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Poročilo o izvajanju proračuna za prvo polovico leta 2016 

1. Uvod 
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah občinskemu svetu predstavljamo poročilo o izvajanju 
proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2016.  

 
Proračun Občine Trzin za leto 2016 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 11. februarja 2015, 
na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 je občinski svet sprejel predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin 
za leto 2016 ter na 14. redni seji, dne 15. junija 2016 sprejel Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016. 
Glede na omenjeni rebalans proračuna 2016 v mesecu juniju, smo že v gradivu poročali o spremembah 
potreb javne porabe v začetku proračunskega leta 2016. 

 
Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Občine Trzin temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in 
izdatkov do 30. 6. 2016.  

 
V splošnem in posebnem delu poročila je v prvem stolpcu prikazan sprejeti proračun (rebalans) za leto 
2016, v drugem stolpcu je prikazan veljavni proračun za leto 2016 v katerega so vključeni vsi prenosi med 
proračunskimi postavkami in konti do 30. 6. 2016, v tretjem stolpcu je prikazana realizacija do 30. 6. 2016, 
sledi indeks, ki predstavlja razmerje med realizacijo in veljavnim poračunom.  

 
V začetku poročila predstavljamo realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna ter presežek na dan 30. 6. 
2016. Sledi opis porabe sredstev po posameznih proračunskih postavkah, na koncu poročila so prikazane 
prerazporeditve proračunskih sredstev med postavkami in konti do 30. 6. 2016. 

 

2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna ter presežku oziroma 
primanjkljaju  

Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016 
je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 1.920.901,17 EUR, kar predstavlja 42,69 %, odhodki pa v višini 
1.342.777,19 EUR, kar predstavlja 28,88 %, presežek prihodkov nad odhodki je 578.123,98 EUR.  

 
Na strani odhodkov so največja odstopanja pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferjih.  

 
Račun finančnih terjatev in naložb nima realizacije. 

 
Račun financiranja - iz njega je razvidno, da se občina ni zadolžila. 

 
Obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna so podane v nadaljevanju poročila.  

 

3. Vključitev novih obveznosti v proračun 
V skladu s 41. členom Zakona o javnih financah je vključevanje novih obveznosti v proračun možno v 
primeru, če se po sprejemu proračuna spremeni zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove 
obveznosti za proračun. Potreb po tem v prvem polletju ni bilo.  

 

4. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna 2015, pa v letu 2015 niso bila porabljena in so se 
prenesla v tekoče proračunsko leto, so bila upoštevana pri pripravi rebalansa 2016. 
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5. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
Vse obveznosti je občina poravnala v roku, tako da prenosa neporavnanih sredstev ni bilo. 

 

6. Prerazporejanje proračunskih sredstev 
Župan je v skladu s 38. členom Zakona o javnih financah ter 6. členom Odloka o Rebalansu Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 sprejel sklepe o prerazporeditvah pravic porabe sredstev, ki so priloženi v tabeli.   

 

7. Sprememba neposrednih uporabnikov med letom 
Novih neposrednih uporabnikov proračuna ni bilo. 

 

8. Poraba sredstev proračunske rezerve 
Sredstva proračunske rezerve se v prvi polovici leta 2016 niso porabila. 

 

9. Izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev 
Občina ni dajala poroštev za zadolžitve, niti jih ni unovčevala. 
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I. SPLOŠNI DEL  
7 - PRIHODKI  

Polletna realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je 42,69 %, in sicer v višini 1.920.901,17 EUR. 
Prihodki so realizirani skladno s pričakovanji.  

 

70 - DAVČNI PRIHODKI  

Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa 
sredstva v dobro proračuna. Za leto 2016 smo načrtovali 2.544.581,54 EUR davčnih prihodkov in v prvem 
polletju realizirali 1.114.454,64 EUR oziroma 43,80 % v primerjavi z veljavnim proračunom. 

700 - Davki na dohodek in dobiček  
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 financ 
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. Povprečnina za leto 2016 znaša 522,00 EUR. V letu 2016 je bilo 
načrtovanih 1.794.767,00 EUR in v prvem polletju leta 2016 prejetih 897.390,00 EUR sredstev, kar 
predstavlja 50,00 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom.  

703 - Davki na premoženje 
Celotna vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2016 načrtovana v višini 729.424,54 EUR in 
realizirana v prvem polletju 2016 v višini 194.729,12 EUR, kar predstavlja 26,70 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. Realizacija vključuje davek na nepremičnine (prihodek iz naslova davka od 
premoženja od stavb fizičnih oseb, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), davek na premičnine 

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2016 
Realizacija  
30.6.2016 

Indeks%  
(4:3) 

1 2 3 4 5 

 
PRIHODKI 4.500.106,89 1.920.901,17 42,69 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.544.581,54 1.114.454,64 43,80 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.794.767,00 897.390,00 50,00 

703 Davki na premoženje 729.424,54 194.729,12 26,70 

704 Domači davki na blago in storitve 20.390,00 12.573,61 61,67 

706 Drugi davki 0,00 9.761,91 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 814.063,68 335.280,86 41,19 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 669.086,94 286.187,30 42,77 

711 Takse in pristojbine 3.700,00 2.528,30 68,33 

712 Globe in druge denarne kazni 45.600,00 16.394,19 35,95 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.878,00 1.639,25 33,60 

714 Drugi nedavčni prihodki 90.798,74 28.531,82 31,42 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000,00 20.829,37 41,66 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000,00 20.829,37 41,66 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.091.461,67 450.336,30 41,26 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 374.132,63 162.430,71 43,42 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

717.329,04 287.905,59 40,14 
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(davka na vodna plovila), davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin (od pravnih in  
fizičnih oseb). Realizacija davkov na premoženje  je tako nizka predvsem zaradi nepobranega nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. Ker bodo odločbe v tem letu v spremenjeni obliki, potrebuje FURS malo 
več časa, da jih pripravi. Odločbe za plačilo NUSZ bodo zavezanci prejeli v mesecu juliju. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Za leto 2016 smo načrtovali 20.390,00 EUR prejemkov iz tega naslova in jih v prvem polletju leta 2016 
realizirali 12.573,61 EUR, kar predstavlja 61,67 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom. Do take 
realizacije je prišlo predvsem na račun drugih davkov na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične takse, občinske takse od fizičnih oseb in 
zasebnikov ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) ter nekoliko na račun davka na posebne storitve 
(davek na dobitke od iger na srečo). 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to 
skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, 
denarne kazni in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčnih 
prihodkov smo za leto 2016 načrtovali 814.063,68 EUR in jih v prvem polletju leta 2016 realizirali 
335.280,86 EUR, kar pomeni 41,19 % realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  
Za leto 2016 smo načrtovali 669.086,94 EUR prejemkov iz tega naslova in jih v prvem polletju leta 2016 
realizirali 286.187,30 EUR, kar predstavlja 42,77 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom. 

JP CČN Domžale – Kamnik v letu 2016 ne bo razdeljeval svojega dobička med občine ustanoviteljice, zato 
konta prihodki od udeležbe na dobičku v proračunu Občine Trzin za leto 2016 ni načrtovanega. 

Prihodki od obresti (sredstev na vpogled ter vezanih depozitov) so v prvi polovici leta realizirani v višini 
3.280,41 EUR kar predstavlja 58,58 % in so realizirani po pričakovanjih. 

Prihodki od premoženja so realizirani po pričakovanjih. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so 
realizirani v 48,81 %, prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani 58,41 %, prihodki od drugih 
najemnin – DSO Trzin so realizirani 50,00 %. Prihodki od drugih najemnin – poslovni najem Prodnik je 
realizacija nižja od pričakovane, le 25,14 %, zato so tudi odhodki nižji, vendar bo do konca leta plan 
izpolnjen. Prihodki od drugih najemnin – poslovni najem CČN so realizirani 41,68 %. Prihodki od zakupnin so 
realizirani nizko, le 25,39 %, pričakujemo pa, da bodo do konca leta realizirani v celoti. Prihodki od 
podeljenih koncesij so realizirani nad pričakovanji, saj je realizacija konta 77,42 %, drugi prihodki od 
premoženja pa so realizirani v 64,90 %.   

711 - Takse in pristojbine  
Za leto 2016 smo načrtovali 3.700,00 EUR prihodkov iz naslova upravnih taks in pristojbin. V  prvem polletju 
leta 2016 smo realizirali 2.528,30 EUR prihodkov upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj, kar 
predstavlja 68,33 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom. 

712 - Globe in druge denarne kazni  
Za leto 2016 smo načrtovali 45.600,00 EUR prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni. Realizacija 
teh prihodkov je pod pričakovanji, in sicer 35,95 %. Do tako nizke realizacije je prišlo zaradi manjšega števila 
prometnih prekrškarjev.  
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713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Za leto 2016 smo načrtovali, da bomo prejeli 4.878,00 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev. 
Realizacija v prvem polletju leta 2016 je pod pričakovanji, in sicer 33,60 %. Do konca leta pričakujemo, da 
bodo prihodki od prodaje blaga in storitev realizirani v okviru planirane vrednosti.  

714 - Drugi nedavčni prihodki  
Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 90.798,74 EUR. Njihova realizacija v prvem polletju leta 
2016 je po pričakovanjih, in sicer 31,42 %. Do konca leta pričakujemo, da bodo realizirani v okviru planirane 
vrednosti.  

72 – KAPITALSKI PRIHODKI 

Na kontih skupine 72 se izkazujejo kapitalski prihodki. Za leto 2016 smo načrtovali 50.000,00 EUR 
kapitalskih prihodkov in v prvem polletju realizirali 20.829,37 EUR oziroma 41,66 % v primerjavi z veljavnim 
proračunom. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so realizirani pod pričakovanji, v višini 20.829,37 EUR, kar predstavlja 
41,66 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

Občina Trzin je imela v letu 2016 načrtovanih 1.091.461,67 EUR transfernih prihodkov, v prvem polletju leta 
2016 pa realiziranih 450.336,30 EUR prihodkov, kar predstavlja 41,26 % realizacije v primerjavi z veljavnim 
proračunom. 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Za leto 2016 smo načrtovali 374.132,63 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij. 
Realizacija teh prihodkov znaša 162.430,71 EUR, kar predstavlja 43,42 % v primerjavi z veljavnim 
proračunom. Občina Trzin je prejeta sredstva prejela iz naslednjih naslovov:  

* prihodkov iz državnega proračuna za investicijo v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
DK – nadgradnja CČN (50.806,87 EUR) ter sredstva požarne takse (2.294,00 EUR),  

* prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo iz naslova sredstev za subvencioniranje 
najemnin tržnih stanovanj za leto 2015 (1.249,20 EUR)  ter iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave 
(15.130,98 EUR), 

* prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo - sredstva občin soustanoviteljic 
Medobčinskega inšpektorata za njegovo delovanje (92.949,66 EUR). 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

Za leto 2016 smo načrtovali 717.329,04 EUR prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije. Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
Kohezijskega sklada v prvem polletju leta 2016 znaša 287.905,59 EUR, kar predstavlja 40,14 %. Prejeta 
sredstva predstavljajo del prihodkov za investicijo v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju DK – nadgradnja CČN.  
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4 - ODHODKI  

Polletna realizacija odhodkov glede na veljavni proračun je 28,88 %, in sicer v višini 1.342.777,19 EUR.  

Konto Opis 
Veljavni proračun 

2016 
Realizacija 
30.6.2016 

Indeks%  
(4:3) 

1 2 3 4 5 

 
ODHODKI 4.650.211,01 1.342.777,19 28,88 

40 TEKOČI ODHODKI 1.499.669,33 583.303,70 38,90 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 458.753,00 214.113,70 46,67 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 69.048,00 30.001,93 43,45 

402 Izdatki za blago in storitve 887.783,33 339.188,07 38,21 

409 Rezerve 84.085,00 0,00 0,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.124.294,77 450.598,26 40,08 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 652.300,00 275.440,33 42,23 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 98.120,90 41.221,12 42,01 

413 Drugi tekoči domači transferi 373.873,87 133.936,81 35,82 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.803.080,19 307.266,23 17,04 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.803.080,19 307.266,23 17,04 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 223.166,72 1.609,00 0,72 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

147.124,72 0,00 0,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 76.042,00 1.609,00 2,12 

 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK -150.104,12 578.123,98 - 

40 – TEKOČI ODHODKI  

Občina Trzin je imela v letu 2016 načrtovanih 1.499.669,33 EUR tekočih odhodkov, v prvem polletju leta 
2016 pa je realiziranih 583.303,70 EUR odhodkov, kar predstavlja 38,90 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. 

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili za leto 2016 načrtovani v skupni vrednosti 458.753,00 EUR in v 
prvem polletju leta 2016 realizirani v načrtovanem obsegu, in sicer realizacija znaša 46,67 %. Konto 
vključuje plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, 
sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. 

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili za leto 2016 načrtovani v skupni vrednosti 69.048,00 EUR 
in v prvem polletju leta 2016 realizirani v višini 30.001,93 EUR, kar pomeni 43,45 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. Konto vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 

402 – Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, prevozni stroški in storitve, stroški 
energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, 
kazni in odškodnine, drugi operativni odhodki) so bili za leto 2016 načrtovani v skupni vrednosti 887.783,33 
EUR. V prvem polletju 2016 smo realizirali 339.188,07 EUR sredstev, kar pomeni 38,21 % veljavnega 
proračuna Občine Trzin za leto 2016.  
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409 – Rezerve 
Sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve so bila za leto 2016 načrtovana v skupni 
vrednosti 90.000,00 EUR. V prvem polletju leta 2016  smo iz splošne proračunske rezervacije realizirali 
prenos v višini 5.915,00 EUR na proračunsko postavko na kateri ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev. 
 

41 – TEKOČI TRANSFERI   

Občina Trzin je imela v letu 2016 načrtovanih 1.124.294,77 EUR tekočih transferjev, v prvem polletju leta 
2016 pa je realiziranih 450.598,26 EUR odhodkov, kar predstavlja 40,08 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. 

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom  
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (štipendije, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade, 
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev) so bili za leto 2016 načrtovani v višini 652.300,00 EUR. Ob polletju leta 2016 so bili realizirani 
v skladu z načrtovanim, njihova realizacija znaša 42,23 %. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj. 

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2016 načrtovani v višini 98.120,90 EUR. 
Ob polletju 2016 so bili nakazani v predvidenem obsegu, in sicer njihova realizacija znaša 42,01 %. Do konca 
leta ne pričakujemo odstopanj.  

413 – Drugi tekoči domači transferi  
Drugi tekoči transferi (transferi v sklade socialnega zavarovanja, transferi v javne zavode, plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, tekoči transferi v javne agencije) so bili za 
leto 2016 načrtovani v višini 373.873,87 EUR, ob polletju 2016 so realizirani v predvidenem obsegu, njihova 
realizacija znaša 35,82 %. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj od plana.  
 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI  

Občina Trzin je imela v letu 2016 načrtovanih 1.803.080,19 EUR investicijskih odhodkov, v prvem polletju 
leta 2016 pa je realiziranih 307.266,23 EUR odhodkov, kar predstavlja 17,04 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. 

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili ob polletju 2016 porabljeni le 17,04 % v primerjavi z 
veljavnim proračunom. Eden izmed razlogov za nekoliko nižjo realizacijo je tudi v tem, da pri porabi 
sredstev varčujemo in po nepotrebnem ne naročamo opreme, če to ni nujno potrebno. Drug razlog, 
predvsem pri odhodkih za gradnjo, je da bo glavnina teh odhodkov dejansko plačana v drugi polovici leta 
2016, saj smo do sedaj pripravljali dokumentacijo in izbirali izvajalce, ki bodo začeli z deli in račune izdajali v 
drugem polletju 2016.  
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43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI  

Občina Trzin je imela v letu 2016 načrtovanih 223.166,72 EUR investicijskih transferjev, v prvem polletju 
leta 2016 pa je realiziranih zgolj 1.609,00 EUR odhodkov, kar predstavlja le 0,72 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. 

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili za leto 2016 
načrtovani v višini 147.124,72 EUR. V prvem polletju leta 2016 do realizacije še ni prišlo. 

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bila za leto 2016 načrtovani v višini 
76.042,00 EUR, realizirani pa v višini 1.609,00 EUR, kar predstavlja 2,12 %. Sredstva so bila nakazana za 
požarno študijo vrtca v letu 2015 ter nakup garderobne omare za zaposlene vrtca (Palčica).    
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II. POSEBNI DEL 

0001 - Obč inski svet  

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

0001 - Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles 
Na dan priprave polletnega poročila so sredstva na postavki realizirana v višini 47,06%. V prvi polovici leta 
so bile sklicane 4 redne seje in 2 izredni seji, vendar junijska seja še ni zapadla v plačilo. Je pa v mesecu 
januarju v plačilo zapadla seja, ki je bila sklicana v decembru 2015. V skladu z navedenim, je bilo v prvi 
polovici leta izplačanih približno toliko sejnin, kot smo prvotno predvideli. Načrtujemo, da bodo do konca 
leta sklicane še 3 redne seje, vendar bo predvidoma plačilo za decembrsko sejo zapadlo že v prihodnje leto.     

0002 - Materialni in drugi stroški občinskega sveta 
Stroški so bili planirani na podlagi ocene iz preteklih let za pisarniški material, stroške uradnih objav, 
časopise in druge materialne stroške za občinski svet ter za delovanje svetniških skupin. V času priprave 
polletnega poročila je raelizacija 13,26 %. Sredstva na postavki smo porabili za plačilo računalniškega tečaja 
za potrebe svetniške skupine, za plačilo storitve svetovanja in pravnega mnenja za potrebe svetniške 
skupine ter za tisk in raznos letakov, prav tako za potrebe svetniške skupine. S postavke mesečno 
plačujemo tudi gostovanja e-poštnih predalov za svetnike, del sredstav pa smo porabili tudi za pogostitev 
na srečanju s podjetniki, ki ga je organiziral Odbor za gospodarstvo in kohezijo.  

0003 - Dotacije političnim strankam  

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, zastopanim v občinskem svetu 
za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj. 
Realizacija poteka v skladu s predvidevanji. 

0004 - Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta  

V prvi polovici leta 2016 ni bilo potreb po nakupu opreme za potrebe občinskega sveta, zato planirana 
sredstva do sedaj niso bila realizirana.  

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin  

0014 - Mednarodno sodelovanje občine  

Sredstva so namenjena za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije in v prvem polletju niso 
bila realizirana. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

0028 - Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji  

Sredstva so namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času 
obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah. V prvem polletju smo del 
sredstev porabili za pogostitev ob obisku županov iz okoliških občin. 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

0038 - SOS - članarina in sodelovanje 
Sredstva so bila porabljena za plačilo polletne članarine. 
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06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

0039 - Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami 
Sredstva so namenjena sodelovanju in povezovanju med občinami in v prvem polletju niso bila realizirana. 

0002 - Župan  

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

0007 - Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim  
Sredstva so bila realizirana 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. Sredstva so bila realizirana za izplačilo 6 plač in enako število nadomestil plač za 
podžupana, indeks realizacije je v višini 47,54  %  

0008 - Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana  

Proračunska postavka je namenjena 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, stroški 
telefona, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana … Od planiranih 
sredstev v višini 1.000,00 EUR je bilo v prvi polovici leta 2016 za tovrstne namene porabljenih 477,05 EUR, 
kar je 47,71 %.  

0010 - Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana  
V prvih šestih mesecih letošnjega leta ni bilo potreb po nakupu računalniške, pisarniške oz druge podobne 
opreme za potrebe župana in podžupana, zato planirana sredstva niso bila realizirana. 

0003 - Nadzorni odbor  

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

0012 - Stroški delovanja nadzornega odbora 
Za izplačila sejnin članom nadzornega odbora je bilo v prvi polovici leta porabljenih 1.881,12 EUR. V tem 
času se je nadzorni odbor sestal na 4. rednih sejah, opravil pa je tudi več nadzornih pregledov. Del sredstev 
je bil porabljen tudi za plačilo gostovanj e-poštnih predalov. Trenutna realizacija na postavki znaša 41,80%.  

0004 - Obč inska uprava  

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

0011 - Stroški urejanja na področju fiskalne politike 
Sredstva na PP so bila realizirana v višini 538,02 EUR in sicer za izvedbo revizije pravilnosti oblikovanja cen 
storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na RCERO Ljubljana. 

0020 - Stroški elektronskih storitev  

Stroški elektronskih storitev - sredstva iz postavke so porabljena v višini 52,34  %. Sredstva so namenjena 
plačilu stroškov elektronskih storitev plačevanja, stroškov plačilnega agenta in razporejanju javnofinančnih 
prihodkov ter stroškov za HAKOM omrežje in digitalna potrdila.  
 
Polletna poraba sredstev malenkostno odstopa zaradi plačila storitev e-hrambe Pošti Slovenije d.o.o., ki je 
bila na javnem razpisu Ministrstva za javno upravo izbrana za storitve, ki so potrebne za vzpostavitev in 
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delovanje storitve zajema in e-hrambe e-računov in pripadajoče dokumentacije. Sredstva za hrambo e-
računov so bila sicer zagotovljena vendar je bilo ob pripravi proračuna težko napovedati, kakšna bo količina 
podatkov, ki bodo zajeti v e-hrambo. V kolikor bo realizacija še naprej odstopala bomo sredstva dodatno 
zagotovili z prerazporeditvijo iz obstoječega programa. 

04029001 - Informacijska infrastruktura  

0017 - Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr. 
Sredstva so planirana za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. Realizacija sredstev v prvem 
polletju poteka skladno z načrtovano in je v višini 36,45 %. 

0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema  

Sredstva na tej PP so namenjena za nakup informacijske infrastrukture. Realizacija v prvem polletju je v 
višini 608,78 EUR, sredstva smo porabili za nakup antivirusnega programa (20 zaposlenih za 2 leti). 

0019 – Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture 
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  

0021 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, 
razna predavanja…), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov…) po 
gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevnem časopisu ipd., za vzdrževanje 
ter po potrebi nadgradnjo spletnega portala, Itd…. Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti o delovanju 
Občine, smo v začetku leta 2016 vzpostavili nov spletni portal, ki bo omogočal ustrezno obveščanje 
javnosti. Del sredstev s te postavke pa smo namenili za objavo novoletnega voščila v Modrih novicah ter za 
raznos vabil in obvestil gospodinjstvom.  

0022 - Občinsko glasilo Odsev 
V času priprave polletnega poročila so sredstva realizirana v višini 41,45 %, kar pomeni, da je trenutno 
realizacija nekoliko nižja od pričakovane. Vendar pa je potrebno upoštevati, da junijska številka Odseva do 
konca junija še ni zapadla v plačilo.   

0025 - Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV 
Sredstva v višini 210,00 EUR smo porabili za popravilo kamere. 

0224 - Tisk uradnega vestnika 

Občina Trzin vse odloke, pravilnike, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem 
vestniku. S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin, smo namesto tiskane oblike uvedli elektronsko obliko uradnega vestnika, ki je 
vsem brezplačno dostopen na spletni strani Občine Trzin. V kolikor bi se v posameznih primerih kljub vsemu 
pojavile želje po prejemu tiskane oblike Uradnega vestnika, smo na postavki za namen tiska in poštnih 
storitev zagotovili sredstva v višini 200,00 EUR. V prvi polovici leta smo 58,75 EUR porabili za vezavo 
Uradnih vestnikov za leto 2015.  

0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo – sklad 
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

0026 - Občinske prireditve, proslave in priznanja 
Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob 
praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, občinska priznanja in nagrade, okrasitev, cvetlični 
aranžmaji, avtorski honorarji, sredstva za organizacijo …). V polletju 2016 smo izvedli prireditve in proslave 
ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku in Dnevu državnosti. Poleg teh smo sodelovali pri 
podeltvi za urejenost kraja, izvedli smo tudi odprtje razstave v Jafačnkovi domačiji, sodelovali smo tudi pri 
hip-hop večeru ter 30. letnici OŠ Trzin. Ob dnevu zemlje je podžupan ob Jafačnkovi domačiji posadil novo 
drevo. Del sredstev je bilo porabljenih za poplačilo prireditev lanskega leta.  

0029 - Prireditev za najuspešnejše učence  
Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence. V letu 2016 smo učencem 
podarili knjige, v katere je posvetilo napisal župan ter USB ključek. Učencem je darila podaril župan in 
ravnateljica.  Nagradili smo 19 najboljših učencev OŠ Trzin in 2 učenca GŠ Lartko. V prvem polletju leta 2015 
sredstva na postavki niso bila realizirana. 

0030 - Sredstva za božične in novoletne prireditve  
Sem spada organizacija in izvedba decembrskih prireditev: Prednovoletno srečanje starejših občanov in 
Prednovoletna zabava z občani Občine Trzin.. Sredstva so namenjena za izvedbo programa, nastopajoče,  
okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane, ogrevanje, … V leto 2016 so zapadli računi iz leta 2015. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

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

Za vzdrževanje nepremičnin v lasti OT je bilo ob polletju porabljenih 35,73 % sredstev od načrtovanih. 
Sredstva so bila porabljena za plačevanje rezervnega sklada, zavarovanje objektov in stroške upravljanja.  

0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi 
stroški  

Sredstva so bila porabljena za zastopanje v sodnih sporih (npr. Razvojni zavod, IMS Invest, Kokalj, Mušič…). 

0064 - Varovanje objektov v lasti Občine Trzin 
Za varovanje prostorov v lasti Občine Trzin in Inšpektorata, za katere skrbi varnostna služba Jus security, 
d.o.o.,  je bilo ob polletju porabljenih 38,90 % sredstev. 

0140 - CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,…  
Polletna realizacija znaša 56,02 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za elektriko, ogrevanje, storitve 
upravnika, rezervni sklad, zavarovanje objekta. Opravljeni so bili redni pregledi odvoda dima in toplote, 
požarne centrale, dvižne ploščadi, požarnih loput, servis klimatov, dimnikar in dnevno čiščenje prostorov. 

0143 - Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla  
Sredstva so bila realizirana za dobavo in montažo notranjih žaluzij v krajevni knjižnici. 

0148 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj  
Polletna realizacija znaša zgolj 4,16 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup žarnic za potrebe 
dvorane. 

0149 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH 
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. 



16 

0264 – Rušenje in ureditev Habatove 16 
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. 

0270 – Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 

Sredstva na postavki v prvem polletju še niso bila realizirana, saj bo bistveni del sredstev porabljen v drugi 
polovici za zamenjavo oken ter vrat ter izdelavo fasade. 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost   

0035 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine  

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje naravoslovno-raziskovalnega tabora v Fari za učence 4. 
razreda. 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam  

0036 - Priprava strok. podlag s področja lok. sam. ter strok. pomoč lok. organom 
in službam  

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodeteskega posnetka in investicijskega programa za izgradnjo 
objekta DZiR. Del sredstev pa je bil porabljen za ureditev meje in parcelacijo v fazi prodaje občinskega 
zemljišča. 

06039001 - Administracija občinske uprave  

0042 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  
Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni 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. Prav tako so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa 
za letni dopust, ki je za leto 2016 na novo določen v skladu z ZUPPJS16. V predlaganem planu imamo 
planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski 
inšpektorat, prav tako smo namenili nekaj sredstev za stroške prevoza v državi in tudi za zdravniške 
preglede zaposlenih, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Sredstva so 
bila v prvi polovici leta koriščena v nekoliko nižjem odstotku zaradi bolezni zapolenih predvsem pa zaradi 
daljše odsotnosti enega zaposlenega, katera sredstva dobimo refundirana strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje. Sredstva so bila tako  realizirana v višini  45,28 %. 

0044 - Materialni in drugi stroški občinske uprave 
Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena predvsem za nakup 
pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in 
mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno 
stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin 
internetnih dostopov npr. do IUS in FIND INFA ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom 
občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. Poraba sredstev 
je v skladu z pričakovanji saj trenutna realizacija znaša 40,60 % sredstev. 

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

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 
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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. ter strokovno 
izobraževanje direktorice in povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije. 

Sredstva so realizirana v skladu s finančnim planom in sicer v višini 48,25 %. 
 

0227 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih 
Sredstva so bila porabljena za seminar »Kaj prinaša ZJN-3«, seminar »Priprava na zaključni račun proračuna 
za leto 2015«, seminar »Državne pomoči in izvajanje GJS« ter seminar o spremembah knjižničarstva. 

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

0034 - Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški  
Za vzdrževanje vozila je bilo do polletja porabljenih 30,63% sredstev. Tu gre za gorivo, servis, zavarovanje in 
registracijo vozila ter nakup vinjete. 

0047 - Oprema in inventar za potrebe občinske uprave 
Sredstva v višini 119,03 EUR so bila porabljena za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 

0048 - Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)  
V prvi polovici leta 2016 smo s postavke porabili samo sredstva za dimnikarske storitve, kar predstavlja zgolj 
0,43 % načrtovanih sredstev. V drugi polovici leta je načrtovano čiščenje fasade občinske stavbe. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

0050 - Usposabljanje pripadnikov CZ 
Do 30. 6. 2016 smo s te postavke pokrili stroške prehrane za enega tečajnika IDA, stroške prehrane za 
udeležence izobraževanja Specialnosti dihalne naprave ter za udeleženca tečaja Specialisti nevarne snovi, 
prav tako smo poravnali stroške prehrane za dva udeleženca tečaja Specialisti tehnično reševanje, del 
sredstev pa je bil porabljen za pokritje potnih stroškov tečajnikov. 

0051 - Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje 
Sredstva na tej postavki še niso porabljena. 

0052 - Delo štaba in drugi stroški CZ  
Do 30. 6. 2016 smo s te postavke porabili skupaj 371,31 EUR za izplačilo sejnine desetim pripadnikom CZ za 
udeležbo na seji Štaba CZ Občine Trzin dne 16. 2. 2016, za stroške pogostitve oz. prehrane gasilcev na 
intervenciji po snegolomu ter za plačilo prispevkov za PIZ, ZZ in akontacijo dohodnine. 

0053 - Redno vzdrževanje opreme za CZ  
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  
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0055 - Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot 

Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0056 - Oprema za zaščito in reševanje 

Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

0049 - Refundacija plač za CZ 

S te postavke smo delodajalcem povrnili nadomestila za izgubljene zaslužke dveh pripadnikov operativne 
gasilske enote (OGE) PGD Trzin zaradi udeležbe na intervenciji, kot sledi: zahtevek delodajalca zaradi 
udeležbe člana OGE PGD Trzin na intervenciji ob izbruhu požara na Jemčevi cesti dne 04.01.2016. 

0057 - Delež za plače CPV Količevo 
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0058 - Redna dejavnost GZ Domžale 
Za sofinanciranje redne dejavnosti Gasilske zveze Domžale je na tej postavki zagotovljenih 5.500,00 EUR. 
Polovico zneska v višini 2.750,00 EUR smo GZ Domžale nakazali 30.6.2016, drugo polovico pa jim bomo 
nakazali 31.12.2016. 

0059 - Stroški akcij PGD Trzin - dotacije  
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam  
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0061 - Vozila in druge naložbe PGD Trzin  
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0062 - Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin 
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0155 - PGD Trzin - dejavnost društva 
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0256 - Gorska reševalna služba- GRS 
S PP 0256 smo dne 31.3.2016 Društvu Gorska reševalna služba Kamnik nakazali pogodbeni znesek 360,00 
EUR. Društvo GRS Kamnik je vključeno v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
na območju Občine Trzin.  

0272 – Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0273 – Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme 
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana.  

0279 – Dom zaščite in reševanja (DZiR) 
Sredstva v prvem poletju niso bila realizirana. 
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11029003 – Zemljiške operacije  

0274 – Komasacije kmetijskih zemljišč 
Sredstva na postavki so bila porabljena za potrebe fotokopiranja dokumentacije večjih formatov za 
določitev oboda komasacije. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

0239 - Oskrba zapuščenih živali  

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v 
zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 
služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik 
živali ni znan, oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma 
občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Občina Trzin ima v ta namen sklenjeno pogodbo z 
zavetiščem Horjul, kateremu mesečno za najem boksa plačuje 100 EUR, dodatno pa še oskrbo vsake 
najdene živali, če lastnik ni znan.  

Ker so v skladu z zakonom obvezna čipiranja psov, se v zadnjem času dogaja, da le teh praktično ni več med 
izgubljenimi oz. pogrešanimi, se pa pogosteje pojavljajo predvsem mačke. Zaradi velikega števila 
razmnoženih mačk so zavetišča prepolna, zato se zapuščene mačke prevzame, pregleda, sterilizira in očisti 
parazitov ter vrne v najdeno lokalno okolje. Stroške navedenega krije občina, v kateri je bila mačka najdena. 
V  prvem polletju letu 2016 smo tako iz občinskega proračuna v ta namen porabili 953,80  EUR.  

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

0073 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

Glavnina del zapade v poletni in jesenski čas, po spravilu lesa iz gozdnih zemljišč, zato posegov na gozdnih 
cestah do dne 30. 6. 2016 ni bilo, saj zato ni bilo posebnih potreb, predvsem v smislu nepredvidenih 

naravnih dogodkov. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

0260 - LEK- uresničevanje 
V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo porabe sredstev. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

0076 - Zimska služba  

Postavka krije stroške zimske službe za obdobje 2015/16, saj zapade plačilo situacij v naslednje leto (30 
dnevni rok plačila). Gre torej za stroške realizacije od dne 15. 11. 2015 do dne 15. 3. 2016 ter še pozno 
sneženje po zaključku zimske službe, dne 27. 4. 2016. 

0077 - Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 
Opravljeno je bilo plačilo mesečnih situacij, ki jih vzdrževalec izstavlja za redno letno vzdrževanje občinskih 
cest, kar zajema čiščenje javnih površin, odstranjevanje odpadkov, spremembo prometne signalizacije, 
krpanje udarnih jam, popravilo jaškov oz. pokrovov, čiščenje kanalet, ipd. 



20 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

0078 - Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve  

S postavke se je krila izdelava projektne naloge, izvedbenega načrta za izvedbo za projekt ureditve 
neposredne okolice Osnovne šole Trzin in parkirišča pri Kulturnem domu Trzin ter stroški parkomata v OIC 
Trzin (internetna povezava ter zavarovanje). 

0231 – Mengeška cesta- modernizacija in obnova 
Dela so zaključena. Izvajalec pripravlja dokumentacijo za prevzem ceste s strani upravljavca RS MzI DRSI. 

0261 – Razširitev izhoda iz OIC TRZIN 

V prvi polovici letošnjega leta smo na tej postavki porabili sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije, 
projektne naloge, izvedbenega načrta za izvedbo ter recenzije projektne dokumentacije.  

 13029003 - Urejanje cestnega prometa  

0033 - Nakup, postavitev in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih 
tabel, ipd. 

Sredstva so bila porabljena za postavitev treh novih oglasnih tabel (2 x ŠRP Mlake, 1 x pri cerkvi) ter najem 
oglaševalnih lamel (OŠ, KD, CIH, ambulanta, knjižnica). 

0267 - Vzdrževanje vertilkalne in horizontalne prometne signalizacije 
S postavke je bila krito popravilo škode (prometna nezgoda) v križišču za Osnovno šolo Trzin na Mengeški 
cesti v Trzinu, vzdrževanje prometne signalizacije na kolesarski stezi v OIC Trzin,  vzpostavitev prometne 
signalizacije na Prešernovi ulici in Reboljevi ulici, parkirišče na zaključku slepe Ljubljanske ceste-pri 
kolesarnici, vse v Trzinu. 

13029004 - Cestna razsvetljava  

0080 - Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo 
Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe el. energije za potrebe cestne razsvetljave ter svetlobno 
signalnih naprav. 

0266 – Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje cestne razsvetljave na območju Občine Trzin, mesečne 
odprave napak pri delovanju razsvetljave. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0085 - Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije  
Manjši del sredstev je bil porabljen za plačilo polletne pogodbene obveznosti po pogodbi z RRA LUR: 
Pogodba o financiranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2016. Večji del izplačil, na 
podlagi sklenjenih pogodb, zapade v drugo polletje. 

0086 - Strategija razvoja Občine Trzin  
Sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatne analize podatkov ankete Strategija Trzin. 
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14039001 - Promocija občine  

0089 - Promocija občine  
Sredstva na tej postavki so bila namenjena promociji občine. Sredstva v višini 907,19 EUR smo v prvem 
polletju porabili za izdelavo mobilnega panoja. Občina Trzin se je v prvem polletju leta 2016 promovirala a 
prireditvi Tečem da pomagam, Festival ženske košarke ter prireditvi 24 ur košarke v Domžalah. Občina se 
bo promovirala tudi na prireditvah v drugi polovici leta 2016.  

0090 - Celostna podoba 
Pod to proračunsko postavko spadajo stroški tiskanja dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z 
logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,... Del sredstev smo porabili za nakup darilnih 
vreč z občinskim grbom, del pa za tisk dopisov z logotipom občine.  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

0087 – Delovanje občinskega informacijskega središča 
Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje 
informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu 
za dežurstva s strani članic Društva upokojencev  Žerjavčki, so sredstva namenjena še za plačilo stroškov 
telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov. Sredstva realizirana v višini 42,88 % 

0092 - Spodbujanje turistične dejavnosti - občinski programi 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena kritju stroškov (kulturni program) nekaterih 
prireditev - Florjanov sejem, predstavitev v Arboretumu Volčji potok ter  predstavitev na sejmu Turizem in 
prosti čas, sredstva so bil razdeljena na podlagi javnega razpisa.   

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

0095 - Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z 
odpadki – RCERO 

Medobčinska pogodba o prenosu sredstev na RCERO Ljubljana je v pripravi in usklajevanju. 

0099 - Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih 
odlagališč, … 

Spomladanska občinska čistilna akcija letos ni bila organizirana. 

0271 – Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 
Dosedanja sredstva so bila porabljena za menjavo ograje v medobčinskem Centru za ravnanje z odpadki 
Dob pri Domžalah. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

0097 Sanacija kanalizacije 
Vzdrževalec javnega kanalizacijskega omrežja Prodnik, d. o. o. iz Domžal nas je v juniju 2016 obvestil, da je 
prišlo do poškodbe cevovoda na črpališču pri avtopralnici na Kidričevi ulici v Trzinu. V juliju 2016 bo 
potrebno nujno sanirati nastale poškodbe, da oskrba občanov za odvod odpadne vode ne bo 
motena. Potrebno bo sprazniti črpališče, očistiti, odmontirati črpalke in na novo zaliti talno ploščo. Nato 
sledi namestitev dosedanjih črpalk v črpališče. Realizacija proračunske postavke bo izvedena v drugem 
polletju. 
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0241 - Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik  
Poraba sredstev je bila za potrebe rednega vzdrževanja CČN Domžale-Kamnik. 

0258 - Nadgradnja CČN Domžale - Kamnik  
Sredstva so porabljena, za projekt nadgradnje in posodobitve CČN Domžale-Kamnik, v skladu s pogodbo in 
finančnim načrtom. 

0291 – Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 
Izvajalec bo z deli začel v drugi polovici julija 2016. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

0100 - Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav  
Ni bilo aktiviranih posebnih aktivnosti. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

0101 - Ohranjanje biot. raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  
V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo potreb in ne porabe sredstev. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

0103 - Prostorski informacijski sistem  
V prvem polletju je bila realizacija na postavki 35%. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje 
prostorskega informacijskega sistema Občine Trzin (Piso), ki ga na podlagi pogodbe zagotavlja zunanji 
izvajalec. Del sredstev je bil porabljen tudi za nadgradnjo sistema in vnos novih prostorskih podatkov. 

0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za posodobitev komunalne opremljenosti in redno 
posodobitev baze evidenc za potrebe NUSZ. Izplačana so bila sredstva v višini 60%pogodbenega zneska in 
aneksa. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave  

0104 - Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja  
V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo potreb in ne porabe sredstev. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

0252 – Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji 
V skladu z dinamiko priprave prostorskih aktov so bila sredstva porabljena za pripravo strokovnih podlag 
(IDZ  začasni cestni priključek bodočega Centra zaščite in reševanja na državno cesto G2, IDZ urbanistična in 
arhitekturna rešitev gozdno parkovnega pokopališča). 

16039001 - Oskrba z vodo  

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 
Za objekt »Vodooskrbe v občini Trzin« so bila izplačana sproščena sredstva nadzoru, v skladu s pogodbo ter 
poplačilo pogodbenih obveznosti za potrebe obveščanja in informiranja javnosti (PR storitve, ki so obvezne 
pri projektih, ki se sofinancirajo s Kohezijskih skladov EU). 
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0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)  

Poraba sredstev je načrtovana za potrebe rednega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja, javnega 
kanalizacijskega omrežja ter objektov in naprav javne higiene na območju občine Trzin. 

0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška 
Izvajalec bo z deli začel v prvi polovici julija 2016. 

0281 – Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti – 2. faza 
Izvajalec bo z deli začel v prvi polovici julija 2016. 

0292 – Obnova vodovoda Zupanova ulica 
Izvajalec bo z deli začel v avgustu 2016. 

16039003 - Objekti za rekreacijo  

0113 - Mat. str. in vzdrž. športnih objektov in obnove, oprema za šport  

Polletna realizacija znaša 14,80 % sredstev. Realizacija vključuje redni letni pregled fitnes naprav, nakup 
drobnega materiala (čopiči in barve) za vzdrževanje ŠRPja, najem WC kabine, stroške smeti in vode ter 
pogodbenika, ki opravlja čiščenje igrišč med vikendi in prazniki. 

16039004 - Praznično urejanje naselij  

0115 - Božično novoletna okrasitev občine  
Polletna realizacija znaša 26,49 % sredstev. Sredstva se vsako leto porazdelijo na postavljanje novoletne 
okrasitve, ki zapade v tekoče leto in odstranitev le-te, ki zapade v naslednje leto. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

0116 - Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javnih zelenic in cvetličnih gredic po naselju Trzin, skladno s 
pogodbo o vzdrževanju. 

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

Sredstva so porabljena za potrebe vzdrževanja fontane, parkirišča za Zdravstveno ambulanto Trzin, 
občasnega vzdrževalca ŠRP Trzin Mlake ter spomladanski odvoz zelenega odreza in dodatno naročen 
odvoze zaradi snegoloma z dne 27. 4. 2016. 

0253 - Obveznosti po pog. o komunal. opremlj. 
Trenutno ni bilo potreb, aktivnosti so načrtovane za drugo polovico leta 2016. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

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

Sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 34,25 %. 
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16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

0031 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem  
Sredstva na omenjeni PP so bila realizirana za plačilo stroškov notarjev in sodnih cenilcev za ureditev 
zemljišč ob nakupu ter za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s sklenitvijo pogodbe. 

0124 - Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo  
Trenutno ni bilo potreb, aktivnosti načrtovane za drugo polovico leta 2016. 

16069002 - Nakup zemljišč  

0125 - Nakupi zemljišč  
V prvem polletju ni bilo nakupa zemljišč, zato sredstva niso bila realizirana. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

0127 – Investicije - Splošna ambulanta Trzin  
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za 1. fazo nakupa vozila za patronažno službo. 

0128 - Investicije - Zdravstveni dom Domžale 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za nakup ultrazvočnega aparata za potrebe dispanzerja za 
žene. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  

0129 - Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj  
Sredstva so bila realizirana za izvedene klinične preglede dojk in cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu. 

0130 - Specialni pedagog  
Sredstva so bila realizirana za opravljene storitve specialnega pedagoga. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

0131 - Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih  
Sredstva so bila realizirana za plačilo prispevkov za brezposelne  (povprečno 36 upravičencev mesečno). 

17079002 - Mrliško ogledna služba  

0132 - Mrliško ogledna služba 
Sredstva so bila realizirana za namen mrliško ogledne službe. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

0133 - Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine 
V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo potreb in ne porabe sredstev. 

0134 - Muzejska dejavnost 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za razstavo »Kaj nam odkrije sprehod po Ongru?«. 
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0263 – Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest. 
vzdr. ter oprema)  

Polletna realizacija znaša 16,31 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje 
muzejskega dela Jefačn'kove domačije in sicer za plačilo vodnega povračila za leto 2014 za vrtino za 
pridobivanje toplote, nakup sanitetnega in čistilnega materiala, čiščenje, izvajanje storitev varnosti pri delu, 
redno servisiranje dvigala, stroške upravljanja, storitve Telekoma in zavarovanje objekta z opremo. 

0268 – Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in 
ohranjanje kulturne dediščine 

V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo potreb in ne porabe sredstev. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

0137 - Založniška dejavnost in odkupi knjig  
Del sredstev v višini 165,46€ smo porabili za nakup Velike zbirke vzorcev in dokumentov v postopku javnega 
naročanja ZJN-3 2016 s komentarjem in konkretnimi navodili, del sredstev v višini 33,38 € pa za nakup 
Urbanističnega terminološkega slovarja za potrebe oddelka za okolje in prostor.  

0138 - Dotacija Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup 
gradiv za odd. v Trzinu  

Sredstva so bila realizirana za redno dejavnost knjižnice v prvem polletju. 

0139 - Knjižnica OŠ - dotacija  
Sredstva za dotacijo šolski knjižnici bodo realizirana v drugem polletju. 

18039003 - Ljubiteljska kultura  

0144 - JSKD OI 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne 
izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva na 
postavki so bila v prvem polletju realizirana 50,00 %.  

0254 - Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter 
izvajalcev  

Sredstva so bila porabljena za redne dotacije društvom, ki se ukvarjajo s kulturo. 

0255 - Kulturni programi Občine Trzin 
V prvem polletju do realizacije še ni prišlo, ker gre za kulturne programe na Trzfestu in Mednarodnem 
folklornem festivalu in bodo sredstva s strani izbranih izvajalcev zahtevana v drugi polovici leta. 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

0146 – Kulturni dom Trzin (mater. str., redno, invest. vzdrž. ter oprema) 
V prvem polletju so bila sredstva na postavki realizirana v višini 61,02 %, in sicer za nakup led luči in kablov 
za potrebe Kulturenga doma ter za stroške ogrevanja. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij  

0150 - OO ZZB  
Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta. 
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0151 - OO ZVVS  
Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin  

0164 - Sredstva za odpravljanje ovir za invalide  
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. 

0249 - Drugi društveni programi  
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične 
dejavnosti, programov na področju mladih in programov na področju starejših, ki jih izvajajo društva in 
druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben 
za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Sredstva za ta namen se 
delijo z javnim razpisom. Prijaviteljem, ki so na njem uspešni, so sredstva nakazovana na podlagi sklenjene 
pogodbe. V prvem polletju je realizacija na postavki 50,00 %. 

18059001 - Programi športa  

0165 - Letni program športa - dotacije športnim društvom  
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa. 
Sofinancirajo vsebine kot so športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
interesna športna vzgoja mladine, športna rekreacija, manjše prireditve športnih društev, … Realizacija je 
skladna z načrtovano. Društva so se prijavila na razpis, na podlagi sklepov, pogodb ter zahtevkov se 
sredstva nakazujejo mesečno.  

0166 - Šport za vse - Športna značka občine Trzin 
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev, ki so določene s Programom razvoja športa v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občina Trzin, št. 11/2003), oziroma so opredeljene z Letnim programom športa za 
leto 2016. V prvem polletju je bila realizacija postavke le 8,33 %, saj je bila financirana le ena prireditev, in 
sicer 18. Pohod po mejah občine Trzin, katerega se je udeležilo 17 pohodnikov. 

0167 - Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 
Postavka je namenjena sofinanciranju najemnin telovadnic športnim društvom, ki izvajajo letni program 
športa v Občini Trzin in za sofinanciranje društev s sedežem zunaj Trzina. Realizacija v prvem polletju je v 
skladu s pričakovanji. 

0169 - Tek Petra Levca Trzin  
Prireditev je bila izvedena in proračunska sredstva realizirana. Izbran organizator Športno društvo Trzin. 

0170 - Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin  
Prireditev je bila izvedena in proračunska sredstva realizirana. Izbran organizator Smučarsko društvo Trzin. 

0171 - Otroška olimpiada Trzin  
Prireditev je bila izvedena in proračunska sredstva realizirana. Letos se je Olimpijada odvijala v pokritem 
šotoru zaradi slabega vremena, udeležilo se jo je okoli 120 otrok starih med tri in šest let. Izbran organizator 
Športno društvo Trzin. 

0172 - Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 
Prireditev je bila izvedena in proračunska sredstva realizirana. Izbran organizator Strelsko  društvo Trzin. 

0173 - Šahovski turnir ob občinskem prazniku  
Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v celoti.  
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0174 - Športna oprema 
V prvem polletju leta 2016 še ni prišlo do potreb nakupa dodatne športne opreme za Streetworkout park, 
kateri se nahaja poleg ŠRP Mlake. 

0259 - Ureditev montažnega strelišča  
Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v celoti, saj smo kupili še zadnje elektronske tarče za potrebe 
strelišča v šoli. 

0289 – Vlečnica Tonček – Smušišče Dolga dolina Trzin 
Sredstva v prvem poletju niso bila realizirana. 

0290 – Obnova igrišča pri OŠ Trzin 
V letu 2016 je načrtovana obnova igršča pri OŠ Trzin. Za ta namen je bilo v prvem polletnju leta 2016 
porabljenih 1,99 % načrtovanih sredstev, in sicer za izdelavo geodetskega načrta okolice OŠ Trzin. 

18059002 - Programi za mladino  

0175 - Interesna športna vzgoja predšol. in šoloobveznih otrok 
Sredstva so namenjena v večini  OŠ Trzin, za interesno športno vzgojo in nadstandardno športno vzgojo ter  
društvom, ki izvajajo predšolsko športno vzgojo. V prvem polletju smo realizirani 34,20 % načrtovanih 
sredstev. 

0176 - ŠKD dejavnost 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta ob sprejemu prvošolcev. 

19029001 - Vrtci  

0177 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva  
Sredstva so bila realizirana za stroške izvajanja programa otroškega varstva. 

0178 - Vzgojni pripomočki v vrtcu 
Sredstva za nakup vzgojnih pripomočkov v vrtcu bodo realizirana v drugem polletju. 

0179 - Oprema oddelkov v vrtcu 
Sredstva so bila realizirana za garderobne omare za zaposlene v enoti vrtca Palčica. 

0180 - Vzdrževanje vrtca 
Sredstva v prvem polletju so bila namenjena plačilu požarne študije za vrtec. 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

0182 - Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov 
Sredstva  so namenjena tekočemu vzdrževanju in materialnim stroškom za počitnniške objekte, ki pa  v 
prvem poletju še niso bila realizirana. 

0183 - Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje) 
Sredstva v prvem poletju niso bila realizirana. 
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19039001 - Osnovno šolstvo  

0184 - Materialni stroški OŠ Trzin 
Sredstva so bila realizirana za plačilo materialnih stroškov šole.  

0185 - Ogrevanje in drugi stroški 
Sredstva so bila realizrana za ogrevanje šole. 

0187 - Šolska tekmovanja  
Sredstva bodo  realizirana v drugem polletju. 

0188 - Šolska izobraževanja  
Sredstva so bila realizirana za izvedbo izobraževanja za starše in učitelje na temo razvijanja delovnih navad. 

0191 - OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. 
Sredstva so bila realizirana za materialne stroške OŠ Roje. 

0192 - Šolski sklad 
Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje  tekaškega tabora na Pokljuki za učence 7. razreda šole. 

0193 - Oprema OŠ 
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju za nakup opreme šole. 

0194 - Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju za prenovo sanitarij v starem delu šole. 

0196 - OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema  
Sredstva za opremo OŠ Roje bodo realizirana v drugem polletju. 

19039002 - Glasbeno šolstvo   

0197 - Glasbena šola Domžale  
Sredstva za delovanje Glasbene šole Domžale so bila realizirana za prvo polletje. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju  

0198 - Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju. 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

0186 - Prevozi učencev  
Sredstva so bila realizirana za prevoze učencev v šolo in nazaj. 

0190 - Šola v naravi - sofinanciranje  
Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje zimske šole v naravi februarja v Bodentalu za učence 6. 
razredov. 
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19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu  

0202 - Sofinanciranje javnih prevozov  
Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje vozovnic dijakov in študentov. 

19069003 - Štipendije  

0203 - Štipendije za dijake in študente  
Sredstva so bila realizirana za izplačila 8 mesečnih štipendij za dijake in  študente. 

20019001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

0204 – Sofinanciranje javnih del 

Sredstva so bila realizirana za informatorja v šoli. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini  

0206 - Delo z mladimi  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju za šolski mediatorski tabor, nadarjene učence ter projekt po 
določilih odbora za mlade. 

20049001 - Centri za socialno delo  

0207 - Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju. 

20049003 - Socialno varstvo starih  

0209 - Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine 
Sredstva so bila realizirana za doplačilo oskrbnin za 2 upravičenca mesečno. 

0210 - Pomoč ostarelim na domu 
Sredstva so bila realizirana za doplačilo pomoči na domu za povprečno 9 upravičencev mesečno. 

0251 - Center aktivnosti Trzin (za starejše) – CAT 
Sredstva so bila realizirana v obsega 70%. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

0122 - Subvencioniranje najemnin  

Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnin. Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine 
je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj 
ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. 
Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. O 
upravičenosti in višini subvencije bo odločal pristojni občinski organ z odločbo v roku 30 dni od vložitve 
popolne vloge. Odločba se izda za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža 
najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrne Občina Trzin. Subvencija se določi največ v višini 
80% neprofitne najemnine, določene v skladu z veljavnimi predpisi.  

Občina trenutno zagotavlja naslednje neprofitne najemnine:  
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Habatova 7d  148,99 do 31.03.2017 

 137,93 do 30.11.2016 

Miklošičeva 1c, 
Domžale 

111,92 do 31.08.2016 

Ljubljanska 13b 157,20 do 31.01.2016 - TRŽNA NAJEMNINA 

 39,28 od 01.02.2016 – TRŽNA NAJEMNINA 

Peske 10 220,00 do 30.04.2016 - TRŽNA NAJEMNINA 

0212 - Občinske denarne pomoči   
Sredstva so bila realizirana za odobrenih 8 občinskih socialnih pomoči in 10 pomoči ob rojstvu otroka. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

0157 - RK Slovenije 
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana, so pa namenjena za sofinaciranje programa krajevne 
organizacije RK Trzin, predvsem za kritje stroškov v prostorih na Habatovi.  

0208 - Preventivni programi za mlade in samopomoč. supine- CSD, varne točke  
Sredstva so bila realizirana za izvedbo mladinskih delavnic za učence 8. razredov. 

0250 - Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij  

Sredstva so namenjena humanitranim organizacijam, ki delujejo na območju Trzina in so se javila na razpis 
za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti. V prvem polletju smo za sofinanciranje porabili 50,00 % 
načrtovanih sredstev. 

23029001 - Rezerva občine  

0216 - Proračunska rezerva  
Sredstva na postavki proračunska rezerva so namenjena izrednim dogodkom predvsem 
odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, plazovi, toča, suša, veter, množičen pojav 
nalezljivih človeških, živalskih in rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče.  V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov 
proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. 

V prvem polletju leta 2016 sredstev iz proračunske rezerve nismo koristili. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

0217 - Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi  proračuna 
nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 
0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.  

V prvem polletju leta 2016 sredstev iz splošne proračunske rezervacije nismo koristili. 
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0006 - Medobč inski inšpektorat  

06039001 - Administracija občinske uprave  

0046 - Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata   
Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki 
so določeni 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. Prav tako so na postavki 
planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2016 na novo določen v skladu z 
ZUPPJS16. Rahla odstopanja od finančnega plana se kažejo zaradi nezapolnjenega delovnega mesta 
svetovalca, kar nadomeščamo z delom preko študentskega servisa in z prerazporeditvami ter delno z 
povečanim obsegom drugih delavcev. Razporeditev sredtsve znotraj kontev na plačah smo naredili v okviru 
prerazporditev med konti. 

Realizacija sredstev v prvi polovici je v višini 45,76 %. 

0219 - Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata  
Sredstva na postavki materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata so namenjena predvsem za 
nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in 
mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina. Planirana so tudi sredstva vzdrževanje in 
zavarovanje ter gorivo službenih vozil Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za plačila raznih najemnin 
internetnih dostopov npr. do IUS in FIND INFA ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom 
skupne občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. Poraba 
sredstev je v skladu z pričakovanji saj trenutna realizacija znaša 26,07 % sredstev. 

0220 - Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 
Sredstva so bila realizirana v višini 4.321,46 EUR in so bila porabljena za nadgradnjo pisarniškega pohištva, 
nakupa dveh telefonskih slušalk in svetilke z akumulatorjem za potrebe redarstva. 

 


