v primeru sofinanciranja s strani FŠO. 

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 19.000 € 

Namen in cilj 

Izdelava idejnega projekta za obnovo in modernizacijo Igrišča. Za prvo fazo planiramo osvetlitev 
in elektro omarico. 

Stanje projekta 

V letu 2016 se z obnovo prične. 

19 IZOBRAŽEVANJE  

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje) 9.119 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova 
rabljene opreme, pohištva in delovnih priprav). Sredstva so namenjena investicijskemu 
vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme (pralni in sušilni stroj). 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 

OB186-15-0033 Otroška igrišča 2.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena predvsem obnovi in vzdrževanju otroških igrišč. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 
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OB186-15-0010 Oprema OŠ 15.000 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zamenjava informacijsko-komunikacijske tehnologije in zamenjava 
opreme kabineta podaljšanega bivanja v OŠ Trzin. 

Stanje projekta 

Izvedba projekta se opravi v letu 2016. 

OB186-15-0031 OŠ Roje 3.169 € 

Namen in cilj 

Na postavki so planirana sredstva za opremo, investicijsko vzdrževanje in investicije OŠ Roje, ki 
se nakazujejo v sorazmernem deležu z drugimi občinami (5,84%). Opredelitev namena in 
dinamika porabe teh sredstev je dogovorjena s posebno pogodbo. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin 40.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin. Sredstva v letu 2016 so 
namenjena sanaciji sanitarij v starem delu šole. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 

 


