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I. SPLOŠNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI  

70 DAVČNI PRIHODKI 2.656.124 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.824.156 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance 
in ocen planiramo, da bo občina v letu 2017 iz tega naslova zbrala 1.794.767,00 EUR prihodkov.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S spremembami proračuna za leto 2017 usklajujemo prihodke na podatke Ministrstva za finance, ki so jih 
posredovali 6.10.2016, in sicer na 1.824.156,00 evrov. Za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 530 evrov in 
za leto 2018 v višini 536 evrov. 

 

703 Davki na premoženje 808.878 € 

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 

SPREMEMBE PRORAČUNA:  

S spremembami proračuna prihodke od davka na premoženje zvišujemo za 10,5%, in sicer povišujemo davek od 
premoženja stavb od fizičnih oseb glede na vrednost odmernih odločb za leto 2016, malenkostno znižujemo 
prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih ter fizičnih oseb ravno tako na višino 
odmernih odločb za leto 2016. Iz 1.700 EUR na 2.500 EUR zvišujemo davek na dediščine in darila ter kar za 100 % 
zvišujemo davek na promet nepremični in na finančno premoženje.  
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704 Domači davki na blago in storitve 23.090 € 

Obrazložitev konta 

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

- davki na posebne storitve: 

davek na dobitke od iger na srečo ( je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga 
fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek 
občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v 
državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.) 

- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev: 

  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

turistična taksa (Turistična taksa je predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in 
fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.) 

  občinske takse od pravnih oseb 

  občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 

  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S spremembami proračuna za 200,00 EUR zvišujemo občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov ter za 500,00 
EUR prihodke od turističnih taks.  

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 759.971 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 635.042 € 

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 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S spremembami proračuna zvišujemo prihodke od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva iz 
1.500 EUR na 3.300 EUR, ostale prihodke od vezanih sredstev ostanejo na ravni sprejetega proračuna.  

Prihodke od premoženja zvišujemo za 4%, in sicer za 7% zvišujemo prihodke od najemnin za poslovne prostore 
glede na predvideno realizacijo leta 2016, malenkostno zvišujemo prihodke od najemnin za stanovanje ravno tako, 
na predvideno realizacijo leta 2016. Zvišujemo prihodke iz naslova najemnine javnega podjetja Prodnik, glede na 
leto 2016, ki pa jo bomo po znani amortizaciji leta 2016 v letu 2017 še uskladili, malenkostno pa znižujemo 
najemnino javnega podjetja CČN Domžale- Kamnik. Zvišajo se prihodki od zakupnin (prihodki iz naslova najema 
občinskih zelenic) iz 77.600 EUR na 97.000 EUR.  
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711 Takse in pristojbine 3.700 € 

Obrazložitev konta 

Med takse in pristojbine (711) spadajo: 

upravne takse in pristojbine: 

- upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 

Prihodek od upravnih taks je predpisan z Zakonom o upravnih taksah. Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo 
sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od 
taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine. Ocenjujemo, da bo občina s tovrstnimi taksami v 
letu 2017 zbrala 3.700,00 EUR prihodkov. 

 

712 Globe in druge denarne kazni 46.200 € 

Obrazložitev konta 

Med globe in denarne kazni sodijo: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, globe ter denarne kazni v 
upravni izvršbi. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi zakona o graditvi 
objektov. Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče 
ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z uredbo o 
kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. 
Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 
30% prihodek Stanovanjskega sklada RS. Globe in denarne kazni predstavljajo prihodek po zakonu o varnosti 
cestnega prometa in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. 
US).  

Med globe in druge denarni kazni (712) se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora v znesku 200,00 EUR, povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v 
višini 400,00 EUR ter globe za prekrške v znesku 45.000,00 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 (zbornik) 
 - prihodki od prodaje blaga in storitev- parkomati 
 - prihodki od prodaje blaga in storitev- stojnice 
 - prihodki od prodaje blaga in storitev- delikomat 
Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 2.730 EUR. 

 

714 Drugi nedavčni prihodki 72.299 € 

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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SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Z rebalansom znižujemo prihodke iz naslova  prihodkov in naslova komunalnih prispevkov. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 
Za leto 2017 pričakujemo s tega naslova 50.000,00 EUR. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 534.052 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 429.014 € 

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 

 

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2017: 

 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen 2017 

Požarna taksa 5.500,00 

ZFO- 23.člen 5.341,00 

Fundacija za šport (30%) 45.000,00 

Mala barja (100 %) 100.000,00 

LAS (50 %) 4.320,00 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- 
nadgradnja CČN 

9.930,08 

SKUPAJ  170.091,08 EUR 

  

 

740004-Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

 

Namen 2017 

Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.) 17.294,18 

povračilo 1/2 sredstev subvencije najemnine tržnih 
stanovanj za leto 2017 

600,00 
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vzdrževanje gozdnih cest 254,90 

SKUPAJ  18.149,08 EUR 

 

740100- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

Namen 2017 

Sredstva za Medobčinski inšpektorat 227.731,93 

SKUPAJ  227.731,93 EUR 

 

740101- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

 

Namen 2017 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za 
investicije  

13.041,67 

SKUPAJ  13.041,67 EUR 

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 105.039 € 

Obrazložitev konta 

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 

 

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

 

Namen 2017 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- 
nadgradnja CČN 

56.270,45 

SKUPAJ  56.270,45 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4 . 3 5 6 . 8 1 2  €  

0002 Župan  6 0 . 9 2 1  €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.921 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija Občine Trzin 

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin 

- ter ostali občinski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

0101 Politični sistem 60.921 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003- Dejavnost župana in podžupana 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.921 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi  

-  Zakon o lokalnih volitvah 

-  Zakon o javnih uslužbencih 

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-  Statut Občine Trzin  

-  Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin  

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

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

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

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

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

 

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim
 59.221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

V skladu z navedenim so sredstva na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in 
prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje župana in 
podžupana. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2015 povečana v skladu s 
parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj s stani pristojnih 
služb nismo prejeli drugih ustreznih usmeritev. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače minimalno dvigujemo za višja sredstva za delovno dobo in za izplačilo regresa za letni 
dopust, ki za leto 2017 še ni določen.  Malenkost dvigujemo tudi sredstva za nadomestilo plače 
neprofesionalnega dela podžupana zaradi dviga plačnih razredov plače župana, kar posledično pomeni 
tudi spremembo plače podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, plačo oziroma plačilo 
župana Občine Trzin določa zakon. Tudi plačo podžupana določa zakon. 

 

0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana 1000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi 
ocene. Namenjena so delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so 
razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, pogostitve, 
izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana…. Za leto 2017 je predvidenih 
700,00 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na trenutno porabo za leto 2016, se je izkazalo, da na postavki potrebujemo nekaj več sredstev, 
kot pa smo prvotno načrtovali. Zato postavko za leto 2017 zvišujemo za 300,00 EUR.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

 

0004 Občinska uprava  3 . 9 6 5 . 0 6 1  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.300 € 

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 12.300 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega 
prometa in pobiranja občinskih dajatev 
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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 12.300 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o plačilnem prometu 

- Zakon o davčni službi  

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

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave 

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

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

 

0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev, ki bodo predmet razpisane 
revizije v letu 2017. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva bomo namenili za lastno notranjo revizijo  ter revizijo delovanja osnovne šole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Notranja revizija finančnega poslovanja občine. 

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

Sredstva so planirana na podlagi povpraševanja oz. proračuna 2015. 

 

0020 Stroški elektronskih storitev 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

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

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
 236.200 € 

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 

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 23.000 € 

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 23.000 € 

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. 

 

0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr. 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. V okviru javnega zbiranja 
ponudb bomo za leto 2017  izbrali najugodnejšega ponudnika za redno vzdrževanje računalniške in 
druge informacijske infrastrukture, ter za gostovanje poštnih predalov. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Stroške rednega vzdrževanja informacijske infrastrukture minimalno povečujemo, zaradi potencialne 
možnosti, če bo potrebna sprememba pogodbe zaradi postavitve novega strežnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pravice porabe se bodo v letu 2017 nekoliko znižale v primerjavi z letom 2015. 

 

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup skupnega strežnika za 
potrebe MIR, OT in OŠ Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana zaradi plačila drugega dela postavitve strežnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin 2017 

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

Sredstva so planirana na enaki ravni kot v letu 2015. 
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0403 Druge skupne administrativne službe 213.200 € 

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 82.700 € 

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. 

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. 

 

0022 Občinsko glasilo Odsev 35.000 € 

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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na to, da bo poraba v letu 2016 predvidoma nižja, kot pa je bilo prvotno načrtovano, proračunsko 
postavko za leto 2017 s predvidenih 40.000,00 € znižujemo na 35.000,00 €. Kljub temu pa menimo, da 
bomo v letu 2017 potrebovali nekaj več sredstev, kot pa je bilo realiziranih v letu 2016, saj bo v letu 
2017 potrebno objaviti nov razpis za urednika, poteče pa tudi pogodba za tisk.       
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in sklenjen pogodbe za tisk. 

 

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 40.000 € 

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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana v skladu s Strategijo koriščenja prejetih sredstev  iz naslova vračila v javno 
telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021, bomo v letu 2017. Predvidoma se bodo sredstva 
koristila za novo telefonsko centralo OU, postavitev wi fi točk in podobno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017 

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

Izračuni temeljijo na podlagi prejetih ponudb izvajalcev. 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.800 € 

Opis podprograma 

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji (Sveti Jurij ob Ščavnici), prireditve 
ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge 
prireditve (prireditev za odličnjake, novoletna prireditev za starejše občane…) 

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin 

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

Vsakoletno obeleženje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje 
prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev, sodelovanje z drugimi občinami v 
Sloveniji… Med kazalce s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne in 
nacionalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, število udeležencev teh prireditev ter krepitev 
medsebojnih odnosov z ostalimi občinami v Sloveniji (npr. Sveti Jurij ob Ščavnici). 

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

Obeleženje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in 
proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev ter sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji. 

 

0029 Prireditev za najuspešnejše učence 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence. Sem spada nakup knjig 
in priložnostnih daril ter pogostitev. 
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SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko minimalno dvigujemo ker vabimo na podelitev poleg učencev OŠ Trzin še učence Glasbene šole 
Domžale in Glasbene šole Lartko in jim poleg knjige podarimo tudi kako uporabno darilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina želi s poudarjeno pozornostjo do najboljših in najbolj prizadevnih učencev iz občine prispevati k 
njihovi motivaciji in dodatno spodbujati integracijo skupnosti občank in občanov znotraj občine. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2015. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 109.700 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale 
(material. str, vzdr. ter oprema) 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za  investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih 
poslovnih objektov v lasti Občine Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko dvigujemo, ker so bila planirana sredstva komaj zadostna za tekoče stroške vzdrževanja, za 
morebitno investicijsko vzdrževanje na voljo ni bilo sredstev.  Na mengeški 9, moramo sanirati strelovod. 

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... 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 
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0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva smo  znižali, ker ocenjujemo, da ne bo potrebno toliko aktivnosti. 

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. 

 

0264 Rušenje in ureditev Habatove 16      10.000 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so na proračunski postavki namenjena ureditvi stavbe na Habatovi 16. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na proračunski postavki namenjena ureditvi stavbe na Habatovi 16. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16 

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

Ocena porabe temelji na oceni realizacije preteklih projektov. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 468.979 € 

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 



 

 19 

0603 Dejavnost občinske uprave 433.979 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

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

06039001 Administracija občinske uprave 421.629 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut. 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Zakon o financiranju občin 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim 306.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih 
uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Poleg smo na postavki 
planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po 
Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi 
predpisov, ki so veljali za leto 2015 povečana v skladu s parafiranim dogovorom o ukrepih na področju 
plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj stani pristojnih služb nismo prejeli drugih ustreznih usmeritev.  
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V predlaganem planu imamo planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja 
delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat, prav tako smo namenili nekaj sredstev za stroške prevoza v 
državi in tudi za zdravniške preglede zaposlenih, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu z Zakonom o 
delovnih razmerjih. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače dvigujemo za cca. 6.000,00 € saj za leto 2017 še ni sklenjen dogovor o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017. Sredstva so planirana na 
trenutno veljavno zakonodajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Vsi projekti občine v skladu z zakonom in razvojnimi dokumenti občine. 

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi Občine Trzin v letu 2015. 

 

0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske 
uprave 42.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni 
dopust, ki temelji na izračunih za leto 2014, saj za leto 2015 povečana v skladu s parafiranim dogovorom 
o ukrepih na področju plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj stani pristojnih služb nismo prejeli drugih 
ustreznih usmeritev. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje 
direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače malenkostno dvigujemo saj za leto 2017 še ni sklenjen dogovor o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017. Sredstva so planirana na trenutno 
veljavno zakonodajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi Občine Trzin v letu 2015 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 119.695 € 

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. 
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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 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 119.695 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programa varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo. 

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 

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 109.940 € 

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 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 
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- 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)      70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z investicijsko dokumentacijo je izkazana 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 drugimi dokumenti Občine Trzin.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 so sredstva namenjena plačilu izvajalca arhitekturno prostorskega natečaja, vključno z 
izplačilom predsednika, izvedenca, natečajnih nagrad in priznanj, plačilom stroškov v zvezi z razstavo 
natečajnih del ter prvemu delu izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja 
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0293 Dejavnost GEŠP         10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot 
obvezne lokalne javne gasilske službe. Za dopolnjevanje dejavnosti izvajanja lokalne javne gasilske 
službe osrednje gasilske enote PGD Trzin s poklicnimi gasilci je imela Občina Trzin vse od svoje 
ustanovitve sklenjeno pogodbo z gospodarsko družbo Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol 
Količevo d.o.o., v okviru katere je deloval Center požarne varnosti Helios Količevo (CPV). Sredstva za 
izvajanje dejavnosti CPV smo zagotavljali na PP 0057 - Delež za plače CPV Količevo. Ker je CPV v letu 
2016 prenehal s svojim delovanjem, je Občina Domžale z odlokom ustanovila javni zavod Center za 
zaščito in reševanje Domžale, kjer zagotavljajo stalno (24-urno) pripravljenost poklicnih gasilcev za 
intervencije na terenu, tudi na območju sosednjih občin v skladu z načrti alarmiranja.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S Spremembami Proračuna Občine Trzin za leto 2017 sredstva na PP 0057 - Delež za plače CPV Količevo 
znižujemo iz 10.000 € na 0 €, za dejavnost gasilskih enot širšega pomena (GEŠP), kamor uvrščamo 
poklicne gasilce, pa odpiramo novo proračunsko postavko PP 0293 - Dejavnost GEŠP, na kateri za opisani 
namen zagotavljamo 10.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 23.818 € 

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, gozdarstvo 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 

1104 Gozdarstvo 8.518 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 
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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 

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.518 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovi 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

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

Urejeno makadam cestišče brez lukenj, urejena bankina in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za 
potrebe varnosti in preglednosti cestišča je dolgoročni cilj vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob 
strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.518 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in 
tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na 
tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v 
odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam 
poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero vsako leto občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca cest. 
Vzdrževanje (košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza 
ob varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga 
pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva minimalno dvigujemo zaradi plana vzdrževanja gozdnih cest in tekočega vzdrževanja gozdne 
učne poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - vzpostavljen urejen in prevoz sistem gozdnih 
povezav za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let ter plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 468.980 € 

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 468.980 € 

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 
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13029004- Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 160.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0076 Zimska služba 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo zaradi atmosferskih anomalij (v letu 2016 je bilo zadnje sneženje 27. 4.) ter 
predvidenega novega vzdrževalca občinskih cest za obdobje 2017-2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar izvaja 
vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, 
odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj 
predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v 
varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob napravah cestne razsvetljave in druge redne naloge in 
investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga 
nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popravljanje količkov in posedanj 
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prekopov-predvsem na območju OIC Trzin, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, 
ipd. Glede na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 65.000 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo zaradi vse starejšega cestnega omrežja, ki mu sledijo prepočasne sanacije cestišč, 
vzrok temu je omejena razpoložljiva finančna sredstva, ki so na voljo ter predvidenega novega 
vzdrževalca občinskih cest za obdobje 2017-2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 225.980 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine 

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

Dolgoročni cilj podprograma je: 

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

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

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

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

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

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 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije. Gre za 
notranji del Jemčeve ceste (stara struga Pšate) ter Reboljeve ulice v Trzinu. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva namenjamo sanacijam cestišč in ostalih javnih prometnih površin, kjer se izkaže potreba po 
celoviti prenovi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev cestišč v naselju Trzin. 
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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. 

 

0309 Sanacija cestišča- Zupančičeva ulica      10.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Se predvideno obnovo vodovoda in kanalizacije na Zupančičevi ulici nameravamo sanirati tudi preostale 
asfaltne površine in robnike, kjer je to potrebno. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so namenjena sočasni preplastitvi preostalega cestišča, ki je potrebno sanacije in ga 
usklajujemo s sanacijo javnega vodovoda na predmetni ulici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina sočasno z obnovo vodovoda in kanalizacije sanira potrebne asfaltne površine po ulicah in cestah, 
kjer je to potrebno. Postavka se navezuje na PP 0295. 

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

Izvrševanje se nanaša na NRP OB186-16-0005 

 

0317 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico    60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke nameravamo v letu 2017 realizirati priključek iz naselja Trzin-Mlake na G2-
104/0295 (štiripasovnico) po enakem principu kot v OIC Trzin, prilagojeno na konkreten priključek. 

Za oba priključka smo v letu 2016 pridobili projektno dokumentacijo in na zahtevo MzI DRSI izvedli tudi 
recenzijo obeh tehničnih rešitev za katere smo prejeli pozitivno soglasje. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 nameravamo urediti priključek na štiripasovnico, po vzoru izvedbe priključka na 
štiripasovnico iz OIC Trzin, ki je bila izveden v letu 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev priključka in izboljšanje pretočnosti. 

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

NRP OB186-16-0008 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico 

 

0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin      55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s projektno dokumentacijo nameravamo na zahodni strani šolske poti zgraditi nov hodnik za 
pešce, posodobiti cestno razsvetljavo ter zgraditi 19 parkirnih mest, predvsem za prve triade OŠ Trzin, 
kjer se starši nekoliko dlje zadržijo ob oddaji otrok v razredu. Popoldne bo parkirišče dostopno 
uporabnikom šolske telovadnice in drugih javnih športnih objektov v neposredni okolici. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 zaključujemo prometno ureditve šole z nameravano izgradnjo hodnika za pešce in dodatnih 
parkirnih prostorov na zahodni strani šole, na desnem bregu Pšate. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev varnih šolskih poti v naselju. 

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

NRP OB186-16-0009 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin 

 

13029004 Cestna razsvetljava 65.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram 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. 

 

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave.  

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 in drogov. 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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na predvidene sanacije posameznih ulic in cest v naselju Trzin dvigujemo postavko za 5.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 

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 42.100 € 

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. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.800 € 

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 6.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega 
gospodarstva, financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in 
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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 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih in predvidenih projektov ali operacij s področja 
regionalnega sodelovanja in sicer delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS), projektov v okviru LAS, 
Razvojnih nalog RRA LUR za leto 2017, 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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA:  

Skupna višina sofinanciranja splošnih razvojnih nalog občin Ljubljanske urbane regije ostaja enaka kot v 
preteklih letih. Prav tako se ohranja ključ za delitev zneska po posameznih občinah, t.j. število 
prebivalcev na prvi dan v tekočem letu po podatkih Statističnega urada RS. Znesek je informativen in bo 
podrobneje dogovorjen s pogodbami za posamezne aktivnosti oziroma projekte. 

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. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 35.300 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001- Promocija občine 

14039002-  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 4.500 € 

Opis podprograma 

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

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Strategija razvoja Občine Trzin 

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

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

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

 

0090 Celostna podoba 900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z 
logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,...V letu 2017 je za ta namen predvidenih 
500,00 EUR 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na trenutno porabo za leto 2016, se je izkazalo, da na postavki potrebujemo nekaj več sredstev, 
kot pa smo prvotno načrtovali. Zato postavko za leto 2017 zvišujemo za 400,00 EUR.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

008 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta. 

 

0302 Stara hišna imena (LAS)           600 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina 
Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu 
delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in evropskih 
sredstev. Cilj projekta je ohranjanje hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, 
ohranjanje prepoznavnosti domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu, obujanje pozabljenih hišnih 
imen in posredno izboljšanje kakovosti življenja v starem delu naselja Trzin. V letu 2017 so sredstva 
predvidena za prvo fazo projekta, in sicer zbiranje hišnih imen (literatura, srečanja s starejšimi in ostalimi 
domačini, vključitev osnovne šole). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0014 Stara hišna imena (LAS) 

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

Na podlagi DIIP. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 30.800 € 

Opis podprograma 

K temu podprogramu spadajo sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnega društva 
in drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih 
znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

- Strategija razvoja Občine Trzin 

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

Učinkovito izvajanje podprograma. 

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma 

 

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)  2.500 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina 
Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu 
delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in evropskih 
sredstev. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na 
območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na 
podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih 
poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. 
Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. 
Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter  navezavo območja LAS v širši regionalni 
prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih 
poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, 
kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0010 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)  

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

Na podlagi DIIP. 

 

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)    3.300 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS za promocijo 
in vzpodbujanje lokalnega turizma. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična 
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ponudba nepovezana in razdrobljena. Rezultat projekta bo informacijska platforma za promocijo 
turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o rekreativnih poteh, kulturni 
in naravni dediščini, nastanitvenih kapacitetah, kulinarični ponudbi, prireditvah in dogodkih, javnem 
prevozu, ipd. Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne 
telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter 
opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0011 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS) 

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

Na podlagi DIIP. 

 

0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS)     2.500 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Cilj projekta je izvedba manjših investicij z namenom ureditve občinskih tržnic za 
izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditev, kjer bodo predstavljeni proizvodi kmetijstva, 
rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS. V okviru projekta bodo občine opremile 
obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje 
osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci 
območja LAS preko organizacije skupnih dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0012 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS) 

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

Na podlagi DIIP. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 470.548 € 

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),  



 

 35 

- 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 274.048 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002- Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 143.345 € 

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. 
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0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z 
odpadki - RCERO         120.125 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana, 
sredstva, ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt 
RCERO Ljubljana. Predvidena višina sredstev (vključno s kumulativo s preteklih let) na tej postavki znaša 
120.124 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Nadgradnja Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. 

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

Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega Centra za 
ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 130.703 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU 

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

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

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi. Kot dolgoročni cilj bi izpostavili 
nadgradnjo in modernizacijo skupne Centralne čistilne naprave. 

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

 

0097 Sanacija kanalizacije        5.000 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi vse bolj stare kanalizacije, v povprečju je stara okoli 40 let, prihaja do točkovnih motenj, ki jih je 
potrebno odpravljati izven načrtovanih sanacij vodovoda in kanalizacije po ulicah in cestah. 

Zato je potrebno rezervirati določena sredstva, kolikor pride do potreb po takojšnji odpravi napak. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija ni izdelana, saj gre predvsem za nenačrtovane sanacije okvar na 
kanalizacijskem omrežju. 

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

Varovanje okolja pred onesnaženjem s fekalno kanalizacijo. 
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0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 41.682 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 usklajujemo postavko s prenosom iz preteklih let, kot je razvidno iz poslovnih knjig CČN DK.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 84.021 € 

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. 

Skladno s terminskim planom in pogodbo o nadgradnji CČN Domžale-Kamnik usklajujemo višino 
sredstev sprejetemu investicijskemu programu - september 2015. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Spremembe postavke zajemajo dosedanje finančne izkaze nadgradnje in predvidena gibanja v letu 2017 
glede na realizacijo pogodbe.  

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 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 191.500 € 

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 
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15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 191.500 € 

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. 

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

 

0101 Ohranjanje biot. raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je s strani Zavoda za varstvo narave, OE Kranj potekala 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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA:  

Sredstva znižujemo, na podlagi nižje realizacije v preteklem letu. 

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

 

0294 Mala barja         188.500 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v 
osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - Mala barja-Marja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo 
sofinancerskih nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje 
in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6 »Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 
2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in 
dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih 
posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. V letu 2017 bodo izvedene 
cenitve zemljišč in odkupi zemljišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0003 Mala barja 

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

Na podlagi DIIP. 
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      0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)       2.000 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč  na 
območju LAS. Cilji projekta so izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih mokrišč, izvedba 
usposabljanj za interpretatorje narave, izvedba izobraževalnih programov »mladi raziskovalec«, 
vključitev in seznanitev ljudi s projektnimi aktivnostmi in vsebino projekta in programom CLLD. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS) 

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

Na podlagi DIIP. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 684.819 € 

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 kakovostno prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(ažuriranje OPN) 

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 48.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za prostorsko načrtovanje, urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor 
nad prostorom in gospodarjenje s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003- Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 35.000 € 

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
 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev OPN, pripravi OPPN, pripravi strokovnih 
podlag, študij ter ostali prostorski dokumentaciji. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 se sredstva na postavki zvišajo zaradi priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Trzin, 
dokončanja CPVO, priprave OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-del (Dom zaščite in reševanja) ter zaradi začetka 
priprave OPPN-jev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 
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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 412.669 € 

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 303.369 € 

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    11.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bo financira koordinacija Občine Kamnik (nosilne občine), ki jih izvaja z MOP v 
okviru skupnega kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo na območju DK ter storitve obveščanja in 
informiranja javnosti (PR). Gre predvsem za prevzem pogodbenih obveznosti iz preteklih let na skupnem 
kohezijskem projektu vodooskrbe. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavka je usklajena glede realizacijo leta 2016 na prevzete pogodbene obveznosti za leto 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- Trzin 

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

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

 

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) 5.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji za sanacijo javnega vodovoda in  kanalizacije po ulicah 
in cestah v naselju Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

 

0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza           124.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov - zagotovitev nemotene vodooskrbe v naselju Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na oceno preteklih let usklajujemo višino postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na notranjem delu Jemčeve ceste v Trzinu, od h. št. 27 
do h. št. 11. 

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

NRP OB186-16-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1. Faza 
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0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zupančičevi ulici   76.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov - zagotovitev nemoten vodooskrbe v naselju Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavka usklajena z oceno investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda med Zupanovo ulico in Ulico Kamniškega bataljona v Trzinu. 

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

NRP OB186-16-0005 Sanacija Zupančičeve ulice 

 

0304 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici ter Kratki poti 77.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov - zagotovitev nemoten vodooskrbe v naselju Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavka usklajena z oceno investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB186-16-0006 Obnova vodovod. in kanal. Zorkova ul., Kratka pot 

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

Obnova javnega vodovoda na predmetnih ulicah v naselju Trzin-Mlake. 

 

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za projektno dokumentacijo za potrebe investicijskega vzdrževanja vodovoda in 
kanalizacije. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Višina ocenjena na realizacijo preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Priprava projektne dokumentacije. 

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

Realizacija preteklih let. 

16039004 Praznično urejanje naselij 8.000 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselja; zlasti v času pred Novim letom in ob drugih praznikih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS: 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čim višja raven opravljanja nalog. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja. 

0115 Božično novoletna okrasitev občine 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru nalog se izvede okrasitev glavnih občinskih cest s t.i. » snežinkami«, ki so nameščeni na višjih 
drogovih JR, namestitev smrek v vseh treh glavnih križiščih in napisa SREČNO 2015 na Mengeški cesti 9. 
Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo stroški okrasitve okrog 6.000 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko dvigujemo, ker so planirana sredstva komaj zadostovala za obnavljanje obstoječe okrasitve 
(menjava pokvarjenih lučk za nove). Z dodatnimi lučkami bomo okrasili prostore pred občinskimi 
stavbami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za vsakoletni stroške ob koncu leta, s katerim okrasimo občino z minimalnimi sredstvi. 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. Redna okrasitev občine ob izteku starega 
in začetku novega leta. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 216.500 € 

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 200.000 € 

Opis podprograma 

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju- Zakon o urejanju prostora- Zakon o graditvi objektov- Zakon o 
varstvu kulturne dediščine- Stanovanjski zakon 

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije. 

0125 Nakupi zemljišč 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru postavke pomenijo nakup/ menjava zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo 
oziroma izvedbo načrtovanih investicij. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo zaradi možnosti nakupa zemljišča za širitev športnega parka v Mlakah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 

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

Izračuni temeljijo na osnovi načrta razpolaganja, kjer so predvideni nakupi nepremičnin, vendar v 
določenem obsegu, glede na pretekle realizacije, čeprav  je načrt večji, saj so v njem izraženi interesi, 
realizacija pa je dolgotrajnejša, ker je pogojena s številnimi drugimi okoliščinami (npr. ekonomskimi, 
obremenjenostjo, geodetsko urejenostjo...). 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 41.980 € 

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 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 8.390 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 8.390 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj 3.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke 
Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje) in od leta 2015 tudi za 
subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (50% cene prvega cepljenja in 50 % cene 
prve revakcinacije). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so glede na realizacijo planirana v nekoliko večjem obsegu. 

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

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

 

0130 Specialni pedagog in logoped 4.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

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

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

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 389.835 € 

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 20.550 € 

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 dediščin 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.550 € 

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, 
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dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev 
spominskih obeležij. 

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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva minimalno znižujemo glede na plan. Občina teh sredstev ne bo več razdeljevala z razpisom, 
morebitnim zainteresiranim ponudnikom,  temveč sama sklenila pogodbo za potreben  nakup ali plačala 
stroške vzdrževanja določene kulturne dediščine. 

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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva znižujemo na raven dejansko ugotovljenih stroškov in potreb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-15-0038 Posamične dopolnitve stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli« 
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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 133.033 € 

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 102.471 € 

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 99.685 € 

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, 
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prireditve itd., neprogramski stroški pa komunalne storitve, ogrevanje, 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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana v nekoliko višjem obsegu zaradi višjih 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. 

1804 Podpora posebnim skupinam 19.700 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001- Programi veteranskih organizacij 

18049004- Programi drugih posebnih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 19.700 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja s tega področja 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma oziroma 
programov zajetih društev. 

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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0249 Drugi društveni programi 14.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične 
dejavnosti, programov na področju mladih in programov na področju starejših, ki jih izvajajo društva in 
druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program 
pomemben za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno 
bodo sredstva za ta namen razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki bodo na njem uspešni, bodo 
sredstva nakazovana na podlagi sklenjene pogodbe. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Na postavko 249 prenašamo sredstva iz postavk 150 OO ZZB in 151 OO ZVVS. Občina bo sredstva 
organizacijam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem spomina na zgodovinske dogodke, kot sta omenjeni 
organizaciji, razdelila na podlagi razpisa iz postavke 249 - Razpis zunaj kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti. Iz postavke 249 - se bodo preko razpisa sofinancirale tudi najemnine občinskih objektov za 
izvajanje programov  društev v Občini Trzin (dvorana Marjance Ručigaj in Mladinski klub,...) 

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

Izračuni temeljijo na podlagi predloženih planov društev in realizaciji preteklih let. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 216.552 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001- Programi športa 

18059002- Programi za mladino 

18059001 Programi športa 204.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih, posameznih tradicionalnih športnih 
prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, športne opreme za dejavnost športnih društev in 
rekreacijo ter sofinanciranje najemnine telovadnic in športnih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu  

- Nacionalni program športa 

- Bela knjiga o športu 

- Letni program športa Občine Trzin  

- Program razvoja športa v Občini Trzin  
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- Zakon o društvih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom 28.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom in Osnovni šoli Trzin na 
podlagi javnega razpisa. Sofinancira se naslednje vsebine:- Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in 
mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport- Interesna športna vzgoja mladine 
od 15. do 20. leta- Športna rekreacija (80-urni programi)- Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 let)- 
Manjše prireditve športnih društev- Razvojne in strokovne naloge v športu:delovanje društev, 
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,založniška dejavnost in 
informacijski sistem na področju športa. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Na postavko 165 prestavljamo sredstva iz postavke 166 - športna značka, ki jo ukinjamo in iz postavke 
175 - Interesna športna vzgoja otrok. Iz postavke 166 se bo športnim društvom  preko razpisa dodelilo 
sredstva za izvajanja prireditev po lastni zamisli. Del sredstev iz športne značke pa prestavljamo na PP 
169 - Tek Petra Levca Skirca, ker je bila prireditev na takem nivoju do sedaj premalo sofinancirana. 
Postavko 175 namenjamo izključno sofinanciranju športnih programov, ki jih izvaja OŠ Trzin. 

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. 

 

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov. 

 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko dvigujemo zaradi dviga cene uporabe šolskih telovadnic. Do sofinanciranja bodo upravičeni 
izvajalci letnega programa športa - torej športna društva s sedežem v Trzinu. 

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. 

 

0169 Tek Petra Levca Trzin 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma 
športne prireditve Občine Trzin. 
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SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo na minimalni potreben znesek sofinanciranja, da zagotovimo obstoj že priznane 
množične športno rekreativne prireditve. 

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. 

0174 Športna oprema         1.000 € 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v športno opremo, ki je vezana predvsem na 
športni objekt.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-14-0004 Športna oprema               

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. 

 

0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi igrišča pri OŠ Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo na podlagi ocene stroškov za obnovo in zamenjavo podlag tako na igrišču kot na 
tartanskem krogu, z minimalno modernizacijo (postavitev zaščitnih mrež in lukenj za drogove za 
odbojko) Izvedbo planiramo v letu 2017 tudi zaradi možnosti sofinanciranja s strani FŠO ker je za 
investicije, ki se končajo v enem bolj za pričakovati sofinanciranje FŠO. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 

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

Idejni projekt. 

 

18059002 Programi za mladino 11.752 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu 

- Nacionalni program športa 

- Bela knjiga o športu 

- Letni program športa Občine Trzin  

- Program razvoja športa v Občini Trzin  
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- Zakon o društvih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0175 Interesna športna vzgoja predšol. in šoloobveznih otrok 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

- Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja) 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva zmanjšujemo na del ki ga izvaja OŠ Trzin in bodo izvzeta iz razpisa. 

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. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 814.425 € 

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  

1906- Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 617.400 € 

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. 
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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 

19029001 Vrtci 614.400 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trzin 

- Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica 

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. 

 

0179 Oprema oddelkov v vrtcu 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene 
opreme, pohištva in delovnih priprav).  

Za leto 2017 je planiran nakup pomivalnega stroja v vrtcu Palčica. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Za leto 2017 je planiran nakup peskovnika za igrišče vrtca Žabica, prenosnega računalnika in trdega diska 
za arhiviranje. 

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v preteklem 
letu. 
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0180 Vzdrževanje vrtca 4.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme.  

Za leto 2017 je planirano vzdrževanje ograj na terasah vrtca Žabica. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Za leto 2017 je planirana zvočna izolacija dveh igralnic v vrtcu Žabica. 

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v preteklem 
letu. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje vzdrževanje počitniških objektov in obnovo in vzdrževanje otroških igrišč. 

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 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na PP dvigujemo zaradi stroškov prodaje Doma na Krku. 

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. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 149.325 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne 
storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program 
obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja. Zakonske obveznosti Občina Trzin pokriva Osnovni šoli Trzin in Glasbeni šoli Domžale (v 
delu, ki odpade na Občino Trzin). Pri OŠ Trzin gre za vse stroške investicijskega izobraževanja, opreme in 
energije ter drugih materialnih stroškov, ki niso povezani neposredno z izvajanjem programa. 
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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 

19039001- Osnovno šolstvo 

19039002- Glasbeno šolstvo 

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 Osnovno šolstvo 146.100 € 

Opis podprograma 

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Trzin in v 
sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti 
izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Proračunska sredstva so namenjena: 

- plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih 
storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), 

- investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so predvidena v planu investicij, 

- financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Trzin in dela sredstev Osnovne šole Roje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o financiranju občin  

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o osnovni šoli 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0184 Materialni stroški OŠ Trzin 46.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, vode, 
dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov), stroškov tekočega vzdrževanja (popravila 
opreme in zgradbe vključno z materialom in storitvami, tesnjenje oken, pleskanje, košnja) in drugih 
stroškov prostora. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 
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Sredstva so glede na realizacijo planirana v nekoliko nižjem obsegu. 

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in predvideni realizaciji leta 2014. 

 

0185 Ogrevanje in drugi stroški 32.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so glede na realizacijo planirana v večjem obsegu. 

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in realizaciji v preteklem letu. 

 

0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. 5.520 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom Občina Trzin Osnovni šoli Roje zagotavlja del sredstev v sorazmernem deležu za: 

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, ogrevanja, vode ter druge stroške 
prostora, zavarovanje premoženja in varovanje objekta ter sredstva za varstvo vozačev), 

- sredstva za nevrofizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev, 

- sredstva za dodatne dejavnosti (šolska tekmovanja, šola v naravi, počitniško varstvo, nadstandard). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana v nekoliko večjem obsegu. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu. 

 

0193 Oprema OŠ 11.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.  

V letu 2017 se načrtuje nakup opreme učilnic 3.a in 4.b. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

V letu 2017 se načrtuje nakup opreme kabineta učiteljev slovenščine in oprema garderobe za čistilke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0025 Oprema OŠ 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu 
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0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.  

Sredstva v letu 2017 so namenjena zamenjavi delilne zavese v telovadnici OŠ Trzin. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo glede na prejete predračune za zagotovitev izvedbe in nadzora. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu 

 

0196 OŠ Roje - invest. vzdrž. in oprema 3.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana v nekoliko nižjem obsegu. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 2.802 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem 
omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o financiranju občin 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o glasbenih šolah  

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale 

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega 
izobraževanja. 

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja. Kazalnik doseganja 
cilja je delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 
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0197 Glasbena šola Domžale 2.802 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu z 82. členom Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (materialni stroški za uporabo prostora in opreme, 
sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje, sredstva za investicijsko 
vzdrževanje) na podlagi soustanoviteljskega deleža 5,84%. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so planirana v nekoliko nižjem obsegu. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije preteklega leta 

 

1906 Pomoči šolajočim 47.700 € 

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 19.700 € 

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 

- 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. 
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0186 Prevozi učencev 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva 
namenjena financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o 
usmeritvi, ter prevoza učencev po 56. členu Zakona o osnovni šoli. Na podlagi mnenja Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin z dne 9.6.2010, da je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin, je bil v septembru 2010 na tej relaciji vzpostavljen avtobusni 
prevoz učencev. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so višja zaradi višje cene prevoza na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin in nazaj. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 92.717 € 

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 4.468 € 

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 4.468 € 

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 4.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so glede na realizacijo planirana v večjem obsegu. 

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 85.249 € 

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 
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20049003 Socialno varstvo starih 48.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, 
investicije in investicijsko vzdrževanje domov za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb 

- 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  

- 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. 

 

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom starejših Trzin je z decembrom 2010 vzpostavil delovanje dnevnega centra aktivnosti za starejše 
občane z imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše. Center 
aktivnosti ponuja vrsto aktivnosti na različnih področjih. Organizirane so naslednje dejavnosti: vodena 
rekreacijska vadba (telovadba, plesna telovadba, orientalski ples, pilates, joga), računalništvo, tuji jeziki 
(angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina), digitalna fotografija, slikarstvo, keramika, 
ustvarjalne, gledališke, kulinarične, književne in druge delavnice, potopisna predavanja, razna strokovna 
predavanja, ročna dela, skupina za samopomoč in druženje itd. Obiskovanje centra bo starejšim 
občanom omogočilo v prvi vrsti druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa tudi izražanje, 
razvijanje in izpopolnjevanje svojih potencialov ali pa preprosto uresničevanje različnih interesov, kar 
lahko na življenjski poti vodi tudi proti cilju samoizpolnitve. Vse to pa pripomore k splošnemu 
zadovoljstvu in dobremu počutju tako posameznikov kot celotne populacije starejših. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi višje realizacije in stroškov najema prostorov za vadbo. 

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

Izračun temelji na predloženem planu. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.000 € 

Opis podprograma 

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

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 10.000 € 

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 2017 
temelji na veljavnih odločbah iz leta 2015, za katere pričakujemo da bodo izdane tudi v letu 2016 in 
2017. 
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Subvencije v letu 2015  

Habatova 7d  148,99 do 31.03.16 

Habatova 7d 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 31.1.16 - TRŽNA NAJEMNINA 

Peske 10 220,00 do 31.5.16 – TRŽNA NAJEMNINA 

 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za subvencioniranje najemnin znižujemo na 10.000,00 € zaradi trenutno nižjih subvencij in 
številčno manj subvencij. 

Habatova 7d 148,99 do 31.03.2017 

Habatova 7d 137,93 do 30.11.2016 

Miklošičeva 1c, Domžale 111,92 do 31.08.2017 - plačuje O. 
Domžale 

Ljubljanska 13b 157,20 do 31.01.2017 - tržna najemnina 

 

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 12.800 € 

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. 
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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 in programu »Učenje za življenje«. 
Sredstva so namenjena tudi preventivnim delavnicam za učence OŠ ter promociji 13 Varnih točk za 
otroke in mladostnike, kamor se v primeru stiske otroci lahko umaknejo in so bile vzpostavljene s 
šolskim letom 2014/15. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so višja zaradi zagotovitve dodatnih sredstev šoli za logopedski pregled prvošolcev in 
preventivne delavnice. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in plana CSD Domžale. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 95.000 € 

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. 

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 75.000 € 

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 
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23039001 Splošna proračunska rezervacija 75.000 € 

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 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni 
mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri 
sestavi  proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske 
rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev 
rezervacije odloča župan s sklepom. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

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. 

 

0006 Medobčinski inšpektorat  2 8 1 . 1 2 8  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 281.128 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603- Dejavnost občinske uprave 
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0603 Dejavnost občinske uprave 281.128 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 281.128 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

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

Dolgoročni cilj je 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 

 

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata 202.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni 
dopust, jubilejno nagrado, ki temelji na izračunih za leto 2015 povečani za dogovorjene dvige v skladu s 
parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, z dne 06.11.2015. V predlaganem 
planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih ter povračila stroškov prevoza na 
sestanke, odbore in komisije. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva za plače zvišujemo zaradi zapolnitev prostih delovnih mest, ki v letu 2016 niso bile realizirane, 
ter za predvidene nove zaposlitve s kadrovskim načrtom. Obseg sredstev za plače sicer še ni jasen saj 
predlog ukrepov na področju plač za javni sektor za leto 2017 še ni sprejet. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Plan sredstev za leto 2017 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja 
Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice. 

 

0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata 63.478 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirani in predvideni tekoči stroški za leto 2017, kot na primer predvideni 
stroški varovanja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, 
IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega poslovanja, stroški po pogodbi za 
vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški dostopov do baz podatkov, najema samodejne merilne 
naprave za nadzor hitrosti prometa, stroški kartuš, čiščenja prostorov, rednega vzdrževanja, registracije 
in zavarovanja službenih vozil, stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških 
prostorov, poštnih storitev, pisarniškega materiala, čiščenja avtomobilov in uniform ter stroški 
postopkov, v predlogu sprememb ostajajo enaki kot v potrjenem proračunu za 2016. Zaradi zagotovitve 
dodatnega prostora se poveča le strošek najemnine poslovnih prostorov, doda se nov strošek 
zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, ki ga sedežna občina do sedaj ni posebej ovrednotila na delež 
MIRT, zaradi dodatne zaposlitve v 2015 se je povečalo število vodenih postopkov in posledično stroški 
povezani z opravljanjem dela na terenu (strošek goriva) ter stroški pisarniškega materiala in tiskanja. 
Predvideni tekoči stroški za leto 2017 skupno znašajo 64.801,20 € in so planirani na enaki ravni kot pri 
spremembah proračuna a leto 2016. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva ostajajo na podobni ravni kot za leto 2016. 

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

Poraba v letu 2017 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine 
soustanoviteljice. 

 

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 15.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata.  

Med stroški investicijskih transferjev v letu 2017 je predviden nakup najnujnejše potrebne opreme za 
delo. Občinskima redarjema v 2016 pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme. Med ostale 
predvidene stroške opreme spadajo še zamenjava dotrajane računalniške opreme in drobnega 
inventarja. V 2017 se predvideva tudi skupen nakup strežnika (OT, MIR in OŠ). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na PP so predvidena za plačilo drugega dela strežnika, nakupov novih delov uniforme in 
opreme za redarja, dokupa računalniške  in pisarniške opreme za novo zaposlene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR 

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

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

Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev objekta na naslovu Habatova 16, kjer so bila v preteklosti neprofitna 
stanovanja.  

Stanje projekta 

V pripravi. 

  

OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT 2017 34.410 € 

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.  

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,.. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Predvidena sredstva smo povišali predvsem zaradi poplačila drugega dela postavitve strežnika. Kot drugo 
večjo investicijo planiramo na proračunski postavki PP 0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo – sklad sredstva za vzpostavitev in postopno pokritje naselja Trzin s točkami za dostop do 
Wi-Fi omrežja ter vzpostavitev nove telefonske centrale v občinski upravi, ter prehod na optiko. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

06039001 Administracija občinske uprave  

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za leto 2017 11.800 € 

Namen in cilj 

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

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

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

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

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

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

SPREMEMBE PRORAUNA: 

S spremembami proračuna se malenkostno spreminja dinamika nakupa že planirane opreme za leto 
2017 na naslednji obseg: 

 

 
PP 220 OPREMA 2017 kos/kpl 

cena/kos-

kpl 

Skupaj 

2017 

1 
Kto 

420100 

Uniforma (obdobna 

zamenjava) 
1 1.150,00 1.150,00 

2 
Kto 

420238 

Drobna oprema (telef., 

dlan., prin.) 
1 600,00 600,00 

3 Kto Račun. oprema (računal., 1 3.900,00 3.900,00 
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420202 diski) 

4 

Kto 

420200 

   in 

420299 

   in 

420500 

Oprema (pisar. oprema, 

prenova) 
1 4.200,00 4.200,00 

5 
Kto 

420202 

Račun. oprema (server, 2. 

del) 
1 5.800,00 5.800,00 

  SKUPAJ   15.650,00 

 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 87.200 € 

 

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 80.200 € 

Namen in cilj 

Skladno z investicijsko dokumentacijo je izkazana 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 drugimi dokumenti Občine Trzin.  

Stanje projekta 

V letu 2017, po zaključku arhitekturno prostorskega natečaja, sledi razstava natečajnih del.  
Pričakujemo, da bo pogajanje z izvajalcev projektne dokumentacije končano, in da bo stekel prvi del 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 

V letu 2017 je predviden tudi zaključek izbora izdelovalca in začetek priprave OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-
del (Dom zaščite in reševanja). 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

11029003 Zemljiške operacije  

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 5.000 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

V pripravljalni fazi usklajevanja občin glade določitve oboda komasacije. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB186-16-0008 Razširitev izhoda Trzin- Mlake na štiripasovnico 60.000 € 

Namen in cilj 

Izboljšati prepustnost prometa na priključku Trzin-Mlake G2-104/0295 (štiripasovnica). 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je pripravljena, trenutno je v fazi priprava investicijske dokumentacije. 

 

OB186-16-0009 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin 55.000 € 

Namen in cilj 

Urediti varno šolsko pot (zgraditi hodnik za pešce, ki bo nivojsko ločen) od ceste Za hribom do brvi čez 
Pšato pri OŠ Trzin. V okviru projekta bo zgrajenih še dodatnih 19 parkirnih mest za potrebe OŠ Trzin. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je pripravljena, trenutno je v fazi priprava investicijske dokumentacije. 

13029004 Cestna razsvetljava  

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 30.000 € 

Namen in cilj 

Gre za postavko, ki ima rezervirana sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave in 
svetlobno signalnih naprav (semaforjev), ki so v občinski pristojnosti. 
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Sem ne sodijo naprave na štiripasovnici s katerimi upravlja in jih vzdržuje RS Ministrstvo za 
infrastrukturo-DRSI iz Ljubljane. 

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

 

14 GOSPODARSTVO 8.900 € 

14039001 Promocija občine 600 € 

OB186-16-0014 Stara hišna imena (LAS) 600 € 

Namen in cilj 

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina 
Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu 
delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in evropskih 
sredstev. Cilj projekta je ohranjanje hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, 
ohranjanje prepoznavnosti domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu, obujanje pozabljenih hišnih 
imen in posredno izboljšanje kakovosti življenja v starem delu naselja Trzin. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena za prvo fazo projekta, in sicer zbiranje hišnih imen (literatura, 
srečanja s starejšimi in ostalimi domačini, vključitev osnovne šole). 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB186-16-0010 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti 
(LAS)  2.500 € 

Namen in cilj 

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina 
Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu 
delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in evropskih 
sredstev. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na 
območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na 
podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih 
poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. 
Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. 
Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter  navezavo območja LAS v širši regionalni 
prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih 
poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, 
kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.  

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena  za inventarizacijo obstoječih poti, označevanja in opreme ter 
analizo stanja obstoječih poti označevanja in opreme. 
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OB186-16-0011 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS) 3.300 € 

Namen in cilj 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS za promocijo 
in vzpodbujanje lokalnega turizma. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična 
ponudba nepovezana in razdrobljena. Rezultat projekta bo informacijska platforma za promocijo 
turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o rekreativnih poteh, kulturni 
in naravni dediščini, nastanitvenih kapacitetah, kulinarični ponudbi, prireditvah in dogodkih, javnem 
prevozu, ipd. Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne 
telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter 
opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena  za zbiranje in priprava vhodnih podatkov o ponudnikih. 

 

OB186-16-0012 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS) 2.500 € 

Namen in cilj 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Cilj projekta je izvedba manjših investicij z namenom ureditve občinskih tržnic za 
izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditev, kjer bodo predstavljeni proizvodi kmetijstva, 
rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS. V okviru projekta bodo občine opremile 
obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje 
osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci 
območja LAS preko organizacije skupnih dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.  

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena  za analizo trga. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB186-09-0008 RCERO-  Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS120.125 

€ 

Namen in cilj 

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO 
Ljubljana, sredstva, ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti 
porabila za projekt RCERO Ljubljana. 
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Stanje projekta 

V izvajanju 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK24.663 

€ 

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-noveliran v septembru 2015. 

SPREMEMBE NRP: 

Glede na prejeta sofinancerska sredstva iz Kohezijskega sklada EU in pogodbe usklajujemo višino 
postavke NRP. 

Stanje projekta 

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

 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 190.500 € 

 

OB186-16-0003 Mala barja 188.500 € 

Namen in cilj 

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v 
osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - Mala barja-Marja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo 
sofinancerskih nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje 
in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6 »Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 
2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in 
dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih 
posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. V letu 2017 bodo izvedene 
cenitve zemljišč in odkupi zemljišč. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena  za odkup zemljišč. 
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OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS) 2.000 € 

Namen in cilj 

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale 
še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po 
ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s  strani ministrstva in 
evropskih sredstev. Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč  na 
območju LAS. Cilji projekta so izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih mokrišč, izvedba 
usposabljanj za interpretatorje narave, izvedba izobraževalnih programov »mladi raziskovalec«, 
vključitev in seznanitev ljudi s projektnimi aktivnostmi in vsebino projekta in programom CLLD. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je predvidena prijava na razpis in podpis pogodbe o sofinanciranju oz. prejem odločbe o 
sofinanciranju. Sredstva so predvidena  za  pripravljalne aktivnosti v zvezi s konkretnimi 
naravovarstvenimi akcijami (odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih vrst, spremljanje 
hidrologije območja). 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 13.000 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

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

V letu 2017 so sredstva na postavki namenjena pripravi sprememb in dopolnitev OPN Občine Trzin, 
dokončanja CPVO, priprave OPPN ST5/1-3 KRIŽIŠČE JV-del (Dom zaščite in reševanja) ter zaradi začetka 
priprave OPPN-jev. 

V letu 2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, usklajevanja z nosilci urejanja prostora in 
dokončanje ter sprejem OPN. 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.  

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za morebitne strokovne podlage OPPN, vključno s Programom 
opremljanja zemljišč. 
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16039001 Oskrba z vodo 300.482 € 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT
 11.902 € 

Namen in cilj 

V okviru te postavke bo financirana koordinacija nosilne občine (Občine Kamnik), ki jo ima z MOP ter 
storitve obveščanja in informiranja javnosti (PR). 

Predvsem gre za realizacijo zaključka preteklih pogodbenih obveznosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi. 

 

OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza124.000 

€ 

Namen in cilj 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na Jemčevi cesti, od h. št. 27 do h. št. 11. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave investicijske dokumentacije. 

 

OB186-16-0005 Sanacija Zupančičeve ulice (vodovod, kanalizacija, 
preplastitev cestišča) 86.980 € 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda in hišnih priključkov na Zupančičevi ulici v Trzinu. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave investicijske dokumentacije. 

 

OB186-16-0006 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici ter 
Kratki poti 77.600 € 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda in hišnih priključkov na predmetnih ulicah v Trzinu. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave investicijske dokumentacije. 

 

16069002 Nakup zemljišč  

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 150.000 € 

Namen in cilj 

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

V izvajanju. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta 11.090 € 

Namen in cilj 

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in 
opreme.  

Za leto 2017 je predvideno financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se 
izvaja za občane Občine Trzin, in sicer polovica v letu 2016 in polovica v letu 2017. 

 

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

V letu 2017 je predvidena posodobitev voznega parka reševalne službe z zamenjavo reševalnega 

vozila/reanimobila. Zdravstveni dom Domžale bo zagotovil 50% lastnih sredstev, preostali del bodo 
sofinancirale občine, pri čemer Občina Trzin v višini 5,84%. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

OB186-15-0038 Dopolnitve razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«4.000 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

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

18059001 Programi športa 165.000 € 

OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 15.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin.V letu 2017 bomo nakupili še zadnji 
komplet treh elektronskih tarč. 
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Stanje projekta 

Zadnja faza. 

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 150.000 € 

Namen in cilj 

Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin. 

Na igrišču pri OŠ Trzin bomo obnovili talne površine. Tako rokometnega kot košarkarskega igrišča  in 
tartanskega kroga. Rokometno igišče bomo podlajšali in za obema goloma postavili zaščitno mrežo. 
Oboje tako obnova tal z prenovo tartanskega kroga, kot zaščitna mreža je tudi zahteva varnostnega 
inžinirja. Naredili bomo še opcijsko odbojkarsko igrišče, poravnali mulde in naredili vhod za dostavo iz 
severne strani.   

Stanje projekta 

Planiramo preplastitev ploščadi. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

19029001 Vrtci  

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje) 7.400 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene 
opreme, pohištva in delovnih priprav).  

Za leto 2017 je planiran nakup peskovnika za igrišče v vrtcu Žabica ter nakup prenosnega računalnika in 
trdega diska za arhiviranje. 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme.  

Za leto 2017 je planirana zvočna izolacija dveh igralnic v vrtcu Žabica. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

OB186-15-0033 Otroška igrišča 2.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

 

19039001 Osnovno šolstvo  

OB186-15-0025 Oprema OŠ Trzin 11.400 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je oprema kabineta učiteljev slovenščine in oprema garderobe za čistilke. 
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Stanje projekta 

Projekt se izvede v letu 2017. 

 

OB186-15-0031 OŠ Roje 3.105 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin 45.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.  

Sredstva v letu 2017 so namenjena sanaciji sanitarij v starem delu šole-2. faza. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 


