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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI 4.579.391 €  

70 DAVČNI PRIHODKI  

700 Davki na dohodek in dobiček 1.794.767 € 

Obrazložitev konta 

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.  

Ministrstvo za finance je 14.12.2015 objavilo podatek o višini povprečnine v letu 2016 in višino pripadajočih 
prihodkov iz naslova dohodnine, ki znaša 1.794.767,00 EUR. 

 

703 Davki na premoženje 919.088 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na premoženje (703) sodijo: 

- davek na nepremičnine: 

  davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb,  

  davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,  

  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od pravnih oseb, 

  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od fizičnih oseb,  

  zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) 

- davek na premičnine: 

  davek na vodna plovila 

  zamudne obresti od davkov na premičnine 

- davek na dediščine in darila: 

 davek na dediščine in darila 

  zamudne obresti davkov občanov 

- davek na  promet nepremičnin in finančno premoženje: 

 davek na promet nepremičnin- od pravnih oseb 

 davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb 

zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin 

 

REBALANS: 

Z rebalansom davke od premoženja zvišujemo za 22 %, in sicer povišujemo davke na nepremičnine na vrednost 
odmernih odločb za leto 2016, zvišujemo davek na vodna plovila zaradi izredno visoke trenutne realizacije, iz 7.000 
EUR na 30.500 EUR zvišujemo davek na dediščine in darila zaradi visoke realizacije, ravno tako zvišujemo davke na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje. 
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704 Domači davki na blago in storitve 23.690 € 

Obrazložitev konta 

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

- davki na posebne storitve: 

  davek na dobitke od iger na srečo 

- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev: 

  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

  turistična taksa 

  občinske takse od pravnih oseb 

  občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 

  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 

 

REBALANS: 

Z rebalansom znižujemo davek na dobitke od iger na srečo,  zvišujemo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda za 4%, turistično takso zvišujemo iz 500 EUR na 1.400 EUR ter občinske takse od 
pravnih oseb zvišujemo iz 500 EUR na 2.600 EUR.  

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 706.282 € 

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 obresti od sredstev na vpogled 

  prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva 

  prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenski sredstev  

- prihodki od premoženja: 

  prihodki od najemnin za poslovne prostore 

  prihodki od najemnin za stanovanja 

  prihodki od drugih najemnin:   

 - prihodki od drugih najemnin- DSO Trzin 

   - prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik  

 - prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN 

 prihodki od zakupnin 

 prihodki iz naslova podeljenih koncesij 

 drugi prihodki od premoženja 

 

REBALANS:  

Z rebalansom zvišujemo prihodke od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva iz 3.300 EUR na 
7.800 EUR, znižujemo pa prihodke od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev. Prihodke od 
premoženja zvišujemo za 4 %, in sicer za 8% zvišujemo prihodke od najemnin za poslovne prostore glede na višino 
izstavljenih računov za leto 2016, malenkostno zvišujemo prihodke od najemnin za stanovanje ravno tako, na 
predvideno realizacijo glede na izstavljene račune za najemnino. Zvišajo se prihodki od zakupnin (prihodki iz 
naslova najema občinskih zelenic) iz 77.600 EUR na 97.000 EUR, za 7% zvišujemo tudi prihodke iz naslova 
podeljenih koncesij (PETROL d.d.). 
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711 Takse in pristojbine 4.450 € 

Obrazložitev konta 

Med takse in pristojbine (711) spadajo: 

upravne takse in pristojbine: 

- upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 

 

REBALANS: 

Z rebalansom zvišujemo prihodke iz naslova upravnih taks iz upravnih dejanj iz 3.700 EUR na 4.300 EUR.  

 

712 Globe in druge denarne kazni 46.200 € 

Obrazložitev konta 

Med globe in druge denarni kazni (712)  spadajo: 

- globe in druge denarne kazni: 

  globe za prekrške 

  nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 

  povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 

 

REBALANS: 

Z rebalansom za 400 EUR zvišujemo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, in sicer iz 200 EUR na 800 
EUR. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.730 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (713), ki spadajo: 

- prihodki od prodaje blaga in storitev: 

  prihodki od prodaje blaga in storitev 

 - prihodki od prodaje blaga in storitev- šotor CZ 

 - prihodki od prodaje blaga in storitev- knjige 

 - prihodki od prodaje blaga in storitev- parkomati 

 - prihodki od prodaje blaga in storitev- stojnice 

 - prihodki od prodaje blaga in storitev- delikomat 

 

REBALANS: 

Prihodke od prihodkov od prodaje blaga in storitev- parkomati znižujemo iz 1.000 EUR na 600 EUR ter prihodki od 
prodaje blaga in storitev- knjige iz 500 EUR na 50 EUR.  

714 Drugi nedavčni prihodki 71.299 € 

Obrazložitev konta 

Med druge nedavčne prihodke (714), spadajo prihodki: 

- drugi nedavčni prihodki: 

  drugi nedavčni prihodki   

 prihodki od stavbnih pravic 

  prihodki od komunalnih prispevkov 

 drugi izredni nedavčni prihodki 

 drugi nedavčni prihodki- obresti 
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REBALANS: 

Z rebalansom znižujemo prihodke iz naslova drugih nedavčnih prihodkov, predvsem prihodke in naslova 
komunalnih prispevkov. 

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 26.100 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev spadajo: 

- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč: 

  prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

 

REBALANS: 

Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč znižamo iz 50.000 EUR na predvideno realizacijo 26.100 EUR. 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 345.332 € 

Obrazložitev konta 

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna 

  prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

  druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

  prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

  prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

 

REBALANS: 

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 

 

 

 



 

 7 

740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

 

Namen rebalans 2016 

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

1/2 sredstev za subvencije najemnin tržnih stanovanj za leto 2015 1.249,20 EUR 

vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 

SKUPAJ 16.635,08 EUR 

 

740100- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

 

Namen rebalans 2016 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za tekočo 
porabo 

187.167,67 EUR 

SKUPAJ  187.167,67 EUR 

 

740101- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

 

Namen rebalans 2016 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za investicije  12.700,00 EUR 

SKUPAJ  12.700,00 EUR 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 668.603 € 

Obrazložitev konta 

REBALANS: 

Med Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  spadajo: 

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

  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 668.602,88 EUR 

SKUPAJ 668.602,88 EUR 
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II. POSEBNI DEL 
 

0004 Občinska uprava  3.704.245 €  

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 

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 
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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 2.200 € 

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 znižujemo za 100,00 € zaradi odjave nekaj digitalnih potrdil, katerim je 
prenehalo delovno razmerje in s tem posledično znižali stroške 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 2015. 

 

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 

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 

0402 - Informatizacija uprave 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

0402 Informatizacija uprave  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za 
elektronske storitve 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave. 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 - Informacijska infrastruktur 
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04029001 Informacijska infrastruktura  

Opis podprograma 

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo. 

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema 12.126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo 
morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.  

 

REBALANS  

Planirana sredstva dvigujemo za 2.000 € zaradi nakupa in delnega poplačila strežnika za OT In MIR ter nakupa 
licenc. Posledično s tem znižujemo PP 0019 - Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0005 Oprema za potrebe OT 2015-2016 

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

Sredstva so planirana glede na investicijo v letu 2016 

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 

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. 
Obveščanje poteka preko lokalnega časopisa Odsev, Uradnega vestnika, lokalnega TV programa, ki ga za OT izvaja 
zunanji sodelavec in raznosa obvestil gospodinjstvom, pa tudi na način tiskovnih konferenc in občasnega 
obveščanja javnosti o delu občine preko drugih javnih občil, medmrežja ipd. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o medijih 

- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin  

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

Dolgoročni cilj in kazalec je čim višja raven obveščenosti občank in občanov o delu občine in o dogajanju v občini in 
ustrezno informiranje širše javnosti o delu občine.  

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

Ažurno izvajanje informiranja.  

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti. Konec leta 2015 smo 
vzpostavili nov spletni portal, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti. Ker bo račun zapadel v leto 2016, smo 
na postavki namenili sredstva tudi za ta namen.  

 

REBALANS: 

Proračunsko postavko znižujemo na 5.000,00 EUR, ker bomo  sredstva za plačilo računa za vzpostavitev spletnega 
portala, v skladu s predlagano Strategijo koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko 
omrežje za obdobje 2016-2021, po sprejemu preknjižili na PP0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo - sklad. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Vse prireditve v občini, delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, delovanje 
društev ipd. 

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

Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let in sklenjena pogodba. 

 

0022 Občinsko glasilo Odsev 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa 
občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za 
prispevke v Odsevu), za plačila po podjemnih pogodbah, za plačila preko študentskega servisa… Načrtujemo 
sredstva v višini 40.000,00 EUR. 

 

REBALANS: 

Z rebalansom sredstva na postavki znižujemo za 8.000,00 €, saj je realizacija nekoliko nižja, kot pa smo prvotno 
načrtovali. Manj sredstev od načrtovanih smo porabili predvsem zato, ker ima Odsev po veljavnem Odloku lahko 
največ 32 strani, tako, da dodatnih strani, ki bi zviševale ceno na številko, ni, ampak je cena na številko fiksna. 
Poleg tega ni bila izdana dvojna številka, kar še dodatno znižuje realizacijo. Omenjeno vpliva tudi na višino 
porabljenih sredstev za avtorske honorarje za pisanje člankov, lektoriranje in fotografiranje.     

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let. 
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0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 10.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževalne stroške brezžičnih internetnih točk, ki vključujejo 
pregled delovanja (remote), na dve leti menjava koaxialnega kabla, pomoč ter svetovanje na INFO-WiFi vsebinah. 

 

REBALANS: 

Sredstva na PP zvišujemo zaradi preknjižbe stroškov postavitve in preoblikovanja spletne strani občine, ter za 
vzpostavitev in povezave občinskih objektov v optično omrežje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016 

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

Izračuni temeljijo na podlagi prejetih ponudb izvajalcev. 

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 

 

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi 
stroški 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih 
sodelavcev. Po  priporočilu nadzornega odbora, se financirajo tudi odškodnine in drugi stroške.  

 

REBALANS:  

Zaradi nižje realizacije sredstva znižujemo. 

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. 
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0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla 704 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno 
knjižnico Tineta Orla Trzin.  

 

REBALANS: 

Z rebalansom se sredstva znižujejo na višino realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Čim višja raven kakovosti storitev knjižnice. 

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

Izkušnje iz preteklih let in zakonske obveznosti občine. 

 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost. Pri čemer občina sofinancira izključno 
dejavnosti otrok in mladine na tem področju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je motiviranje mladih za udejstvovanje na tem področju in tako tudi spodbujanje za odločanje za 
izbiro znanosti kot življenjske usmeritve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.  

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 

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis podprograma 

 Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.     

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 kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.   

 

0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine 590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin v skladu z letnim 
delovnim načrtom izvede v 4. razredu (predvidoma 13,15 € na udeleženca). Tem sredstvom se lahko prišteje še 
15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči za to namenjenega zneska iz proračuna. 

 

REBALANS: 

Z rebalansom se sredstva znižujejo na višino realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu. 

 

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 

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0603- Dejavnost občinske uprave 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega sveta, ožjih 
delov občin, kolikor v občini so ustanovljeni in sodelovanje občine v zvezah občin in različnih drugih oblikah 
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje občine, izmenjava izkušenj, pridobivanje 
strokovne pomoči in sodelovanje občin v razmerjih z državo. 

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 občine in 
sodelovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

 

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

Opis podprograma 

Podprogram obsega pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim  
organom in službam 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin. 

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

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetna in strokovna priprava podlag za kakovostno izvedbo občinskih naložb 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag 

 

0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in 
službam 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati 
preden se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo na 
različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan odločata o investicijah. 
Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravljalnim fazam kohezijskih projektov v smislu priprave dokumentov 
za prijavo na javne razpise za sofinanciranje. V letu 2016 se zagotovijo sredstva v višini 35.000 EUR, in sicer za 
potrebe izdelave Ocene stroškov izvedbe gradnje, Natečajne/projektne naloge, Investicijskega programa (IP) in 
Natečaja ZAPS (vključno z nagradami) za potrebe Doma zaščite in reševanja Trzin. 

 

REBALANS:  

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in 
stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upoštevaje vsebino projekta, ki naj bi se izvedel. 

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 
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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 

 

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS: 

Sredstva na PP Obnova in vzdrževanje upravne stavbe OT znižujemo, ker se nismo odločili za sanacijo strelovoda 
ter pranje in barvanje fasade v letu 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih 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 

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno 
varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih 
in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna 
skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, ki jih 
neposredno določi pristojni občinski organ in z gasilskimi organizacijami v katerih delujejo te gasilske enote, občina 
sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.  

Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno 
gasilsko službo ter nadzira izvajanje. 

Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva: nakup opreme, nakup in vzdrževanje 
ter hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike 
nesreče.  

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v 
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primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom 
javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje 
gasilcev).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

- Zakon o varstvu pred požarom 

- Zakon o gasilstvu 

- Uredba o požarni taksi  

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

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

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in 
drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za 
posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je  skrajšanje odzivnega 
časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda. 

Med dolgoročnimi cilji bi izpostavili predvsem nakup gasilskega vozila, skladno s predpisi glede na statut PGD Trzin 
ter izgradnjo nove zgradbe za potrebe PGD Trzin in celotne dejavnosti s področja zaščite in reševanja, vključno s 
pridobitvijo zemljišča ter nakupom opreme. 

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

Letni cilji podprograma so: 

- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,  

- spremljanje realizacije finančnega načrta,  

- nakup opreme za dejavnost  javne gasilske službe,  

- tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,  

- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske 
in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,  

- načrtovanje razvoja javne gasilske službe, 

- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter  

- zvišanje ravni aktivne varnosti. 

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so: 

- delež izvedenih nalog,  

- število usposobljenega kadra.  

 

0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 24.263 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječi Gasilski dom Trzin na Ljubljanski cesti 2, v Trzinu, je kljub izvedenimi posameznimi obnovitvenimi deli 
dotrajan, premajhen in nima dovolj funkcionalnega zemljišča za ustrezno opravljanje dejavnosti. Prostorska stiska, 
pomanjkanje garažnih in skladiščnih prostorov ne ustrezajo potrebam. Obstoječi gasilski dom je zastarel in 
premajhen za ves vozni park in skladiščenje vse zaščitne in reševalne opreme. Težave z dotrajanimi prostori ima 
tudi Planinsko društvo Onger (PD). Civilna zaščita Trzin (CZ) je trenutno brez prostorov za delovanje. V drugi 
polovici leta 2016 so sredstva namenjena izdelavi Investicijskega programa (IP), pripravi Natečajne naloge z oceno 
stroškov gradnje, organizaciji Arhitekturno prostorskega natečaja (ZAPS) z izplačilom nagrad in izborom 
projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. 

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja. Predvideni stroški v vezi z izvedbo Arhitekturno prostorskega natečaja z 
izplačilom nagrad in izborom projektanta za izdelavo projektne dokumentacije, se zaradi utemeljenih razlogov 
prenesejo v leto 2017. Zaključek natečaja je predviden konec novembra 2016, kar pomeni, da izplačila zapadejo v 
leto 2017. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 
razvoj podeželja, in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstva in ribištva je kakovostno izvajanje nalog v zvezi izvajanjem nalog na področju 
podpore kmetijstvu, ki izhajajo iz Strategije razvoja občine in ki zagotavljajo stabilnost in skladen razvoj v Občini 
Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog proračunske porabe, zagotoviti pomoč in udeležbo občine pri izvedbi 
komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, 
Hrastnice, Blatnice), ki jih ima trenutno v največji meri v najemu »Agroemona«, vendar je stanje, kar zadeva posest 
zemljišč, preglednost meja in lastništvo zemljišč (tudi lastništvo občine) po končanih postopkih denacionalizacije 
neurejeno in nepregledno.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103- Splošne storitve v kmetijstvu 

1104- Gozdarstvo 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029003 - Zemljiške operacije 

 

11029003 Zemljiške operacije  

Opis podprograma 

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu. 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih. 

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2014, objava 
20.06.2014).  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva. 

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

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine. 

 

0274 Komasacije kmetijskih zemljišč 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pričela s pripravljalnimi deli za komasacijo 
kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Območje komasacije še ni določeno. 
Vključene občine 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). Lokalni razvojni program Občine Trzin predvideva 
pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v 
jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice). Sredstva so namenjena pripravljalni fazi 
komasacije kmetijskih zemljišč, ki vključuje izvedbo postopkov in izdelavo dokumentacije za vložitev vloge za izdajo 
odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na pristojno UE. 

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 

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

Izhodišče temelji na okvirni oceni zunanjih pripravljavcev. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati delež obnovljivih virov energije in tako povečati energetsko 
učinkovitost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije 

 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

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 (pridobitev 
energetskih izkaznic,....). 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe in obnovljivih virov energije, ki se dodeljujejo v obliki posojil s 
subvencionirano obrestno mero. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Energetski zakon 

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov 
učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju   občine Trzin 

- Lokalni energetski koncept občine Trzin 

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

Dolgoročni cilj je postati energetsko učinkovita oziroma nizko ogljična občina s težnjo po čim višji ravni energetske 
samooskrbe, zlasti z uporabo obnovljivih virov energije (sončna senergija, toplotna črpalke, kogeneracije idr.), 
sprejeti spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta, pridobiti energetske izkaznice za vse objekte 
v lasti Občine Trzin, s prostorskimi akti spodbuditi gradnjo nizko energetskih objektov v občini, s spodbudami 
pospešiti energetsko sasnacijo stavb v lasti fizičnih oseb ter pospešiti vgradnjo naprav za izkoriščanje  obnovljivih 
virov energije.  

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgoročnih ciljev.  

 

0260 LEK- uresničevanje 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu 
uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu 
izvajanja aktivnosti iz LEK OT. Stroške povezujemo z organizacijo in izvedbo načrtovanih delavnic in predavanj za 
občane na ravni ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih 
virov,  izvedbo raznih študij, raziskav ipd. in ostale aktivnosti, ki bodo določene na sestankih v ta namen imenovane 
Delovne skupine in nato opredeljene  v Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta uresničevanja Lokalnega 
energetskega koncepta Občine Trzin, ki ga bomo pripravili za resorno ministrstvo in Občinski svet Občine Trzin in 
katerega sestavni del sta tako poročilo o izvedenih aktivnostih za preteklo leto kot tudi plan aktivnosti za prihodnje 
leto (tj. za tekoče proračunsko leto). V letu 2016  zagotovljena poraba na tej PP znaša 10.000,00 EUR. 

 

REBALANS: 

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu 
uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu 
izvajanja aktivnosti iz LEK OT. V prvem trimesečju koledarskega leta 2016 se nam je iztekla pogodba za zakup 
licenčne programske opreme za vodenje energetskega knjigovodstva za pet javnih objektov. Ker se za obnovitev 
licenčne pogodbe nismo odločili (energetsko knjigovodstvo bomo vodili sami), sredstva na tej postavki znižujemo iz 
5.000 € na 2.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Načrtovana sredstva temeljijo na 16-ih ukrepih, ki so določeni in tudi finančno ovrednoteni v  Akcijskem načrtu 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/14). 
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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 

 

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 

13029003- Urejanje cestnega prometa 

13029004- Cestna razsvetljava  

 

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. 
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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. 

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 140.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije.  

Iz te postavke je bilo financirana ureditev neposredne okolice OŠ Trzin (izgradnja hodnikov za pešce, izvedba 
krožnega križišča) ter ureditev parkirišča pri Kulturnem domu Trzin. 

Prav tako je bila financirano cestišče in obnova hodnikov za pešce na delu Mengeške ceste in sicer od OŠ Trzin do 
križišča z glavno Mengeško cesto. 

 

REBALANS: 

Pridobljene so višine okvirnih stroškov prej naštetih obnov, 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. 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

Opis podprograma 

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju cestnega prometa: upravljanju in tekočemu vzdrževanju 
parkirišč, prometnih znakov,... 

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 

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 
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0033 Nakup, postavitev in invest. vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih 
tabel, ipd. 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena vzpostavitvi enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na 
glavnih vhodih v naselje. Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 5.000 EUR. 

 

REBALANS: 

Postavko dvigujemo zaradi prometne nezgode v križišču pri Kulturnem domu Trzin. Podrti sta bili ulična in 
obvestilna tabla, zavarovalnica povzročitelja pa bo odškodninski znesek nakazala v prihodnjem letu, 

zato smo morali pokriti stroške popravila iz proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Označitev ulic in cest ni poseben konkreten projekt, ampak je samostojna postavka. Je pa smiselno, da ob ureditvi 
ali obnovi delov ulic ali cest tudi uredimo celostno podobo označevanja predmetnih delov občinskih cest. 

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

Zagotavljanje prometne varnosti. 

 

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocenjujemo, da storitev na letni ravni (materiala in dela), ko je potrebno na javnih občinskih cestah zamenjati 
dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi, avtobusnih 
postajališčih in hodniku za pešce znaša okrog 15.000 EUR. 

 

REBALANS: 

Glede na predvideno realizacijo v tekočem letu znižujemo postavko za tretjino načrtovanega zneska. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah. 

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

Zagotavljanje primernega nivoja vzdrževanja prometne signalizacije. 

13029004 Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

Podprogam vključuje sredstva za cestno razsvetljavo: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

- Odlok o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju 
opravljanja gospodarske javne službe "javna razsvetljava" v Občini Trzin 

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 
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0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ukinitvijo PP0079 in PP0084 nameravamo ločiti vzdrževanje prometne signalizacije: združitev vzdrževanja 
semaforjev in cestne razsvetljave ter prometnih znakov in talnih oznak (PP 0267).  

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov 
cestne razsvetljave. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil, ki ne ustrezajo več omejitvah na področju 
t.i. »svetlobnega onesnaženja«. Predvideva se nadaljnje vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti, ki zajema 
predvsem menjavo pregorjenih luči, modulov, redne preglede, nastavitve časa ob prehodu na poletni oz. zimski 
čas, idr. 

 

REBALANS: 

Postavko znižujemo glede na predvideno realizacijo v letu 2016. Ocenjena prenova cestne razsvetljave v okolici OŠ 
Trzin je bila nekoliko nižja od pričakovane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za redna vzdrževalna dela in menjavo neustreznih svetilk po posameznih javnih cestah in ulicah v Trzinu ter 
vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu. 

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah. 

 

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.   
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, 
financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in in predstavitev enot malega 
gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih 
subjektih 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva 

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 podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih in predvidenih projektov ali operacij s področja regionalnega 
sodelovanja in sicer Lokalna akcijska skupina (LAS), Razvojne naloge RRA LUR za leto 2016, Regijska destinacijska 
organizacija (RDO). Projekti so regionalnega oziroma medobčinskega značaja in pomena ter deloma tudi 
sofinancirani s sredstvi iz evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih 
udeleženih občin. Postavka je v letu 2016 povišana zaradi predvidenega zagona projekta v okviru LAS, z naslovom 
"Zgodbe naših mokrišč", h kateremu bo pristopila tudi Občina Trzin v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, 
Zavodom za gozdove, Občino Medvode, Občino Domžale, Občino Mengeš in Občino Vodice. 

 

REBALANS: 

Predvidena dinamika projektov v okviru LAS je počasnejša od predvidene, zato sredstva na postavki z rebalansom 
znižujemo. Za posamezne projekte LAS bodo v letu 2017 odprte ločene postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina sredstev temelji na osnovi izkušenj in višini stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev glede na 
vsebino projekta, ki naj bi se izvedel iz naslova regijskega sodelovanja. 
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0086 Strategija razvoja Občine Trzin 235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojih možnosti občine in prioritet občanov 
povezanih z življenjem in razvojem v občini in ob upoštevanju Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za 
obdobje 2014 do 2020 (Ur.vestnik. OT, št 7/2014). 

REBALANS: 

Ker letos ni bilo potrebe po večji  preveritvi podatkov v zvezi z veljavno strategijo – Letnim razvojnim programom, 
sredstev nismo porabili. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Glede na to, da ima občina sprejet Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020,  katerega 
uresničevanje se bo nadaljevalo tudi v tem proračunskem letu, se predvidevajo samo minimalna sredstva za 
morebitno posodobitev ali anketno preverbo njegovih izhodišč. 

 

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. 

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 

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave  

 

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. 
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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 

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002- Ravnanje z odpadno vodo    

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega ločevanja odpadkov in dokončne 
obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja 

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

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin  

- Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin 

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč. 

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij. 

 

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 9.446 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Omrežnine na tej postavki so namenjene vzdrževanju in menjavi posod na javnih zbiralnicah ločenih odpadkov v 
naselju Trzin (t.i. ekološki otoki), posledica dotrajanosti, poškodb, vandalizma in nepravilnega rokovanja s 
posodami. S sredstvi prav tako vzdržujemo skupni center za ravnanje z odpadki v Dobu pri Domžalah, kjer so 
pridobili lastništvo na podlagi razdružitve z nekdanjo Občino Domžale. V centru lahko občani skozi vse leto oddajo 
odpadke, ki jih glede na klasifikacijo lahko prevzame center. 

REBALANS: 

Višino proračunske postavke usklajujemo na predvideno višino izdatkov v letu 2016.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) 

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. 

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 
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- 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. 

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

 

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 16.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav na območju CČN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

REBALANS: 

Višino proračunske postavke usklajujemo na predvideno realizirano omrežnino v letu 2016, kot izhaja iz izračunane 
amortizacije naprav in objektov ter poslovnih knjig CČN.  

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 594.957 € 

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. 

 

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 102.020 € 

Zadrževalni bazen Trzin-Mlake, nekdanja čistilna naprava ima funkcijo zadrževanja visokih vod, večjih ujetih kosov 
in peska saj bi z omenjenimi pritoki obremenjevali glavno kanalizacijsko os Cerklje-Komenda-Mengeš-Trzin-Študa 
ter delovanje CČN. Bazen je star prek štirideset let in je vse skozi v funkciji ter izpostavljen atmosferskim 
neprilikam. Sanacija je nujno potrebna, saj poleg načetosti samega bazena, zastarelosti tehnologije se vsako leto 
dvigujejo stroški obratovanja in vzdrževanje le-tega.  

REBALANS: 

Ureditev zadrževalnega bazena Trzin-Mlake pri plinarni: optimizacija učinkovitosti bazena, izboljšanje varnosti za 
upravljavca, modernizacijo bazena in funkcionalnosti. 

Izvajalec in strokovni nadzor sta bila izbrana po sistemu javnega naročanja. Trenutno poteka dobava grabelj in 
začeta so bila GOI dela. Investicijo vodeni pooblaščeni investitor Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 
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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. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

Opis glavnega programa 

Upravljanje in nadzor vodnih virov; ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. Zagotavljanje varnosti pred poplavami in čistosti vodotokov. 

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave  

Opis glavnega programa 

Pomoč in podpora ohranjanju narave - sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (tudi odškodnine lastnikom zaradi 
omejevanja možnosti gospodarskega izkoriščanja ipd.). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje narave in naravnih vrednot. 

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

Opis podprograma 

Ohranjanje obstoječega stanja biotske pestrosti na začasno zavarovanem območju med OIC Trzin in delom naselja 
Mlake.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področni predpisi. 

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

Ohranitev stanja. 

0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 s strani Zavoda za varstvo narave, OE Kranj poteka priprava strokovnih podlag za trajno zavarovanje 
naravnih vrednot na območju med OIC in Mlakami. Sledi priprava in sprejem odloka o trajnem zavarovanju lokalnih 
vrednot na tem območju. Na postavki se zagotavljajo sredstva za morebitna izplačila nadomestil lastnikom parcel, 
ki se določijo naknadno. Del sredstev se zagotavlja tudi za vzdrževanje in nadgradnjo gozdne učne poti. 
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REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja od pričakovane. 

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

 

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 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: Urejeno prostorsko načrtovanje, ki bo povzročalo učinke kohezivnosti z obstoječo gradnjo in ne 
bo imelo prekomernih učinkov na zgrajeno javno infrastrukturo ter preobremenitev okolja, kar lahko povzroča 
padec standardi življenja.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603- Komunalna dejavnost 

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)   

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

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 

Dokumenti so Občinski prostorski načrt ter podrobnejši akti in odloki s področja stanovanjsko komunalne 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo uravnotežen in vzdržen  prostorski razvoj kraja,  pri čemer upoštevamo tudi  zmožnost  komunalne 
infrastrukture oz. njuno soodvisnost. 

 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave  

Opis podprograma 

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja 

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

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

Letni izvedbeni cilj je nadzor nad prostorom, onsnaževanjem okolja in narave. 

 

0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju nadzora nad stanjem okolja, analizam ali bazam podatkov o stanju okolja. 
Postavka je v letu 2016 namenjena morebitnim dodatnim in nenačrtovanim testiranjem vzorcev vode ali tal 
oziroma izvedbe drugih analiz. 

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja od pričakovane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Občinski program varstva okolja, posamezni primeri in urgence z naslova varstva okolja ali onesnaženja narave. 

16029003 Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) in 
za zagotavljanje izdelave obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Za 
doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-          Zakon o prostorskem načrtovanju-          Zakon o urejanju prostora -          Zakon o graditvi objektov -          
Zakon o vodah -          Zakon o varstvu okolja -          Zakon o varstvu kulturne dediščine -          Zakon o ohranjanju 
narave  

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

Dolgoročni razvojni cilj je priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta Občine Trzin (na podlagi pobud), ki 
bo temelj učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč, podlaga za ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer s primerno 
razporeditvijo različnih dejavnosti v prostoru. 

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

Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju, in sicer predvsem:-          
spremembe in dopolnitev OPN (na podlagi pobud), - priprava strokovnih podlag. 

 

0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji
 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev OPN, pripravi OPPN, pripravi strokovnih podlag, študij ter 
ostali prostorski dokumentaciji. V letu 2016 so na postavki predvidena sredstva za fazno pripravo sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Trzin in začetek priprave OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-del (Dom zaščite in reševanja). 

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja od pričakovane. Predvideni stroški v zvezi s pripravo sprememb in 
dopolnitev OPN so se v letu 2016 zmanjšali, zaradi obvezne priprave CPVO. Zaradi dinamike izdelave CPVO in OPN 
se del sredstev za plačilo teh dokumentov prenese v leto 2017. Prva plačila za pripravo OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-
del zapadejo v leto 2017. Sredstva v letu 2016 se temu primerno znižajo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izračun predloga temelji na izkušnjah v zvezi s preteklimi stroški iz naslova OPN in ostale prostorske 
dokumentacije. 

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 

16039003- Objekti za rekreacijo 

16039004- Praznično urejanje naselij 

16039005- Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju 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 12.091 € 

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. 

 

REBALANS: 

Sredstva na postavki zvišujemo glede na dejanske stroške obveščanja in informiranja 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 

 

0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška 85.521 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z uvedbo omrežnin se je občina z upravljavec javnega vodovodnega omrežja lotila načrtne obnove najstarejših 
delov in delov, kjer se pogosto pojavljajo okvare na javnem vodovodnem omrežju v naselju Trzin. 

Sredstva so predvidena za porabo obnove javnega vodovoda in pripadajočih hišnih priključkov ter nadtalnih 
hidrantnih nastavkov na delu Habatove ulice v Trzinu (od sredine šolskega parka), do glavne Mengeške ceste v 
križišču pri Kulturnem domu Trzin s podbojem in navezavo na javni vodovod na glavni Mengeški cesti, ki v tem delu 
poteka po vzhodni strani glavne ceste. 

REBALANS: 

Uskladitev proračunske postavke z dejansko izbranim izvajalcem in pogodbeno vrednostjo. Pri prehodu prek G2-
104/1139 (državne ceste) je prišlo zaradi podbijanja (na zahtevo MzI DRSI) do dodatnih stroškov pri navezavi na 
obstoječi vodovod, ki poteka v tem delu ob vzhodni strani glavne Mengeške ceste. 

 

0281 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2. faza 52.909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z uvedbo omrežnin se je občina z upravljavec javnega vodovodnega omrežja lotila načrtne obnove najstarejših 
delov in delov, kjer se pogosto pojavljajo okvare na javnem vodovodnem omrežju v naselju Trzin. 

Sredstva so predvidena za porabo obnove javnega vodovoda in pripadajočih hišnih priključkov ter nadtalnih 
hidrantnih nastavkov na delu Jemčeve ceste v Trzinu, od križišča z glavno Jemčevo cesto, pri h. št. 42 do h. št. 27 
(notranja Jemčeva cesta – stara struga Pšate). 

 

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. 
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0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica 1.445 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z uvedbo omrežnin se je občina z upravljavec javnega vodovodnega omrežja lotila načrtne obnove najstarejših 
delov in delov, kjer se pogosto pojavljajo okvare na javnem vodovodnem omrežju v naselju Trzin. 

Sredstva so predvidena za porabo izdelave projektne dokumentacije za obnovo javnega vodovoda in pripadajočih 
hišnih priključkov ter nadtalnih hidrantnih nastavkov na Vegovi ulici v Trzinu. 

REBALANS: 

Sredstva so bila namenjena projektni dokumentaciji. 

 

0292 Obnova vodovoda Zupanova ulica 102.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z uvedbo omrežnin se je občina z upravljavec javnega vodovodnega omrežja lotila načrtne obnove najstarejših 
delov in delov, kjer se pogosto pojavljajo okvare na javnem vodovodnem omrežju v naselju Trzin. 

Sredstva so predvidena za porabo obnove javnega vodovoda in pripadajočih hišnih priključkov ter nadtalnih 
hidrantnih nastavkov na delu Zupanove ulice v Trzinu, od Mlakarjeve ulice do Ulice pod gozdom. 

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. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  

Opis glavnega programa 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti 
občine). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči. 

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

 Glavni letni izvedbeni cilj je uresničevanje Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001- Urejanje občinskih zemljišč 

16069002- Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
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- Stanovanjski zakon 

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

Uresničevanje občinskega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

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

Izvedba načrtov 

0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški povezani z urejanjem najemnih razmerij, prodajnih razmerij ter razpolaganje z 
občinskim premoženjem. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo zaradi manjše realizacije, ki je posledica manjše siceršnje aktivnosti na nepremičninskem trgu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izhodišča za določitev višine sredstev so določana na osnovi proračuna iz predpreteklega leta 

 

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 

1702- Primarno zdravstvo 

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707- Drugi programi na področju zdravstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 

17079002- Mrliško ogledna služba 
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- 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. 

0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev  denarne 
socialne pomoči in niso zavarovanci iz drugega naslova. 

 

REBALANS: 

Z rebalansom se sredstva znižujejo zaradi nižje realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina krije zavarovanje. 

17079002 Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za 
prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši 
občini, kar je vezano na število smrti, ki se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se 
vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.  

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. 
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0132 Mrliško ogledna služba 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določilih Pravilnika o pogojih in 
načinu opravljanja mrliško ogledne službe mora zagotavljati, in sicer sredstva za mrliško ogledno službo za občane 
s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, ne glede na kraj njihove smrti (računi mrliških ogledov, obdukcij).  

 

REBALANS: 

Z rebalansom se sredstva znižujejo zaradi nižje realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu.  

 

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 

- 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 

1802- Ohranjanje kulturne dediščine 

1803- Programi v kulturi 

1804- Podpora posebnim skupinam 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - ohranjanje kolektivnega spomina v kraju. 

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 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje  
kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine 
zaradi razlastitve  nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za 
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev spominskih obeležij.  

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na pogodbeno vrednost, ki smo jo podelili preko razpisa ter je napovedana realizacija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora  

- Zakon o graditvi objektov  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Stanovanjski zakon 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik  

- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena 

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, v okviru katerega se 
predvideva tudi ohranitev spominske vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko 
dejavnost v omejenem obsegu. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena občinskemu javnemu razpisu za sofinanciranje kulturnih programov. 

 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo  na raven razpisanih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot pretekla leta. 

 

0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. 
ter oprema) 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na proračunski postavki namenjena vzdrževanju, plačilu stroškov električne energije, smetarine, 
čiščenje, za nakup pohištva in opreme ter ostalim stroškom za nemoteno delovanje objekta.  

 

REBALANS: 

Sredstva na postavki znižujemo glede na dejansko nižje materialne stroške objekta od planiranih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-15-0001 Razstava "Prazgodovina kako smo živeli" - 2.faza 

OB186-15-0038 Posamične dopolnitve stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli« 

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 drugih stroškov ter na podlagi podobnih izkušenj iz 
preteklih let.  

1803 Programi v kulturi 131.083 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je omogočiti še višjo raven dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij v občini, omogočanje 
in spodbujanje družabnega življenja v občini, rekreacije in kulturnih dejavnosti občank in občanov. 

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 

18039001- Knjižničarstvo in založništvo 

18039003- Ljubiteljska kultura 

18039005 Drugi progami v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 100.521 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Odlok o Knjižnici 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. 

 

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup gradiv 
za odd. v Trzinu 97.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki 
odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. Na 
postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter 
nabavo knjižnega gradiva. Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. 
Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja 
računalniške opreme, banke in agencije, prireditve itd., neprogramski stroški pa komunalne storitve, ogrevanje, 
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zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča itd.. V skladu z zakonodajo se iz 
občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjižnega gradiva, t.j. knjig, periodike in neknjižnega 
gradiva. Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno 
knjižnico. Plače oz. stroški dela pa se seštejejo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost 
krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev.  Investicije in inv. vzdrževanje 
ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine 
vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se 
prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih 
sredstev za ta namen. 

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo zaradi nižjih stroškov dela. 

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

Izhodišča za izračun predlogov temeljijo na predlogu knjižnice, zakonskih obveznostih ter realizaciji preteklih let. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Državni in občinski programski dokumenti, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja  

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih nalaga področna zakonodaja in jih podpirajo občinski razvojni 
dokumenti 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje  

1905 - Drugi izobraževalni programi 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in 
investicijsko vzdrževanje na tem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa ter zagotoviti višji nivo standarda. 

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 

19029001 - Vrtci 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje vzdrževanje počitniških objektov in obnovo in vzdrževanje otroških igrišč.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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. 

 

0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin namenjena vzdrževanju doma na Krku in drugih 
počitniških objektov (na Velika planini in Rogli). 

 

REBALANS  

Sredstva znižujemo na 400,00 €, ker prodaja Doma na Krku še ni realizirana, zato bodo sredstva zadoščala za 
tekoče vzdrževanje objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 ter na podlagi predloga vzdrževalcev. 

 

1906 Pomoči šolajočim 46.700 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu ter štipendije. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002- Pomoči v srednjem šolstvu 

19069003- Štipendije 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 18.700 € 

Opis podprograma 

S podprogramom se zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza v šolo in domov osnovnošolskih otrok ter otrok s 
posebnimi potrebami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- 56. člen Zakona o osnovni šoli 
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- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami 

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0190 Šola v naravi - sofinanciranje 2.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi (predvidoma 49,95 € na udeleženca), ki jo Osnovna šola 
Trzin izvaja v 6. razredu.  K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se lahko prišteje še 15% teh 
sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči določenega zneska iz proračuna. Osnovni namen 
zimske šole v naravi je bivanje v naravnem okolju ob množici zimskih dejavnosti, kot so igre na snegu, smučanje, 
sankanje, izdelovanje skulptur, zimski pohod, družabne igre ipd. 

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo na realizacijo letošnjega leta. 

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 

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

2002- Varstvo otrok in družine 

2004- Izvajanje programov socialnega varstva  

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva  
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20019001 Urejanje sistema socialnega varstva  

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva, in sicer so namenjena sofinanciranju programa 
javnih del v šoli. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu       

- 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 izvajanje podprograma. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0204 Sofinanciranje javnih del 3.315 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator). Sredstva so 
planirana v obsegu 10 mesecev za vratarja-informatorja. 

 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi višje realizacije od predvidene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračuni temeljijo na podlagi načrta OŠ in realizacije v preteklega leta. 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001- Centri za socialno delo 

20049003- Socialno varstvo starih 

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebnih stroškov 
za umrle brez dedičev. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu      

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin  

- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu  

- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu  

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo 
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin ter Spremembe in dopolnitve Pravilnika  

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči  

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 

 

0122 Subvencioniranje najemnin 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnin. Subvencije 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.  

 

Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa 
se jo mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravniških storitev, 
amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne 
dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno občutno nižje od tržnih. 

 

Najemniki z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Subvencija lahko znaša do 80 % 
neprofitne najemnine. Subvencija velja največ leto dni. Nato je mogoče zanjo ponovno zaprositi, če se razmere 
niso spremenile. Za subvencijo lahko zaprosijo vsi, katerih dohodek gospodinjstva po članu ne presega 
minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega dejanskega dohodka in za znesek neprofitne najemnine.  

 

Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. O 
upravičenosti in višini subvencije odloča Center za socialno delo z odločbo v roku 30 dni od vložitve popolne vloge. 
Odločba se bo izdala za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino 
najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Trzin. Plan za leto 2016 temelji na veljavnih odločbah iz leta 
2015, za katere pričakujemo da bodo izdane tudi v letu 2016. 

 

Subvencije v letu 2015   

 

Habatova 7d  148,99 do 31.03.16 

 170,18 do 30.11.15 

Jemčeva 40 148,62 do 31.12.15 

Miklošičeva 
1c, Domžale 

111,92 do 31.08.16 

Ljubljanska 
13b 

157,20 do 31.01.16 - TRŽNA NAJEMNINA 

Peske 10 220,00 do 31.0516 - TRŽNA NAJEMNINA  
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REBALANS: 

Sredstva na PP znižujemo na 6.000,00 € zaradi trenutno  nižje realizacije. 

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1),  (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) 
in18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). 

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
 4.800 € 

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 14 Varnih točk za otroke in mladostnike, 
kamor se v primeru stiske otroci lahko umaknejo in so bile vzpostavljene s šolskim letom 2014/15. Na postavki se 
zagotovijo dodatna sredstva šoli za logopedski pregled šolskih novincev. 

 

REBALANS: 

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva šoli za preventivne delavnice. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 šole in CSD Domžale. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajem sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujno za izvajanje dogovorjenih nalog. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303- Splošna proračunska rezervacija 

2303 Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno 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 

23039001- Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi . 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – 
ZFisP) 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno planiranje nalog pri sestavi plana. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0217 Splošna proračunska rezervacija 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 2 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov. 

REBALANS: 

Skladno z zvišanjem prihodkov, usklajujemo tudi sredstva proračunske rezervacije. 

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016 32.255 € 

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,.. 

REBALANS: 

Sredstva na PP zvišujemo zaradi preknjižbe stroškov postavitve in preoblikovanja spletne strani občine, ter za 
vzpostavitev in povezave občinskih objektov v optično omrežje. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-15-0037 Inv. Vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla 704 € 

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. 

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo na realizacijo letošnjega leta. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 30.300 € 

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. 

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 nagrad in izborom projektanta za izdelavo projektne dokumentacije in 
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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. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja. Predvideni stroški v vezi z izvedbo Arhitekturno prostorskega natečaja z 
izplačilom nagrad in izborom projektanta za izdelavo projektne dokumentacije, se zaradi utemeljenih razlogov 
prenesejo v leto 2017. Zaključek natečaja je predviden konec novembra 2016, kar pomeni, da izplačila zapadejo v 
leto 2017. 

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  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029003 Zemljiške operacije  

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 1.000 € 

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).  

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi (okvirna določitev območja komasacije vseh vključenih občin). Ponovno preverjanje 
interesa sosednjih občin po vključitvi v postopek komasacije. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) 9.446 € 

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). 

REBALANS: 

Višino proračunske postavke usklajujemo na predvideno višino izdatkov v letu 2016.  

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK
 589.538 € 

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. 

REBALANS: 

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

 

Stanje projekta 

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

OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 102.020 € 

Namen in cilj 

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

REBALANS: 

Ureditev zadrževalnega bazena Trzin-Mlake pri plinarni: optimizacija učinkovitosti bazena, izboljšanje varnosti za 
upravljavca, modernizacijo bazena in funkcionalnosti. 

Izvajalec in strokovni nadzor sta bila izbrana po sistemu javnega naročanja. Trenutno poteka dobava grabelj in 
začeta so bila GOI dela. Investicijo vodeni pooblaščeni investitor Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. Pooblaščeni investitor je Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 16.621 € 

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. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker je realizacija nižja od pričakovane. Predvideni stroški v zvezi s pripravo sprememb in 
dopolnitev OPN so se v letu 2016 zmanjšali, zaradi obvezne priprave CPVO. Zaradi dinamike izdelave CPVO in OPN 
se del sredstev za plačilo teh dokumentov prenese v leto 2017. Prva plačila za pripravo OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-
del zapadejo v leto 2017. Sredstva v letu 2016 se temu primerno znižajo. 

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 pripraviti po sprejemu novih prostorskih aktov. Nadaljevanje 
naštete dokumentacije načrtujemo tudi v letu 2017 in 2018. 

 

 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT
 12.091 € 

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. 
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REBALANS: 

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

Stanje projekta 

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

OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška
 85.521 € 

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. 

REBALANS: 

Uskladitev proračunske postavke z dejansko izbranim izvajalcem in pogodbeno vrednostjo. Pri prehodu prek G2-
104/1139 (državne ceste) je prišlo zaradi podbijanja (na zahtevo MzI DRSI) do dodatnih stroškov pri navezavi na 
obstoječi vodovod, ki poteka v tem delu ob vzhodni strani glavne Mengeške ceste. 

Stanje projekta 

Projekt je uspešno zaključen. 

OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza
 52.909 € 

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. 

REBALANS: 

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

Stanje projekta 

Projekt je uspešno realiziran. 

OB186-16-0001 Obnova vodovoda Zupanova ulica 102.536 € 

Namen in cilj 

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

REBALANS: 

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

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

OB186-15-0038 Dopolnitve razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«
 2.730 € 

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«. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije od načrtovane in zaradi pretežno dokončane razstave v letu 2015. 
Posamične dele razstav mesarija in Hribarjev kotiček bomo dopolnjevali še v prihodnjih letih. 

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«. 


