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I. SPLOŠNI DEL  
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI 4.205.264 €  

70 DAVČNI PRIHODKI 2.751.457 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.836.202 € 

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 1.824.156,00 EUR prihodkov.  

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Z rebalansom proračuna za leto 2017 usklajujemo prihodke na podatke Ministrstva za finance, ki so jih 
posredovali 3.07.2017, in sicer na 1.836.202,00 EUR. Za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 
533,50 evrov.  

703 Davki na premoženje 892.085 € 

Obrazložitev konta 

Med davke na premoženje (703) sodijo: 

- davek na nepremičnine: 

  davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb,  

  davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,  

  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od pravnih oseb, 

  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od fizičnih oseb,  

  zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) 

- davek na premičnine: 

  davek na vodna plovila 

  zamudne obresti od davkov na premičnine 

- davek na dediščine in darila: 

 davek na dediščine in darila 

  zamudne obresti davkov občanov 

- davek na  promet nepremičnin in finančno premoženje: 

 davek na promet nepremičnin- od pravnih oseb 

 davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb 

zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Z rebalansom prihodke iz naslova davka na premoženje povišujemo za 10,3 %. Spremembe se nanašajo 
na prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, ki jih 
usklajujemo glede na višino odmernih odločb. 
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Zaradi višje realizacije  letošnjega leta zvišujem prihodke iz naslova davka na dediščine in darila, davek na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki ga zvišujemo za kar 36,6 %.  

 

704 Domači davki na blago in storitve 23.170 € 

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 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Z rebalansom se sredstva zvišujejo za 80 EUR. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 922.310 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 753.386 € 

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 
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REBALANS PRORAČUNA: 

Z rebalansom predvsem zvišujemo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb Javnega  
podjetja Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik, v višini 59.618,07, malenkostno usklajujemo tudi prihodke od 
premoženja.  

 

711 Takse in pristojbine 4.800 € 

Obrazložitev konta 

Med takse in pristojbine (711) spadajo: 

upravne takse in pristojbine: 

- upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Prihodke iz naslova taks in pristojbin zvišujemo za 1.100 EUR. 

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 3.020 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (713), ki so za leto 2017 planirani v višini 2.730 EUR, vključujemo prihodke 
od izposoje šotora CZ, prihodke od najemnine kavnega avtomata Delikomat, prihodke od parkomatov, prihodke od 
prodaje stojnic ter prihodki od prodaje zbornika.  

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Z rebalansom zvišujemo prihodke iz naslova prihodkov parkomata ter sredstva za najem šotora CZ. 

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki 114.904 € 

Obrazložitev konta 

Med druge nedavčne prihodke (714), spadajo prihodki: 

- drugi nedavčni prihodki: 

  drugi nedavčni prihodki   

 prihodki od stavbnih pravic 

  prihodki od komunalnih prispevkov 
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 drugi izredni nedavčni prihodki 

 drugi nedavčni prihodki- obresti 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Zaradi višje realizacije prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, zvišujemo konto Drugi nedavčni prihodki.  

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.000 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 30.000 € 

Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 
Za leto 2018 pričakujemo s tega naslova 50.000,00 EUR. 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih sredstev znižujemo za 20.0000 EUR. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 501.496 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 313.286 € 

Obrazložitev konta 

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna 

  prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

  druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

  prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

  prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

 

 

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2017: 

 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen 2017 

Požarna taksa 5.500,00 

ZFO- 23.člen 5.447,00 

EKO SKLAD (za el.polnilne postaje) 11.775,20 

Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT 14.522,08 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- 
nadgradnja CČN 

18.691,52 

SKUPAJ  55.935,80 EUR 
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740004-Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

 

Namen 2017 

Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.) 15.004,20 

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

1.029,20 

vzdrževanje gozdnih cest 417,78 

SKUPAJ  16.451,18 EUR 

 

 

740100- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 

Namen 2017 

Sredstva za Medobčinski inšpektorat 220.065,26 

SKUPAJ  220.065,26 EUR 

 

740101- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

 

Namen 2017 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za 
investicije  

20.833,33 

SKUPAJ  20.833,33 EUR 

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 188.210 € 

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 

 

REBALANS PRORAČUNA: 

 

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

 

Namen 2017 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- 
nadgradnja CČN 

105.918,60 

Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT 82.291,77 

SKUPAJ  188.210,37 EUR 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 4 . 5 3 8 . 7 0 6  €  

0004 Občinska uprava  4 . 1 4 7 . 1 5 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.500 € 

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 5.500 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.500 € 

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. 
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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 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavka se znižuje zaradi že sklenjene pogodbe za notranjo revizijo poslovanja z nižjim zneskom od 
predvidenega. 

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 nameravanih notranjih revizij. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
 258.662 € 

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 

0403 Druge skupne administrativne službe 235.662 € 

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 



 

 9 

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 112.700 € 

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. 

 

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Povečanje PP zaradi vzpostavitve  enotnega telekomunikacijskega sistema (pogodba 4.425,39 EUR) za 
postavitev wi fi točk 

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 20.762 € 

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 
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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 762 € 

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. 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva znižujemo na realizacijo leta 2017. 

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 102.200 € 

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) 13.000 € 

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. 
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REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo glede na že porabljena sredstva ter za nujna manjša vzdrževalna dela, ki jih še 
pričakujemo. Gre predvsem za pregled in servis peči, ter varnostno razsvetljavo. 

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. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 467.629 € 

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 

0603 Dejavnost občinske uprave 432.629 € 

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 415.629 € 

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,.. 
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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 

 

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena predvsem za nakup 
pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in 
mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno 
stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin 
internetnih dostopov npr. do ius in find infa ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom 
občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Znižanje proračunske postavke zaradi nižje realizacije v l. 2016. 

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

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 17.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 
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0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki predvidevamo porabo sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave (omare, police za 
reklamno gradivo, police za fascikle, pisarniški stoli, kopirni stroj ipd.). 

REBALANS PRORAČUNA: 

Dvig proračunske postavke za nakup novih stolov za zaposlene ter predvidenega pretapiciranja 
konferenčnih stolov v občinski stavbi na Mengeški 22. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavko dvigujemo, ker smo v letošnjem letu obnovili tla v hodniku in prebarvali celoten hodnik, do konca 
leta pa bo potrebno izvesti še nekaj nujnih investicijsko vzdrževalnih del, kot je popravilo varnostne 
razsvetljave,  zamenjava svetil v pisarni direktorice in pregled oziroma servis plinske peči ter pregled 
plinotesnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 124.995 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 124.995 € 

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 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.055 € 

Opis podprograma 

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni 
mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in 
službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.  

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so organizirane enote, službe, 
organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč z namenom opravljanja nalog zaščite, 
reševanja in pomoči na občinskem nivoju. Te enote, službe organi in druge sile za ZRP so: 

• poveljnik Civilne zaščite Občine Trzin, njegov namestnik ter Štab Civilne zaščite Občine Trzin, 

• poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki; 

• enote za prvo pomoč; 

• enote za uporabo zaklonišč; 

• službe za podporo, ki jo poleg vodstva te službe sestavlja še 8 ekip (ekipe za: oskrbo, zveze, prevoz, 
informacijsko in komunikacijsko podporo, administrativno podporo in druge potrebe, psihološko pomoč, 
evakuacijo in začasno nastanitev). 

Lokalno javno gasilsko službo na območju celotne občine Trzin opravlja OGE PGD Trzin. 

V sistem ZRP Občine Trzin je vključeno tudi Društvo GRS Kamnik in nevladna organizacija OO RK Trzin. 

Poleg tega ima Občina Trzin za nemoteno opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in 
pomoči sklenjene pogodbe z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami (z dvema 
izvajalcema za gradbeno tehnično reševanje, nadalje za nudenje prve socialne pomoči in različnih oblik 
strokovne pomoči pri odpravljanju socialnih stisk in težav, nadalje za preverjanje ustreznosti pitne vode in 
zagotavljanja nadomestne vode v primeru kontaminacije vodovodnega omrežja, za nudenje prve 
veterinarske pomoči in opravljanje nalog prve pomoči).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

- Zakon o varstvu pred utopitvami  

- Zakon o varstvu pred požarom  

- Zakon o gasilstvu  

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

- Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite 

- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
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- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite 

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

- Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah 

- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti  

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

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice 
naravnih in drugih nesreč (izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja 
ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino 
ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč). 

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število 
formiranih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in 
udeležba na tekmovanjih. 

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne 
formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po Sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
v Občini Trzin - s prilogama Kadrovsko in Materialno formacijo, izdelanem na podlagi Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Pravilnikom o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.  

 

0056 Oprema za zaščito in reševanje 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Prvotno zagotovljena sredstva na tej postavki  v znesku 500 € zvišujemo za 5.300 € na skupaj 5.800 €.  

Sledili smo pobudam naših občank in občanov glede namestitve javno dostopnih avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev (AED) in z novelacijo DIIP prvemu sklopu načrtovane nabave opreme za zaščito in reševanje 
dodali še drugi sklop, ki predstavlja nakup 3 (treh) avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). Defibrilatorji 
bi bili javno dostopni, namestili bi jih na treh lokacijah (Jefačn'kova domačija – muzejski del, NLB 
Poslovalnica Mlake in Vrtec Žabica v Mlakah). Poleg defibrilatorjev bi nabavili še 3 kos kovinske omarice z 
zvočnim in svetlobnim alarmom in 3 kos označevalne table s simbolom AED, poskrbeli pa bi tudi za 
videonadzor in opremo zavarovali pri zavarovalnici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ"; Novelacija DIIP za leto 2017 z 
dne 16.5.2017; obdobje izvajanja 1. 1. 2017  - 31. 12. 2018. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP in informativnih ponudbah dobaviteljev. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 14.518 € 

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 
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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 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029003 Zemljiške operacije 

11029003 Zemljiške operacije 0 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih 

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2014, 
objava 20.06.2014). 

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

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

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

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine. 
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0274 Komasacije kmetijskih zemljišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pričela s pripravljalnimi deli za 
komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Območje komasacije 
še ni določeno. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek 
vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za nepovratna sredstva iz 
evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za kmetijstvo). Lokalni 
razvojni program Občine Trzin predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih 
zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, 
Blatnice). Sredstva so namenjena pripravljalni fazi komasacije kmetijskih zemljišč, ki vključuje izvedbo 
postopkov in izdelavo dokumentacije za vložitev vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega 
postopka na pristojno UE. V letu 2017 so upoštevane približne ocene pripravljalnih stroškov. Natančna 
cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasacije. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva na proračunski postavki znižujemo na 0, saj trenutno ni bilo dosežen dogovor z sosednjimi 
občinami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 

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

Izhodišče temelji na okvirni oceni zunanjih pripravljalcev. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski 
ravni. 

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 

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.000 € 

Opis podprograma 

Občina Trzin je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za 
zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ime sklenjeno pogodbo z Zavetiščem 
in hotelom za male živali, Polona Samec, s.p. iz Horjula za oskrbo psov in mačk. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaščiti živali 

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

Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo predstavljalo 
čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih 
živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo naših občini čim manj 
zapuščenih psov in mačk. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo odgovorno 
ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov. 

 

0239 Oskrba zapuščenih živali 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v 
zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 
služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik 
živali ni znan, oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma 
občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. 

Občina Trzin ima v ta namen sklenjeno pogodbo z zavetiščem Horjul, kateremu mesečno za najem boksa 
plačuje 100 EUR, dodatno pa še oskrbo vsake najdene živali, če lastnik ni znan.  

Ker so v skladu z zakonom obvezna čipiranja psov, se v zadnjem času dogaja, da le teh praktično ni več 
med izgubljenimi oz. pogrešanimi, se pa pogosteje pojavljajo predvsem mačke. Zaradi velikega števila 
razmnoženih mačk so zavetišča prepolna, zato se zapuščene mačke prevzame, pregleda, sterilizira in očisti 
parazitov ter vrne v najdeno lokalno  okolje. Stroške navedenega krije občina, v kateri je bila mačka 
najdena.  

Sredstva so planirana tudi za enkraten zajem in sterilizacijo prostoživečih mačk v preventivne namene oz. 
z namenom nekontroliranega razmnoževanja. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavka se znižuje na 6000 EUR zaradi nižje realizacije v l. 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2016. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 36.700 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206- Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije 
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1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije 33.700 € 

Opis glavnega programa 

Ureditev ustrezne infrastrukture za zagotavljanje kapacitet za polnjenje vozil na el. pogon. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. 
S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov k izboljšanju kakovosti 
zraka k okolju prijaznemu obisku teh območji in posledično ohranjanju narave. 

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

Izvedba el. polnilnic v naselju Trzin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12029001 Oskrba z električno energijo 

12029001 Oskrba z električno energijo 33.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva namenjena oskrbi z električno energijo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 (Uradni list RS, št. 7/16) 

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

 Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. 
S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov k izboljšanju kakovosti 
zraka k okolju prijaznemu obisku teh območji in posledično ohranjanju narave. 

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

Izvedba in vzpostavitev el. polnilnic v naselju Trzin. 

 

0320 Polnilne postaje za električna vozila 33.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Občina Trzin je v letu 2017 uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Eko sklada, j. s., ki sofinancira 
nakup el. polnilnic s pogojem vzpostavitve le-teh v naselju za potrebe prebivalcev in drugih obiskovalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izgradnja štirih polnilnih mest za polnjenje vozil na električni pogon v naselju Trzin. 

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

Pogodba o sofinanciranju s strani Eko sklada, j. s. iz Ljubljane. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 503.257 € 

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 503.257 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003- Urejanje cestnega prometa 

13029004- Cestna razsvetljava  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 136.183 € 

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. 
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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 56.183 € 

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 idr.) 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. 

Vrednost postavke formiramo glede na pretekle zime in realizacijo preteklih let. 

REBALANS PRORAČUNA:  

Proračunsko postavko usklajujemo z dejansko realizacijo zimske službe za sezono 2016/17. 

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 80.000 € 

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 
prekopov-predvsem na območju OIC Trzin, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, 
ipd.  

Vrednost postavke se glede na stanje cest zvišuje, saj so ceste vse bolj obremenjene, veliko težav se 
pojavlja zaradi posedanja komunalnih vodov, saj je precejšen del naselja zgrajen na izsušenih mlakah.  
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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 272.074 € 

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 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije. Prav tako so sredstva 
predvidena za morebitne sanacije manjših odcepov 

hodnikov za pešce ali kolesarskih stez oz. kjer ni bila dokončana gradnja po zazidalnih načrtih. Potrebe se izkazujejo 
tudi v primerih, ko občina med letom pride do potrebnih zemljišč za ureditev cestnih objektov in naprav. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Proračunsko postavko znižujemo na račun formiranja nove proračunske postavke 0320, ki je namenjena vzpostavitvi 
polnilnih mest za vozila na el. pogon v naselju Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev cestišč v naselju Trzin. 

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. 
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0308 Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica 44.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

V letu 2017 bo namesto obnove vodovoda na Vegovi ulici saniran vodov na Cankarjevi ulici, saj je smiselno, 
da se obnovi vodooskrba gospodinjstev, ki so južno od Zupanove ulice enotno zaokroži. 

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 0296. 

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

Izvrševanje se nanaša na NRP OB186-17-0001. 

 

0309 Sanacija cestišča- Župančičeva ulica 55.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA:  

Občina je dodatno predvidela sanacijo podtalnih povezav za cestno razsvetljavo ter izgradnjo 
enostranskega hodnika za pešce po zahodni strani ulice. Glede na dosedanje realizacije dviguje zato 
predmetno postavko. 

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 40.064 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Glede na realizacijo projekta usklajujemo proračunsko postavko z dejanskim stanjem. 

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 
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0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin 60.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Zaradi nekaterih sprememb pri posodobitvi podtalnih komunalnih vodov (zaščita plinovoda, prestavitev 
EE droga ter povečanje dimenzij in podaljšanje kanalizacije za padavinsko vodo) je občina naročila 
dopolnitev projektne dokumentacije. Dodatna dela bodo terjala dodatna sredstva zato se zvišuje 
predmetna postavka.  

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 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjana izključno financiranju vzdrževanja talnih oznak in prometnih znakov. 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Dodatna sredstva so predvidena še za izvedbo ukrepov predlaganih s strani SPV oz. nakupa cestne opreme 
na pobudo občanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah. 

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

Zagotavljanje primernega nivoja vzdrževanja prometne signalizacije. 
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13029004 Cestna razsvetljava 75.000 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 45.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA:  

Dvig sredstev je načrtovan predvsem z vidika zamenjave dotrajanih uličnih drogov cestne razsvetljave v 
naselju Trzin. 

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 32.731 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

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

- S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti  
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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 5.700 € 

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 5.700 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije 3.400 € 

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), 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. 

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. 

V prvem polletju je bilo realizirano sofinanciranje splošnih razvojnih nalog RRA LUR do 30. 6. 2017 in 
sofinanciranje aktivnosti RDO za leto 2017. 

REBALANS PRORAČUNA:  

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo skladno z realizacijo in podpisanimi pogodbami za 
regionalno sodelovanje občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: 

0298 Načrtovanje in povezavanje kolesarskih in drugih poti 

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 

0302 Stara hišna imena ... 

 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 27.031 € 

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 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 23.131 € 

Opis podprograma 

K temu podprogramu spadajo sredstva za financiranje in sofinanciranje projektov in programov povezanih s 
turizmom, spodbujanje društev in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s turizmom, financiranje in sofinanciranje 
turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje objektov povezanih s turizmom. 
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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) 631 € 

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.  

V prvem polletju ni bilo realizacij s tega naslova. Na postavki so rezervirana sredstva za izvajanje projektov 
LAS, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, do dokončne potrditve pa je potrebno počakati 
še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki jih pričakujemo konec tega ali začetek naslednjega leta. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo, skladno z dinamiko priprave projekta v sklopu Lokalne 
akcijske skupine (LAS). V letu 2017 načrtujemo le znesek stroškov dokumentacije za pripravo vloge na 
Javni poziv. Konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. Stroški 
za izvedbo projekta bodo zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

NRP: 

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti 

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

 

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS) 0 € 

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 
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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. 

V prvem polletju ni bilo realizacij s tega naslova. Na postavki so rezervirana sredstva za izvajanje projektov 
LAS, ki izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sofinanciranja, do dokončne potrditve pa je potrebno počakati 
še na potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki jih pričakujemo konec tega ali začetek naslednjega leta, zato v letošnjem letu ni predvidena 
poraba sredstev za realizacijo teh projektov. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Ker konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta, bodo stroški za 
izvedbo projekta zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

NRP: 

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

 

0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS) 0 € 

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.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Ker konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta, bodo stroški za 
izvedbo projekta zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 530.759 € 

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. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj: 

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

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

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

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

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

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

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

- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 331.259 € 

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 150.325 € 

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. 



 

 31 

- 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. 

 

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

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke z dejansko realizacijo. 

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. 

 

0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih 
odlagališč, … 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena spomladanskem in jesenskem zbiranju odpadnega zelenega odreza, ki ga občina 
izvaja dvakrat letno. To postavko bremenijo tudi stroški čistilnih akcij, akcij odstranjevanja tujerodnih in 
alergenih rastlin. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Dvig postavke je potreben zaradi povečanega obsega odvoza zelenega odpada. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ločeno zbiranje odpadkov: kosovnih odpadkov in nevarnih snovi po gospodinjstvih ter ločeno zbiranje 
vejevja in zelenega odreza. Izvedba spomladanske občinske čistilne akcije. 

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

Ostale dejavnosti se izvajajo na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (UV OT, 
št. 6/09 in 2/10) in Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin (UV OT, št. 11/04). 

 

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 15.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke s prenosom neporabljenih sredstev iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 180.934 € 

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 3.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke s predvideno dinamiko financiranja potreb v letu 2017. 

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 51.234 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav na območju CČN, ki ga 
glede na delež solastništva, krijemo s pomočjo omrežnin. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke z dejansko izračunano vrednostjo najemnine infrastrukturnih objektov 
in naprav CČN za leto 2017. 

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 116.700 € 

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 
glede na dinamiko gibanja investicije.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke na prevzete pogodbene obveznosti sklenjene do maj 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije 

 

0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Predvidena je zamenjava ene od črpalk na zadrževalnem bazenu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sanacija zadrževalnega bazena mešane kanalizacije v Trzin-Mlake. 

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

Ravnanje z odpadno vodo, varstvo okolja. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 10.000 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in nadzor vodnih virov; ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 10.000 € 

Opis podprograma 

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi. 

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov. 

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

Izvedba načrtovanih posegov. 

 

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin namenja sredstva tudi za urejanje brežin vodotokov v urbanem delu naselja Trzin, predvsem 
na območju pešpoti ob Pšati, delno pa tudi za manjše posege na območju potoka ob Kidričevi ulici v Trzinu 
ter v na Motnici v OIC Trzin. Prav tako občasno posegamo tudi na območju manjšega ribnika v bližini Jabelj, 
ki je v solasti države in zasebne osebe. Ob večji neurjih večje posege opravi tudi koncesionar Hidrotehnik, 
d. d. iz Ljubljane, ki ima državno koncesijo MOP DRSV. Glede na dosedanje posege, ki so predvsem 
preventivne narave. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Predviden dvig postavke je namenjen letošnji sanaciji dela Blatnice in Motnice s pomočjo koncesionarja, 
ki skrbi za vodotoke na območju občine Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Za posege niso predvideni projekti, posege naroči občinska uprava glede na izkušnje in dejansko stanje 
brežin vodotokov. 

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

Preprečevanje poplav, odstranjevanje odpadkov (kolesa, gume, ipd.) iz brežin in struge, preprečevanje 
izrazitega porasta gnezd glodalcev, urejenost okolice in izgleda kraja. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 189.500 € 

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 189.500 € 

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 

 

0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin je skupaj z občinami Mengeš, Vodice in Medvode, Zavodom RS za varstvo narave in OŠ 
Mengeš oddala vlogo za prijavo operacije na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja "LAS Za mesto in vas". Rok za oddajo vlog je potekel 15.5.2017, V kolikor bo projekt 
potrjen, bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 75 % 
upravičenih stroškov. 

Odločbo pričakujemo pred koncem letošnjega leta. Po terminskem planu bi se operacija izvajala 36 
mesecev, tj. od 01/2018 do 01/2021.  

Ker je začetek operacije 01/2018, sredstva na PP 0301 v letu 2017 z rebalansom proračuna znižujemo na 
0 €.   

 Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, 
Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
mokrišč med lokalnim prebivalstvom.  

Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), 
pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 
20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €).  

V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in 
vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali 
bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi rokodelski iin likovni natečaj, 
skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Ker konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta, bodo stroški za 
izvedbo projekta zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

LAS za mesto in vas (RRA LUR), DIIP OB186-16-0013 z dne 23.11.2016, ki ga bomo ob predložitvi predloga 
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 nadomestili in priložili izdelani skupni DIIP občin Mengeš, 
Vodice, Medvode in Trzin.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

LAS za mesto in vas (RRA LUR) 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 852.625 € 

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: 

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 44.000 € 

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. 

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  

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 8.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju prostorskih, geodetskih, okoljskih in infrastrukturnih 
evidenc. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

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

Dolgoročni cilj je s sprejemom ustreznega izvedbenega prostorskega akta in vseh dodatnih potrebnih 
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aktov omogočiti izgradnjo dodatnih poslovnih prostorov, proizvodnih obratov in drugih potrebnih 
objektov za nadaljnji gospodarski razvoj občine (Sprejem OPPN in Programa opremljanja za območje CT 
5/1 - Brodišče).  

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov. 

 

0103 Prostorski informacijski sistem 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena vzdrževanju prostorskega 
informacijskega sistema Občine Trzin (Piso), ki ga na podlagi pogodbe zagotavlja zunanji izvajalec. 
Prostorski informacijski sistem je namenjen rednemu delu zaposlenih v občinski upravi, medobčinskemu 
inšpektoratu, pooblaščenim upravljalcem gospodarske javne infrastrukture, pristojni upravni enoti, 
občanom in uporabnikom interneta. Del sredstev je namenjen nadgradnji sistema in vnosu novih 
prostorskih podatkov (novi sloji, baza cestnih podatkov in kataster javnih vodov).  

REBALANS PRORAČUNA: 

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo skladno z realizacijo, podpisano pogodbo zunanjim 
izvajalcem za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema in predvidenimi stroški. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za kataster javnih vodov, bazo cestnih podatkov in ostale evidence, ki jih mora imeti vzpostavljena 
vsaka lokalna skupnost skladno z veljavno zakonodajo. 

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

Izračun predloga pravice porabe temelji na pogodbi in preteklih ponudbah za podobna tovrstna dela. 

 

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za storitve v zvezi z nadomestilom za uporabo 
stavbnih zemljišč (NUSZ), predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, 
obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo skladno z realizacijo, podpisano pogodbo z zunanjim 
izvajalcem za vzdrževanje evidence NUSZ in predvidenimi stroški. 

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 temelji na pogodbi z zunanjim izvajalcem, ponudbah in na preteklih stroških iz naslova 
NUSZ. 

1603 Komunalna dejavnost 434.975 € 

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.  
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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 309.975 € 

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. 

 

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke s predvideno višino odhodkov, ki so bili prevzeti do maja 2017. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT. 
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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) 69.897 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Dvig postavke je posledica uskladitve natekanja sredstev z dejansko pričakovano realizacijo najemnin 
objektov in naprav javne komunalne infrastrukture. 

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 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke na predvidene prevzete obveznosti. 

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 

 

0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici 56.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke glede na dejanske razmere in predvidene odhodke. 

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 
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0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici 39.577 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova javnega vodovoda in sanacija kanalizacije na Cankarjevi ulici v Trzinu. 

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

NRP OB186-17-0001 Sanacija Cankarjeve ulice 

 

0304 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici ter Kratki poti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Zaradi spremembe plana pri obnovi hišnih priključkov na Reboljevi ulici in Prešernovi ulici je prišlo do 
zamika obnove vodovoda na Zorkovi ulici in Kratki poti. 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

NRP OB186-16-0006 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici in Kratki poti. 

 

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS PRORAČUNA: 

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije obnove javne komunalne infrastrukture po naselju Trzin, 
ki je v upravljanju podjetja Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izdelava potrebne projektne dokumentacije obnove vodovoda in kanalizacije po posameznih ulicah v 
naselju Trzin. 

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

Zagotavljanje ustreznega nivoja kakovosti vodooskrbe prebivalstva s pitno vodo. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 18.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in obnove objektov za rekreacijo ter opreme 
za šport in naložbe v tovrstne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa, pridobiti zemljišče za izgradnjo 
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nogometnega igrišča, izgraditi igrišče ter izgraditi športno dvorano. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programa. 

 

0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je predvideno redno servisiranje igral s strani pooblaščenih serviserjev in izdaj potrdil. Redno 
vzdrževanje vseh površin in naprav v športno rekreacijskih parkih na območju občine.  

REBALANS PRORAČUNA: 

V letošnjem letu smo izvedli dve večji investiciji torej popravili vse reflektorje v ŠRP mlake, naredili dva 
nova mostova v ŠRP mlake ter tako porabili razpoložljiva sredstva. Do konca leta potrebujemo dodatna 
sredstva za čiščenje kanalet, odtokov in za zapolnitev razpok na asfaltu predvsem pa za nujna popravila 
igral. 

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 predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 99.000 € 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS: 

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

Čim višja raven opravljanja nalog. 

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov. 

 

0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski 
objekti - urejenost kraja 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični nasadi, 
nakup klopi, košev za odpadke, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, hortikulturna ureditev 
krožišča, vzdrževanje javnih površin, idr. S postavke se vršilo plačilo vzdrževanja fontane ter plačilo 
najemnine za podtalno parkirno mesto za potrebe ZD Domžale-Ambulante Trzin. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Načrtujemo dvig sredstev, saj je občina v letu 2017 prejela v upravljanje nove javne površine, ki so bile do 
sedaj v najemu. Gre predvsem za zelene površine v naselju Trzin-Mlake, ki jih je potrebno urediti skladno 
z usmeritvami hortikulturnega urejanja javnih površin v Trzinu.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 366.500 € 

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 350.000 € 

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 

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije. 

 

0125 Nakupi zemljišč 350.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva dvigujemo zaradi  možnosti nakupa zemljišča za širitev športnega parka v Mlakah, nakupa 
zemljišč, ki so v lasti Kraškega zidarja- v stečaju ter zemljišč vključenih v načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem.  
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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 44.980 € 

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 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 25.500 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 

17079002- Mrliško ogledna služba 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 8.000 € 

Opis podprograma 

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

 

0132 Mrliško ogledna služba 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva zvišujemo zaradi večje porabe na postavki. 

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

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

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 261.885 € 

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 



 

 45 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi 134.133 € 

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 

18039005 Drugi programi v kulturi 5.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše tehnične in prostorske možnosti za gledališko in koncertno dejavnost, 
omogočiti večje število sedežev v dvorani ter izgraditi nov Kulturni dom. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema) 5.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena financiranju vzdrževanja prostorov in opreme, ki so potrebni za 
dejavnost na področju kulturno umetniškega ustvarjanja in organizacije kulturnih prireditev.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavko zvišujemo zaradi večjega pregleda in servisa ozvočenja v Kulturnem domu Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje vsaj minimalnega standarda storitev v Kulturnem domu do izgradnje nove zgradbe 
Kulturnega doma. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Področna zakonodaja in ugotovljene potrebe ter načrt upravljalca KUD Franc Kotar Trzin. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 87.502 € 

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 75.750 € 

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  

- 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. 

 

0259 Ureditev montažnega strelišča 14.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin - elektronske tarče. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva so znižana na realizacijo leta 2017. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi igrišča pri OŠ Trzin.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva znižujemo ker v letošnjem letu ne bomo izvedli investicije. Za planiran znesek smo preko portala sicer 
pridobili ponudbo, ki je bila nedopustna, saj nam niso dostavili zahtevanih referenc, ostale ponudbe pa so močno 
presegle planiran in pričakovan znesek. V letu 2017 planiramo postavitev otroškega igrala, celovito obnovo igrišča 
pa bomo izvedli v letu 2018. 

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. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 822.082 € 

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 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 157.902 € 

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.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001- Osnovno šolstvo 

19039002- Glasbeno šolstvo 

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 Osnovno šolstvo 153.100 € 

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. 

 

0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin 52.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.  

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva zvišujemo zaradi dveh razlogov. Že v osnovi nismo uspeli pridobiti ponudbe za planiran znesek, 
poleg tega pa so bile v popisu, ki je bil podlaga za zbiranje ponudb napake, zaradi katerih so bila potrebna 
dodatna dela, za katera z dvigom postavke zagotavljamo sredstva.. 

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 

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, ki sta 
vzgoja in varnost v cestnem prometu v vrtcu in šoli. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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. 

 

0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu pripomočkov za vzgojo v cestnem prometu in izvedbo preventivnih 
programov s področja vzgoje v cestnem prometu. Del sredstev je namenjen sofinanciranju preventivno-
vzgojnega programa v cestnem prometu (Kolesarčki) za predšolske otroke. Namen programa je otroke 
preko igre in na neprisiljen način poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni 
in vestni udeleženci v prometu. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva zvišujemo zaradi digitalizacije načrta šolskih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

1906 Pomoči šolajočim 46.781 € 

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 
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 18.781 € 

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. 

 

0190 Šola v naravi - sofinanciranje 1.781 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva znižujemo na raven letošnje realizacije sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 95.167 € 

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  
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 87.699 € 

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 

20049001 Centri za socialno delo 899 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu   

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. 

 

0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale 899 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena financiranju storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za 
občane Trzina, ki jo izvaja Center za socialno delo Domžale po potrjeni ceni na podlagi vsakoletne 
pogodbe.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva zvišujemo zaradi povečanja števila prejetih predlogov za dodelitev občinske socialne pomoči. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 26.000 € 

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 

 

0212 Občinske denarne pomoči 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno 
prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že 
izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne 
glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti 
znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali 
elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo in predlog 
sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu 
preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je 
navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, 
preživetje posameznika ali družine ogroženo. Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, 
ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse 
druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge 
možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. 

Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka in subvencija cepljenja proti 
klopnemu meningoencefalitisu.  

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva zvišujemo zaradi povečanja števila prejetih predlogov za dodelitev občinske socialne pomoči. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu. 
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0006 Medobčinski inšpektorat  2 8 0 . 9 2 8  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 280.928 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603- Dejavnost občinske uprave 

0603 Dejavnost občinske uprave 280.928 € 

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 280.928 € 

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 
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0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata 193.800 € 

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 tudi 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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavka se znižuje za 8200 EUR zaradi nižje realizacije (stroški prevoza, prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) ter ukinitve konta jubilejne nagrade in odpravnine ( v l. 2017 ni predvidenih 
tovrstnih izplačil). Sredstva se prerazporedijo na PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega 
inšpektorata. 

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 62.128 € 

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 za leto 2016. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Proračunska postavka se znižuje zaradi nižje realizacije v preteklih mesecih. 

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 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Med investicijskimi stroški 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).  
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REBALANS PRORAČUNA: 

Proračunsko postavko povečujemo za  9350 EUR zaradi nakupa dodatne opreme (nove opreme za 2 
redarja in opreme za inšpektorici in vodjo  (jakne in čelade),nakup dodatne opreme-stoli in miza za 
zaposlene, nakup še enega računalnika z monitorjem  za redarja, nakup telekomunikacijske opreme na 
2200 EUR zaradi zamenjave celotne telekomunikacijske opreme (snemalni telefon, prenosniki ter mobiteli 
za redarje ter nakup dodatne licenčne opreme. 

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  

OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT 2017 101.085 € 

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,.. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Nakup novih stolov za upravo in preoblazinjenje konferenčnih stolov na naslovu Mengeška 22. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.000 € 

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za leto 2017 25.000 € 

Namen in cilj 

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

 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Proračunsko postavko povečujemo za  9350 EUR zaradi nakupa dodatne opreme.  

Obrazložitev po kontih: 

402100-Povečanje na 6800 EUR zaradi nakupa nove opreme za 2 redarja in opreme za inšpektorici in vodjo  
(jakne in čelade). 

420200-Povečanje na 5.312,41 EUR za nakup dodatne opreme-stoli in miza za zaposlene. 

420202-Konto znižujemo na 8000 EUR, kar zadostuje nakupu še enega računalnika z monitorjem  za 
redarja. 

420238-Povečanje konta telekomunikacijske opreme na 2200 EUR zaradi zamenjave celotne 
telekomunikacijske opreme (snemalni telefon, prenosniki ter mobiteli za redarje). 

420703-Povečamo na 1600 EUR zaradi nakupa dodatne licenčne opreme. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 96.081 € 

OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ9.200 € 

Namen in cilj 

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

Cilj obstoječega, že potrjenega prvega sklopa investicije je opremljanje enot in operativnih sestavov CZ v skladu z 
normativi, določenimi s pravilnikom, uredbo in sklepom.  

Cilj razširjenega, drugega sklopa investicije v letu 2017 je, da se z nabavo in namestitvijo treh avtomatskih zunanjih 
javnih debifrilatorjev (AED) povečajo možnosti za preživetje posameznikov v primeru srčnega zastoja po principu 
t.i. »verige preživetja" (prepoznavanje srčnega zastoja, klicanje 112, oživljanje in uporaba AED).  

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja: 1.1.2017 - 31.12.2018. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 € 

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 0 € 

Namen in cilj 

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

REBALANS PRORAČUNA: 
Sredstva na proračunski postavki znižujemo na 0, saj trenutno ni bilo dosežen dogovor z sosednjimi 
občinami. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi, trenutno še ni doseženo soglasje s sosednjimi občinami. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 33.700 € 

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila 33.700 € 

REBALANS PRORAČUNA: 

Namen in cilj 

Vzpostavitev polnilnih mest za vozila na el. pogon v naselju Trzin. 

Stanje projekta 

Pogodba z Eko skladom, j. s. iz Ljubljane in dobaviteljem opreme je podpisana in gre v realizacijo. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 135.064 € 

OB186-16-0008 Razširitev izhoda Trzin- Mlake na štiripasovnico 40.064 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke z dejansko realizacijo. 

Projekt je zaključen. 

OB186-16-0009 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin 60.000 € 

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. 



 

 59 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Zaradi naročanja dodatnih posegov je potrebno dopolniti projektno dokumentacijo, hkrati bo prišlo do 
dviga višine GOI del. 

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

 

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 35.000 € 

Namen in cilj 

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

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

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Dvig postavke je predviden zaradi dodatne obnove oziroma zamenjave drogov cestne razsvetljave v 
naselju Trzin. 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

 

14 GOSPODARSTVO 631 € 

OB186-16-0010 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti 
(LAS) 631 € 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA:  

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo, skladno z dinamiko priprave projekta v sklopu Lokalne 
akcijske skupine (LAS). V letu 2017 načrtujemo le znesek stroškov dokumentacije za pripravo vloge na 
Javni poziv. Konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. Stroški 
za izvedbo projekta bodo zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019. 

 

OB186-16-0011 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS) 0 € 

REBALANS PRORAČUNA: 

Stanje projekta 

Za leto 2017 se sredstva na postavki zmanjšajo, skladno z dinamiko priprave projekta v sklopu Lokalne 
akcijske skupine (LAS). Konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi 
projekta. Stroški za izvedbo projekta bodo zapadli predvidoma v leto 2018. 

 

OB186-16-0012 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS) 0 € 

REBALANS PRORAČUNA: 

Namen in cilj 

Cilj projekta Ureditev tržnic LAS Za mesto in vas 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 



 

 60 

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 sklopa dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.  

Stanje projekta 

Projekt se bo ob uspešnem kandidiranju na sredstva EKSRP izvajal  predvidoma v letu 2018 in 2019. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 437.825 € 

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) 15.200 € 

Namen in cilj 

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

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke s prenosom neporabljenih sredstev iz preteklih let. 

Stanje projekt 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK
 104.000 € 

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. 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev postavke s prevzetimi obveznostmi. 

Projekt je v fazi poskusnega obratovanja. 

 

OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake 10.000 € 

Namen in cilj 

Sanacija zadrževalnega bazena mešane kanalizacije v Trzin-Mlake. 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Sredstva so predvidena za zamenjavo črpalke. 
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OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS) 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, 
Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
mokrišč med lokalnim prebivalstvom.  

Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), 
pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 
20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €).  

V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in 
vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali 
bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi rokodelski in likovni natečaj, 
skupno potujoči razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije..  

LAS za mesto in vas (RRA LUR), DIIP OB186-16-0013 z dne 23.11.2016, ki ga bomo ob predložitvi predloga 
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 nadomestili in priložili izdelani skupni DIIP občin Mengeš, 
Vodice, Medvode in Trzin.  

REBALANS PRORAČUNA:  
Ker konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta, bodo stroški za 
izvedbo projekta zapadli predvidoma v leti 2018 in 2019.  

Stanje projekta 

Projekt se bo ob uspešnem kandidiranju na sredstva EKSRP izvajal v obdobju 1/2018 - 1/2021. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 696.888 € 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT
 17.000 € 

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 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke s prevzetimi obveznosti. 

Projekt je v zaključni fazi. 

 

OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza110.000 

€ 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke s predvideno dinamiko. 
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OB186-16-0005 Sanacija Župančičeve ulice (vodovod, kanalizacija, 
preplastitev cestišča) 111.500 € 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda in hišnih priključkov na Zupančičevi ulici v Trzinu. 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Uskladitev proračunske postavke s predvidenimi deli na Zupančičevi ulici. 

 

OB186-16-0006 Obnova vodovoda in kanalizacije na Zorkovi ulici ter 
Kratki poti 0 € 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda in hišnih priključkov na predmetnih ulicah v Trzinu. 

Stanje projekta 

REBALANS PRORAČUNA: 

Dela na predmetnih ulicah se bodo zamaknila zaradi zamika obnove vodovodnih priključkov na Reboljevi 
ulici in Prešernovi ulici v Trzinu. 

Projekt je v fazi priprave investicijske dokumentacije. 

 

OB186-17-0001 Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, 
preplastitev cestišča) 83.588 € 

REBALANS PRORAČUNA: 

Namen in cilj 

Obnova vodovoda in hišnih priključkov na predmetni ulici v Trzinu. 

Stanje projekta 

Projekt gre v izvedbo. 

 

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 350.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 
Sredstva dvigujemo zaradi  možnosti nakupa zemljišča za širitev športnega parka v Mlakah, nakupa 
zemljišč, ki so v lasti Kraškega zidarja- v stečaju ter zemljišč vključenih v načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

Obdobje izvajanja 2016 in 2017 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 35.950 € 

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.000 € 

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 igrišče bomo podaljšali in za obema goloma postavili zaščitno mrežo. 
Oboje tako obnova tal z prenovo tartanskega kroga, kot zaščitna mreža je tudi zahteva varnostnega 
inžinirja.  

 

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavko znižujemo ker investicije ne bomo izvedli v letu 2017. Preko razpisa namreč nismo uspeli dobiti 
primernega izvajalca. V letošnjem letu bomo nakupili novo igralo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 75.905 € 

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin 52.000 € 

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. 

REBALANS PRORAČUNA: 

Postavko dvigujemo zaradi pokritja vseh stroškov nastalih pri sanaciji sanitarij. Dodatni stroški so nastali 
predvsem zaradi izboljšav in dodatnih del. 

Stanje projekta 

Obdobje izvajanja 2017. 

 


