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FINANCE 

Številka zadeve: 9000-0005/2015-1 
Datum: 23.07.2015 

 

OBČINSKI SVETNIKI IN SVETNICE 

 

Zadeva:  Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi 
polovici leta 2015  

 

Spoštovani, 

Ker sem vas v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13- popr. in 101/13) dolžen seznaniti z izvrševanjem proračuna v prvem 
polletju tekočega leta do konca julija, vam v prilogi pošiljam Poročilo o izvrševanju in realizaciji 
proračuna Občine Trzin za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015. 

S prejetim delom gradiva se boste seznanili na 8. redni seji, 23. septembra 2015. 

 

Lepo vas pozdravljam. 

 

Peter Ložar, l.r. 

        župan 
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Poročilo o izvajanju proračuna za prvo polovico leta 2015 

1. Uvod 
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah občinskemu svetu predstavljamo poročilo o izvajanju 
proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2015.  

 
Proračun Občine Trzin za leto 2015 je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne 17. decembra 2014, 
na 4. redni seji dne 11. februarja 2015 je občinski svet sprejel predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za 
leto 2015 ter na 7. redni seji dne 3.6.2015 sprejel Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015. Glede na 
omenjeni rebalans proračuna 2015 v mesecu juniju, smo že v gradivu poročali o spremembah potreb javne 
porabe v začetku proračunskega leta 2015. 

 
Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Občine Trzin temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in 
izdatkov do 30.6.2015.  

 
V splošnem in posebnem delu poročila je v prvem stolpcu prikazan sprejeti proračun za leto 2015, v drugem 
stolpcu je prikazan veljavni proračun za leto 2015 v katerega so vključeni vsi prenosi med proračunskimi 
postavkami in konti do 30.6.2015, v tretjem stolpcu je prikazana realizacija do 30.6.2015, sledi indeks, ki 
predstavlja razmerje med realizacijo in veljavnim poračunom.  

 
V začetku poročila predstavljamo realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna ter presežek na dan 
30.6.2015. Sledi opis porabe sredstev po posameznih proračunskih postavkah, na koncu poročila so 
prikazane prerazporeditve proračunskih sredstev med postavkami in konti do 30.6.2015. 

 

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

Iz realizacije prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 
je razvidno, da so prihodki realizirani v višini 1.965.510,02 EUR, kar predstavlja 42,08 %, odhodki pa v višini 
1.348.834,15 EUR, kar predstavlja 27,64 %, presežek prihodkov nad odhodki je 616.675,87 EUR.  

 
Na strani odhodkov so največja odstopanja pri investicijskih odhodkih.  

 
Račun finančnih terjatev in naložb nima realizacije. 

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

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

 

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

 

4. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna 2014, pa v letu 2014 niso bila porabljena in so se 
prenesla v tekoče proračunsko leto, so bila upoštevana pri pripravi rebalansa 2015. 
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5. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
Vse obveznosti je občina poravnala v roku, tako da prenosa neporavnanih sredstev ni bilo. 

 

6. Prerazporejanje proračunskih sredstev 
Župan je v skladu s 38. členom Zakona o javnih financah ter 6. členom Odloka o Rebalansu Proračuna 
Občine Trzin za leto 2015 sprejel sklepe o prerazporeditvah pravic porabe sredstev, ki so priloženi v tabeli.   

 

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

 

8. Poraba sredstev proračunske rezerve 
Sredstva proračunske rezerve se v prvi polovici leta 2015 niso porabila. 

 

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

Polletna realizacija prihodkov glede na veljavni proračun je 42,08 %, in sicer v višini 1.965.510,02 EUR. 
Prihodki so realizirani skladno s pričakovanji.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 - DAVČNI PRIHODKI  

Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa 
obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. Za leto 2015 smo načrtovali 2.774.907,96 EUR davčnih 
prihodkov in v prvem polletju realizirali 1.393.309,13 EUR oziroma 50,21 % v primerjavi z veljavnim 
proračunom Občine Trzin za leto 2015. 

700 - Davki na dohodek in dobiček  
Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na 
podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero 
opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba se je z Zakonom o uravnoteženju javnih financ 
znižala ter predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za 
finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, 
površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občni, števila 
prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina znaša za prvo polovico leta 2015 525,00 EUR, za drugo 
polovico leto 2015 pa 500,83 EUR. V letu 2015 je bilo načrtovanih 1.776.776,00 EUR in v prvem polletju leta 
2015 prejetih 881.815,00 EUR sredstev, kar predstavlja 49,63 % realizacije v primerjavi z veljavnim 
proračunom.  

703 - Davki na premoženje 
Celotna vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2015 načrtovana v višini 951.421,96 EUR in 
realizirana v prvem polletju 2015 v višini 484.976,33 EUR, kar predstavlja 50,97 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. Realizacija vključuje davek na nepremičnine (prihodek iz naslova davka od 

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2015 
Realizacija 
30.6.2015 

Indeks%  
(4:3) 

1 2 3 4 
 

  PRIHODKI 4.670.467,18 1.965.510,02 42,08 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.774.907,96 1.393.309,13 50,21 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.776.776,00 881.815,00 49,63 

703 Davki na premoženje 951.421,96 484.976,33 50,97 

704 Domači davki na blago in storitve 46.710,00 26.432,35 56,59 

706 Drugi davki 0,00 85,45 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.169.424,90 475.097,22 40,63 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 874.756,16 227.674,36 26,03 

711 Takse in pristojbine 3.200,00 2.144,71 67,02 

712 Globe in druge denarne kazni 54.000,00 29.456,87 54,55 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.170,00 1.869,70 18,38 

714 Drugi nedavčni prihodki 227.298,74 213.951,58 94,13 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 110.000,00 14.112,00 12,83 

722 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 

110.000,00 14.112,00 12,83 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 616.134,32 82.991,67 13,47 

740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 

616.134,32 82.991,67 13,47 
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premoženja od stavb fizičnih oseb, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), davek na premičnine 
(davka na vodna plovila) ter davek na promet nepremičnin (predvsem od fizičnih oseb). 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Za leto 2015 smo načrtovali 46.710,00 EUR prejemkov iz tega naslova in jih v prvem polletju  leta 2015 
realizirali 26.432,35 EUR, kar predstavlja 56,59 % realizacije v prvem polletju 2015 v primerjavi z veljavnim 
proračunom Občine Trzin za leto 2015. Do take realizacije je prišlo predvsem na račun občana Trzina 
(povečanje prihodka davek na dobitke od iger na srečo) ter na račun drugih davkov na uporabo blaga in 
storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, občinske takse od 
fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih 
prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, 
takse in pristojbine, denarne kazni in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. 
Nedavčnih prihodkov smo za leto 2015 načrtovali 1.169.424,90 EUR in realizirali v prvem polletju leta 2015 
475.097,22 EUR, kar pomeni 40,63 % realizacijo v prvem polletju leta 2015 v primerjavi z veljavnim 
proračunom Občine Trzin za leto 2015. 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v prvem polletju leta 2015 še niso bili  
realizirani. Dobiček iz JP CČN Domžale – Kamnik bo Občina Trzin predvidoma dobila v juliju.  

Prihodki od obresti (sredstev na vpogled ter vezanih depozitov) so v prvi polovici leta realizirani v višini 
3.085,98 EUR kar predstavlja 25,72 % in so realizirani po pričakovanjih. 

Prihodki od premoženja so realizirani po pričakovanjih. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so 
realizirani v 52,35 %, prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani 47,04 %, prihodki od drugih 
najemnin – DSO Trzin so realizirani 41,67 %. Prihodki od drugih najemnin – poslovni najem Prodnik je 
realizacija nižja od pričakovane, zato so tudi odhodki nižji, vendar bo do konca leta plan izpolnjen. Prihodki 
od drugih najemnin – poslovni najem CČN je realiziran po pričakovanjih, saj je realizacija 50,10 %. Prihodki 
od zakupnin so realizirani nizko, le 11,15 %, pričakujemo pa, da bodo do konca leta realizirani v celoti. 
Prihodki od podeljenih koncesij so realizirani nad pričakovanji, saj je realizacija konta 78,38 %, zaradi 
uspešne izterjave v sodni zadevi Amicus d.o.o..  

711 - Takse in pristojbine  
Prihodki upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj so realizirani po pričakovanjih in sicer 67,02 %.  

712 - Globe in druge denarne kazni  
Realizacija teh prihodkov je 54,55 %. Največji je prihodek glob za prekrške 29.004,87 EUR (58,01 %), 
prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora znaša 272,00 EUR (9,07 %), sodne takse ter 
drugi stroški na podlagi zakona o prekrških pa znašajo v prvem polletju 180,00 EUR (18,00 %).  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani pod pričakovanji, in sicer zgolj 18,38 %, do konca leta 
pričakujemo, da bodo realizirani v okviru planirane vrednosti.  

714 - Drugi nedavčni prihodki  
Drugi nedavčni prihodki so realizirani nad pričakovanji in sicer 94,13 %, predvsem zaradi prihodkov od 
komunalnih prispevkov. Prav tako so drugi nedavčni prihodki realizirani skladno s planom. 
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72 – KAPITALSKI PRIHODKI 

Na kontih skupine 72 se izkazujejo kapitalski prihodki. Za leto 2015 smo načrtovali 110.000,00 EUR 
kapitalskih prihodkov in v prvem polletju realizirali 14.112,00 EUR oziroma 12,83 % v primerjavi z veljavnim 
proračunom Občine Trzin za leto 2015. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so realizirani pod pričakovanji, v višini 14.112,00 EUR, kar predstavlja 
12,83 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom.  

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

Občina Trzin je imela v letu 2015 načrtovanih 616.134,32 EUR, v prvem polletju leta 2015 pa realiziranih 
82.991,67 EUR prihodkov, kar predstavlja 13,47 % realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom Občine 
Trzin za leto 2015. 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  
Realizacija prihodkov znaša 82.991,67 EUR, katera predstavljajo del prihodkov iz državnega proračuna za 
investicijo v projekt Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT, prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za tekočo porabo, ki so namenja požarni taksi ter sredstva občin soustanoviteljic Medobčinskega 
inšpektorata za njegovo delovanje.  

 

4 - ODHODKI  

Polletna realizacija odhodkov glede na plan je 27,64 % in sicer v višini 1.348.834,15 EUR.  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2015 
Realizacija 
30.6.2015 

Indeks%  
(4:3) 

1 2 3 4 
 

 
ODHODKI 4.879.161,80 1.348.834,15 27,64 

40 TEKOČI ODHODKI 1.494.659,55 586.333,57 39,23 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 434.903,00 210.250,21 48,34 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.686,00 30.300,68 47,58 

402 Izdatki za blago in storitve 886.070,55 345.780,68 39,02 

409 Rezerve 110.000,00 0,00 0,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.100.739,57 398.520,62 36,20 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 649.057,54 227.025,28 34,98 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 129.842,45 47.173,54 36,33 

413 Drugi tekoči domači transferi 321.839,58 124.321,80 38,63 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.065.652,96 314.529,15 15,23 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.065.652,96 314.529,15 15,23 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 218.109,72 49.452,81 22,67 

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

172.124,72 48.340,00 28,08 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.985,00 1.112,81 2,42 

 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK -208.694,62 616.675,87 - 

40 – TEKOČI ODHODKI  

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Konti plač in drugi izdatki zaposlenim so ob polletju leta 2015 realizirani v načrtovanem obsegu, realizacija 
znaša 48,34 %. Konto vključuje plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva 
za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. 
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401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili za leto 2015 načrtovani v skupni vrednosti 63.686,00 EUR 
in v prvem polletju leta 2015 realizirani v višini 30.300,68 EUR, kar pomeni 47,58 % realizacije v primerjavi z 
veljavnim proračunom. Konto vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. 

402 – Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, prevozni stroški in storitve, stroški 
energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, 
kazni in odškodnine, drugi operativni odhodki) so bili za leto 2015 načrtovani v skupni vrednosti 880.070,55 
EUR. V prvem polletju 2015 smo realizirali 345.780,68 EUR sredstev, kar pomeni 39,02 % veljavnega 
proračuna Občine Trzin za leto 2015.  

409 – Rezerve 
Sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve so bila za leto 2015 načrtovana v skupni 
vrednosti 110.000,00 EUR. V prvem polletju leta 2015 sredstva rezerve niso bila realizirana. 
 

41 – TEKOČI TRANSFERI   

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom  
Transferi posameznikom in gospodinjstvom (štipendije, regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade, 
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev) so ob polletju leta 2015 realizirani v skladu z načrtovanimi, njihova realizacija znaša 34,98 %. 
Do konca leta ne pričakujemo odstopanj. 

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili ob polletju 2015 nakazani v predvidenem 
obsegu, njihova realizacija znaša 36,33 %. Do konca leta ne pričakujemo odstopanj.  

413 – Drugi tekoči domači transferi  
Drugi tekoči transferi (transferi v sklade socialnega zavarovanja, transferi v javne zavode, plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki) so bili ob polletju 2015 realizirani v 
predvidenem obsegu, njihova realizacija znaša 38,63 % in do konca leta ne pričakujemo odstopanj od plana.  
 

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI  

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili ob polletju 2015 porabljeni le 15,23 % načrtovanih. 
Eden izmed razlogov za nekoliko nižjo realizacijo je tudi v tem, da pri porabi sredstev varčujemo in po 
nepotrebnem ne naročamo opreme, če to ni nujno potrebno. Drug razlog, predvsem pri odhodkih za 
gradnjo, je da bo glavnina teh odhodkov dejansko plačana v drugi polovici leta 2015, saj smo do sedaj 
pripravljali dokumentacijo in izbirali izvajalce, ki bodo začeli z deli in račune izdajali v drugem polletju 2015.  
 

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI  

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

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili za leto 2015 
načrtovani v višini 172.124,72 EUR, realizirani pa v višini 48.340,00 EUR, kar predstavlja 28,08 %. Sredstva 
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so bila nakazana za nakup gasilskega vozila PGD Trzin, plačila požarne takse ter nakup osebne in skupne 
zaščitne opreme gasilcev. 

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bila za leto 2015 načrtovani v višini 
45.985,00 EUR, realizirani pa v višini 1.112,81 EUR, kar predstavlja 2,42 %. Sredstva so bila nakazana za 
nakup 2 računalnikov za predšolsko vzgojo.    
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II. POSEBNI DEL 

0001 - Obč inski svet  

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

0001 - Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles 
Na dan priprave polletnega poročila so sredstva na postavki realizirana v višini 61,37 %, kar je več od 
prvotno predvidenega. V prvi polovici leta so bile sklicane 4 redne in 1 izredna seja. Glede na to, da se je 
sprejemal proračun v drugem branju ter rebalans proračuna, v plačilo pa je zapadla tudi decembrska seja, 
ko se je sprejemal proračun v prvem branju, so bili trikrat sklicani tudi vsi odbori in komisije občinskega 
sveta (kar pomeni 12 delovnih teles). Zaradi razpisov pa so se večkrat sestajale tudi razpisne komisije. To 
posledično pomeni več sejnin za udeležbo na sejah odborov in komisij. V skladu z navedenim je bilo v prvi 
polovici leta izplačanih nekoliko več sejnin, kot smo prvotno predvideli. Načrtujemo, da bodo do konca leta 
sklicane še 3 redne seje, vendar bo predvidoma plačilo za decembrsko sejo zapadlo že v prihodnje leto.     

0002 - Materialni in drugi stroški občinskega sveta 
Stroški so bili planirani na podlagi ocene iz preteklih let za pisarniški material, stroške uradnih objav, 
časopise in druge materialne stroške za občinski svet ter za delovanje svetniških skupin. V času priprave 
polletnega poročila je raelizacija 30,65 %. Glede na to, da je večina svetnikov in članov delovnih teles 
izrazila željo po prejemanju gradiva v fizični obliki, so se stroški za tiskanje in vezavo gradiv, v primerjavi s 
preteklim letom, nekoliko povečali. Sredstva na postavki smo porabili tudi za nakup tiskalnika za potrebe 
svetniške skupine ter vrčev za vodo in kozarcev, ki jih uporabljamo na sejah namesto ustekleničene vode. S 
postavke pa mesečno plačujemo tudi gostovanja e-poštnih predalov za svetnike. 

0003 - Dotacije političnim strankam  

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, zastopanim v občinskem svetu 
za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj. 
Realizacija ob pripravi poročila znaša 50,00 %. 

0004 - Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta  

V prvi polovici leta 2015 ni bilo potreb po nakupu opreme za potrebe občinskega sveta, zato planirana 
sredstva do sedaj niso bila realizirana.  

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin  

0014 - Mednarodno sodelovanje občine  

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

0028 - Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji  

Sredstva so namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času 
obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah. V času priprave polletnega 
poročila sredstva na postavki niso bila porabljena.    
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06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

0038 - SOS - članarina in sodelovanje 
Sredstva so bila porabljena za plačilo polletne članarine. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

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

0002 - Župan  

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

0007 - Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim  
Sredstva so bila realizirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. 
Župan Občine Trzin svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo. Podžupan, ki funkcijo opravlja 
nepoklicno, pa prejema nadomestilo podžupanove plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Sredstva so bila realizirana za izplačilo 6 plač in enako število nadomestil plač za 
podžupana, indeks realizacije je v višini 43,89 %  

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

Proračunska postavka je namenjena delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, 
kot so razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, stroški 
telefona, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana … Od planiranih 
sredstev v višini 700,00 EUR je bilo v prvi polovici leta 2015 za tovrstne namene porabljenih 250,44 EUR, kar 
je 35,78 %.  

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

0003 - Nadzorni odbor  

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

0012 - Stroški delovanja nadzornega odbora 
Za izplačila sejnin članom nadzornega odbora je bilo v prvi polovici leta porabljenih 1.280,69 EUR. Nadzorni 
odbor se je sestal na 5. rednih sejah, nadzornih pregledov pa do priprave polletnega poročila še ni pričel 
izvajati, zato je realizacija trenutno še nekoliko nižja od predvidene (28,46 %).  

0004 - Obč inska uprava  

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

0011 - Stroški urejanja na področju fiskalne politike 
Sredstva na PP še niso bila realizirana, saj je razpis za revizijo še v teku izbora. Sredstva bodo verjetno 
porabljena v drugi polovici leta 2015, saj je predlog razpisa revizije obsegal dvoletni nadzor s faznim 
plačilom. 
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0020 - Stroški elektronskih storitev  

Stroški elektronskih storitev - sredstva iz postavke so porabljena v višini 56,80  %. Sredstva so namenjena 
plačilu stroškov elektronskih storitev plačevanja, stroškov plačilnega agenta in razporejanju javnofinančnih 
prihodkov ter stroškov za HAKOM omrežje in digitalna potrdila. 

04029001 - Informacijska infrastruktura  

0017 - Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr. 
Sredstva so planirana za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. Realizacija sredstev v prvem 
polletju poteka skladno z načrtovano in je v višini 37,28 %. 

0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema  

Sredstva na tej PP so namenjena za nakup informacijske infrastrukture. Realizaija v prvem polletju je v višini 
1.879,23 EUR, sredstva so porabili za nakup novega zmogljivejšega računalnika družbenih dejavnosti, ki 
omogoča lažjo in hitrejšo montažo video posnetkov,…. 

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  

0021 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, 
Občinski praznik, kulturne prireditve, razna predavanja…), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje 
cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov…) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom 
v dnevnem časopisu ipd. Del sredstev je namenjenih tudi za vzpostavitev spletnega portala, ki bo omogočal 
ustrezno obveščanje javnosti. Sredstva so trenutno realizirana v višini 1,17 %. 

0022 - Občinsko glasilo Odsev 
V času priprave polletnega poročila so sredstva realizirana v višini 44,95 %, kar pomeni, da je trenutno 
realizacija v skladu s pričakovaniji.  

0023 – Lokalni TV program 
Lokalni TV program je bil ukinjen. Ker je bil program izveden še v mesecu decembru 2014 in januarju 2015, 
je v začetku leta v plačilo zapadlo še 3.782,00 EUR.  

0025 - Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV 
Sredstva v višini 784,00 EUR smo porabili za nakup kamere s pripadajočo opremo za snemanje prireditev in 
sej občinskega sveta. 

0224 - Tisk uradnega vestnika 
Sredstva so namenjena tiskanju Uradnega vestnika in plačilom poštnih storitev za raznos uranega vestnika.  
Realizacija v prvem polletju je nižja od predvidene, saj smo s sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, uvedli elektronsko obliko 
uradnega vestnika, ki je vsem dostopen na spletni strani Občine Trzin. Vsi, ki izrazijo željo, pa ga lahko 
prejemajo tudi po elektronki pošti.  

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

 



15 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

0026 - Občinske prireditve, proslave in priznanja 
Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob 
praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, občinska priznanja in nagrade, okrasitev, cvetlični 
aranžmaji, avtorski honorarji, sredstva za organizacijo …). V polletju 2015 smo izvedli prireditve in proslave 
ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku in Dnevu državnosti. Poleg teh smo z župnijo 
izvedli predstavitev Kronike, S strelskim društvom smo izvedli otvoritev strelišča in organizirali razstavo 
študentov arhitekture – Kulturni dom. Del sredstev je bilo porabljenih za poplačilo prireditev lanskega leta. 
Nekaj prireditev smo razpisali kot občinske preko javnega razpisa. TD Kanja je kot občinsko prireditve 
izvedlo Gregorjevo in Akademijo ob občinskem prazniku. 

0029 - Prireditev za najuspešnejše učence  
Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence. V letu 2015  smo 
učencem podarili knjige, v katere je posvetilo napisal župan. Učencem sta darila podarila župan in 
ravnateljica.  Program so  izvedli učenci OŠ Trzin, GŠ Domžale  in GŠ Lartko. Nagradili smo 18 najboljših 
učencev OŠ Trzin, 1 učenko GŠ Domžale in 3 učence GŠ Lartko. V prvem polletju leta 2015 sredstva na 
postavki niso bila realizirana. 

0030 - Sredstva za božične in novoletne prireditve  
Sem spada organizacija in izvedba decembrskih prireditev: Prednovoletno srečanje starejših občanov, 
Prednovoletna zabava z občani Občine Trzin, ter Miklavževanje. Sredstva so namenjena za izvedbo 
programa, nastopajoče, darila za Miklavža,  okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane, ogrevanje, … 
V leto 2015 so zapadli računi iz leta 2014. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

0009 - Obn. in vzdrž. društv. doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, 
Ljubljanska c. 85)  

Za vzdrževanje in obnovo društvenega doma in poslovnih objektov v lasti OT je bilo ob polletju porabljenih 
63,95 % sredstev od načrtovanih. Sredstva so bila porabljena za plačevanje rezervnega sklada, zavarovanje 
objektov in upravljanje. Na objektu Ljubljanska c. 85, Domžale (lokal) smo zamenjali dotrajana in 
poškodovana vrata in okna. Na objektu Lopa pa posodobili dvižna garažna vrata. 

0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov  
Sredstva so bila porabljena za zastopanje v sodnih sporih (npr.Gustinčič, Jelovica, Razvojni zavod, Amucus 
…). 

0064 - Varovanje objektov v lasti Občine Trzin 
Za varovanje občinskuh objektov, za katere skrbita dve varnostni službi, je bilo ob polletju porabljenih 42,89 
% sredstev. 

0140 - CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,…  
Polletna realizacija znaša 42,38 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za elektriko, ogrevanje, storitve 
upravnika, rezervni sklad, zavarovanje objekta. Opravljeni so bili redni pregledi odvoda dima in toplote, 
požarne centrale, dvižne ploščadi, požarnih loput, servis klimatov, dimnikar in dnevno čiščenje prostorov. 

0143 - Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla  
Sredstva so bila realizirana za postavitev projekta »Knjigobežnice«, kjer se pred vhodom v knjižnico  nahaja  
»hiška«, kamor občani lahko prinesejo svoje odvečne knjige in brezplačno vzamejo druge knjige. 
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0148 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj  
Polletna realizacija znaša 38,91 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za servis avdio opreme in nakup 
mikrofona, stojala ter  mešalne mize. 

0149 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH 

V prvem polletju je bila realizacija 26,16 %. Sredstva so bila porabljena za nakup repetitorja, za ojačanje 
signala mobilnih telefonov, ostalo investicijsko vzdrževanje bo izvedeno v drugem polletju. 

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

0270 – Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 

Sredstva so bila porabljena za spremembo popisa del. Bistveni del sredstev bo porabljen v drugi polovici, saj 
je sezona za zamenjavo strehe poleti oz. zgodaj jeseni. 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost   

0035 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine  

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

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

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

Sredstva so bila porabljena za delavnico in razstavo -  idejne zasnove prenove Kulturnega doma.  

06039001 - Administracija občinske uprave  

0042 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  
Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih 
uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi 
sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem 
kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa 
za letni dopust, ki je za leto 2015 na novo določen v skladu z ZUPPJS15. V predlaganem planu imamo 
planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski 
inšpektorat, prav tako smo namenili nekaj sredstev za stroške prevoza v državi in tudi za zdravniške 
preglede zaposlenih, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Sredstva so 
bila v prvi polovici leta koriščena v skladu z finančnim planom, realizacija znaša  47,81 %. 

0044 - Materialni in drugi stroški občinske uprave 
Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena predvsem za nakup 
pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in 
mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno 
stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin 
internetnih dostopov npr. do IUS in FIND INFA ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom 
občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. Poraba sredstev 
je v skladu z pričakovanji saj trenutna realizacija znaša 38,87 % sredstev. 
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0225 - Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja 
občinske uprave 

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so planirana  v 
skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na 
postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne 
uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in 
prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni dopust. ter strokovno 
izobraževanje direktorice in povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije. 

Sredstva so realizirana v skladu s finančnim planom in sicer v višini 47,95 %. 
 

0227 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih 
Sredstva so bila porabljena za seminar Določitev pripadajočega zemljišča, posvet »Sistem javnih financ« ter 
delovni posvet »Preurejanje/urejanje zemljišč v lokalni skupnosti«. 

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

0034 - Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški  
Za vzdrževanje vozila je bilo do polletja porabljenih 47,17 % sredstev. Tu gre za gorivo, servis, zavarovanje 
in registracijo vozila. 

0047 - Oprema in inventar za potrebe občinske uprave 
Sredstva na PP v prvi polovici leta še niso bila realizirana. 

0048 - Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)  
Polletna realizacija znaša 1,12 % sredstev. V drugi polovici leta je planirano večina vzdrževalnih del, kot je 
obnova parketa v sejni sobi. 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

0050 - Usposabljanje pripadnikov CZ 
Do 30. 6. 2015 smo s te postavke pokrili stroške udeležbe šestih od skupaj osmih gasilcev na 9. Strokovnih 
dnevih Borisa Stevanoviča (za dva gasilca je stroške v znesku 222,00 EUR pokrilo Prostovoljno gasilsko 
društvo Trzin), stroške  prehrane sedmih udeležencev uvajalnega in temeljnega usposabljanja za poveljnike, 
njihove namestnike in člane štabov Civilne zaščite na Igu, stroške prehrane in prevoza za udeleženca 
usposabljanja za gašenje notranjih požarov in prehrane za udeležence tečaja IDA na Igu. 

0051 - Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje 
Sredstva na tej postavki še niso porabljena, zagotovljena pa so redno servisiranje in popravila pozivnikov v 
sistemu ZA-RE. 

0052 - Delo štaba in drugi stroški CZ  
Do 30. 6. 2015 smo s te postavke porabili 370,42 EUR zaradi izplačila sejnine  devetim pripadnikom CZ za 
udeležbo na seji Štaba CZ Občine Trzin dne 18. 3. 2015. 

0053 - Redno vzdrževanje opreme za CZ  
Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana. Porabljena bodo za redno vzdrževanje opreme 
enot, ekip in ostalih operativnih sestavov,  vključenih  v sistem  ZRP Občine Trzin.   
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0055 - Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot 

Sredstva na postavki v prvem polletju niso bila realizirana. Sredstva bodo porabljena za nakup tehnično 
reševalne opreme in osebne opreme enot in operativnih sestavov Civilne zaščite Občine Trzin skladno z 
izdelanim projektom Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (DIIP št. 846-5/2014-1 z dne 26. 
11. 2014 – veljavni Načrt razvojnih programov Občine Trzin  2015 – 2018; št. projekta OB186-14-0003). 

0056 - Oprema za zaščito in reševanje 

Sredstva na tej proračunski postavki koristimo za nakup opreme za zaščito in reševanje  skladno z izdelanim 
projektom Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (DIIP št. 846-5/2014-1 z dne 26. 11. 2014;  – 
veljavni Načrt razvojnih programov Občine Trzin  2015 – 2018; št. projekta OB186-14-0003). 

Do 30. 6. 2015 smo za Civilno zaščito nabavili 2 para ribiških škornjev in 12 kosov gumijastih rokavic.   

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

0049 - Refundacija plač za CZ 

S te postavke smo delodajalcem povrnili nadomestila za izgubljene zaslužke pripadnikov operativne gasilske 
enote (OGE) PGD Trzin in poveljnika ter članov Štaba CZ Občine Trzin zaradi udeležbe na vajah in  
usposabljanjih, kot sledi: zahtevek delodajalca zaradi udeležbe članice  OGE PGD Trzin na Medobčinski vaji 
Trzin 2014 dne 10. 10. 2014; zahtevek delodajalca zaradi udeležbe člana OGE PGD Trzin na Tečaju 
specialnosti Dihalne naprave na Igu v terminu 20. – 21. 11. 2014; zahtevek delodajalca zaradi udeležbe 
pripadnika OGE PGD Trzin na 9. Strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča v času 11. – 12. 4. 2015 in zahtevki 
petih delodajalcev zaradi udeležbe poveljnika in štirih članov OŠCZ Trzin na uvajalnem in temeljnem 
usposabljanju za poveljnike CZ, njihove namestnike in člane štabov Civilne zaščite na Igu v času 31. 3. – 2. 4. 
2015.  

0057 - Delež za plače CPV Količevo 
Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – Rebalans I smo sredstva za participacijo Občine Trzin 
pri deležu za plače CPV Helios Količevo znižali iz 15.000 EUR na 10.000 EUR. Do 30. 6. 2015 smo nakazali 
prvi obrok v znesku 5.000 EUR, drugi enakovredni obrok pa bo nakazan 31. 12. 2015. 

0058 - Redna dejavnost GZ Domžale 
Za sofinanciranje redne dejavnosti Gasilske zveze Domžale je na tej postavki zagotovljenih 5.500 EUR. Prvo 
polovico zneska smo GZ Domžale nakazali 30.6.2015, drugo polovico pa jim bomo nakazali 31.12.2015. 

0059 - Stroški akcij PGD Trzin - dotacije  
Dne 8. 6. 2015 smo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin nakazali 2.992,08 EUR za povračilo stroškov 
osmih intervencij, izvedenih v obdobju od 13. 2. do 15. 5. 2015.  

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam  
Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – Rebalans I smo glede na realizacijo v letu 2014 
sredstva na tej postavki dvignili za 500 EUR, tj. na 5.500 EUR. Sredstva požarnega sklada, prejeta iz 
državnega proračuna v letih 2014, 2015 in 2016, se po sklepu občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilskega  vozila GVC-24/50 za potrebe PGD Trzin. 
Do 30. 6. 2015 smo PGD Trzin prenakazali požarno takso v skupnem znesku 1.840 EUR, kar predstavlja 
dejansko višino priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta.  

Projekt Sofinanciranje nakupa gasilnega vozila s cisterno GVC-24/50 (DIIP št. 4101-13/2013-5 z dne 22. 11. 
2013) je vključen veljavni Načrt razvojnih programov Občine Trzin  2015 – 2018; št. projekta OB186-13-
0001). 
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0061 - Vozila in druge naložbe PGD Trzin  

S te postavke smo za sofinanciranje nadgradnje  gasilskega vozila GVC-24/50 PGD Trzin po prejemu računa 
nakazali  45.000 EUR.  

Projekt Sofinanciranje nakupa gasilnega vozila s cisterno GVC-24/50 (DIIP št. 4101-13/2013-5 z dne 22. 11. 
2013) je vključen veljavni Načrt razvojnih programov Občine Trzin  2015 – 2018; št. projekta OB186-13-
0001). 

0062 - Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin 

 S te proračunske postavke smo PGD Trzin po zahtevku dne 6. 5. 2015 nakazali 1.500 EUR za nakup osebne 
in skupne zaščitne opreme za potrebe operativne dejavnosti.  

Projekt Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin (DIIP št. 845-6/2014-1 z dne 26. 11. 2014) je vključen 
veljavni Načrt razvojnih programov Občine Trzin  2015 – 2018; št. projekta OB186-14-0001). 

0155 - PGD Trzin - dejavnost društva 

PGD Trzin smo na podlagi zahtevka za redno dejavnost  dne 6. 5. 2015  nakazali  643,73 EUR.  

0256 - Gorska reševalna služba- GRS 
S PP 0256 smo dne 30. 4. 2015 Društvu Gorska reševalna služba Kamnik nakazali pogodbeni znesek 360,00 
EUR. Društvo GRS Kamnik je vključeno  v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
na območju Občine Trzin.  

0272 – Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 
Postavka je nova, odprta z Rebalansom Proračuna Občine Trzin – Rebalans I. Do 30. 6. 2015 na njej še ne 
beležimo porabe sredstev.  

0273 – Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme 
Postavka je nova, odprta z Rebalansom Proračuna Občine Trzin – Rebalans I. Do 30. 6. 2015 na njej še ne 
beležimo porabe sredstev.  

11029003 – Zemljiške operacije  

0274 – Komasacije kmetijskih zemljišč 
Postavka je nova, odprta z Rebalansom Proračuna Občine Trzin – Rebalans I. Do 30. 6. 2015 na njej še ne 
beležimo porabe sredstev.  

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

0239 - Oskrba zapuščenih živali  

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

Ker so v skladu z zakonom obvezna čipiranja psov, se v zadnjem času dogaja, da le teh praktično ni več med 
izgubljenimi oz. pogrešanimi, se pa pogosteje pojavljajo predvsem mačke. Zaradi velikega števila 
razmnoženih mačk so zavetišča prepolna, zato se zapuščene mačke prevzame, pregleda, sterilizira in očisti 
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parazitov ter vrne v najdeno lokalno okolje. Stroške navedenega krije občina, v kateri je bila mačka najdena. 
V  prvem polletju letu 2015 smo tako iz občinskega proračuna v ta namen porabili 2.640,25  EUR.  

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

0073 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

Realizacija poteka v skladu s programom vzdrževanja. Glavnina del zapade v poletni in jesenki čas, po 
spravilu lesa iz gozdnih zemljišč. Sredstva v višini 1.442,27 EUR so bila realizirana za sanacijo prekopa na 

gozdni cesti Grmek-Prevala I v Trzinu in 8,96 EUR za plačilo pristojbine za gozdne ceste. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

0076 - Zimska služba  

Postavka krije stroške zimske službe za obdobje 2014/15, saj zapade plačilo situacij v naslednje leto (30 
dnevni rok plačila). Gre torej za stroške realizacije od 15. novembra 2014 do 15. marca 2015. 

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

0078 - Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve  

S postavke se je krila pogodbena obveznost ureditve zaključka ceste Brodišče v OIC Trzin ter izvedba 
meritev na podaljšku ceste Špruha v OIC Trzin v smeri Mestne občine Ljubljana. Večina realizacije je 
predvidena s sočasno ureditvijo ulic, kjer potekajo vzdrževalna dela na javnem vodovodu. 

0231 – Mengeška cesta- modernizacija in obnova 
Izvajalec je z glavnino del zaključil konec maja 2015. V postopku je usklajevanje končne situacije med 
naročnikom, izvajalcem in nadzorom. Izvajalec je bil pozvan tudi k odpravi pomanjkljivosti. 

0234 - Parkirišča, hidniki za pešce, kolesarske steze (P+R) 

V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo porabe sredstev. Trenutno potekajo pogovori s 
Slovenskimi železnicami, d. o. o. iz Ljubljane za ureditev P+R sistema na Kmetičevi ulici v Trzinu. 

0261 – Razširitev izhoda iz OIC TRZIN 

V prvi polovici letošnjega leta na tej postavki ne beležimo porabe sredstev. Na podlagi dosedanjih 
pogovorov s predstavniki RS MzI DRSI iz Ljubljane ni nadaljnjih aktivnosti. 

 13029003 - Urejanje cestnega prometa  

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

Glede na trenutne potrebe v prvi polovici leta 2015 ni bilo potreb po trošenju sredstev. 
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0267 - Vzdrževanje vertilkalne in horizontalne prometne signalizacije 
S postavke je bila krito intervencijsko vzdrževanje cestne razsvetljave na ulici Špruha v OIC Trzin (prometna 
nezgoda) in  semaforja v križišču za Osnovno šolo Trzin na Mengeški cesti v Trzinu ter menjava svetil na 
Kmetičevi ulici, Zupanovi ulici, Ulici OF in Ploščadi dr. Tineta Zajca, vse v Trzinu. 

13029004 - Cestna razsvetljava  

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0085 - Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije  
Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena, saj plačila na podlagi sklenjenih pogodb zapadejo v drugo 
polletje. 

0086 - Strategija razvoja Občine Trzin  
Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena. 

14039001 - Promocija občine  

0089 - Promocija občine  
Sredstva na tej postavki so bila namenjena promociji občine v javnih občilih, oblikovanju in tisku koledarja 
prireditev. Sredstva v višini 1.114,68 EUR smo v prvem polletju porabili za oblikovanje in tisk koledarja 
prireditev za leto 2015 ter sofinanciranje prireditev Gostilna pr Francet. Občina Trzin se namerava tudi 
promovirati na različnih prireditvah, kot so Srečanje  invalidov V Trzinu, Srečanje športnikov, Srečanje 
ljubiteljev kmetijske tehnike v Jabljah. Naloge so bile in še bodo realizirane, posledično je s tem občina 
dobro promovirana.  

0090 - Celostna podoba 
Pod to proračunsko postavko spadajo stroški tiskanja dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z 
logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,... Del sredstev smo porabili za nakup darilnih 
vreč z občinskim grbom, del pa za dobavo in montažo orto foto zemljevida Občine Trzin z dodatnimi 
vsebinami (ulice, lokacije) v velikosti 180 x 127 cm. Izdelani so bili trije zemljevidi. Prvi se nahaja v spodnji 
sejni sobi občine, drugi v zgornji sejni sobi občine, tretji pa v Centru Ivana Hribarja. Sredstva na postavki 
smo realizirali 100,00 %. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

0087 – Delovanje občinskega informacijskega središča 
Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje 
informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu 
za dežurstva s strani članic Društva upokojencev  Žerjavčki, so sredstva namenjena še za plačilo stroškov 
telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov. Sredstva realizirana v višini 42,78 % 
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0092 - Spodbujanje turistične dejavnosti - občinski programi 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena kritju stroškov (kulturni program) nekaterih 
prireditev - Florjanov sejem, predstavitev v Arboretumu Volčji potok ter  predstavitev na sejmu Turizem in 
prosti čas, sredstva so bil razdeljena na podlagi javnega razpisa.   

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

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

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

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

Sredstva so bila porabljena za potrebe spomladanske občinske čistilne akcije, ki je potekala dne 11. 4. 2015. 

0271 – Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 
Z vzdrževalnimi deli v medobčinskem Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah je predviden začetek 
v juliju 2015. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

0241 - Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik  
Poraba sredstev je bila za potrebe rednega vzdrževanja CČN Domžale-Kamnik. 

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

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

0100 - Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav  
Glede na potrebe, ni bilo aktiviranih posebnih aktivnosti. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

0101 - Ohranjanje biot. raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  
Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

0103 - Prostorski informacijski sistem  
V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva, predvidena v okviru proračunske postavke, porabljena za redno 
vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema Občine Trzin (Piso), ki ga na podlagi pogodbe zagotavlja 
zunanji izvajalec. Del sredstev je bil porabljen tudi za nadgradnjo sistema in vnos novih prostorskih 
podatkov. 

0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 
V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva, predvidena v okviru proračunske postavke, porabljena za redno 
posodobitev podatkov o lastnikih oz. uporabnikih zemljišč, posodobitev tehničnih podatkov o objektih, 
vsebinsko obdelavo podatkov, izvoz podatkov za davčno evidenco, prenos podatkov na najnovejši zemljiški 
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kataster, izločitev parcel z gradbenimi dovoljenji, posodobitev o lastništvu in izmerah, obdelavo evidenc in 
posredovanje na DURS. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave  

0104 - Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja  
V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva, predvidena v okviru proračunske postavke, porabljena za 
preiskavo površinske vode – vodotok Motnica (zaradi obarvanosti vodotoka). 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

0252 – Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji 
Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena, saj plačila na podlagi sklenjenih pogodb in naročil zapadejo v 
drugo polletje. 

16039001 - Oskrba z vodo  

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 
Za objekt »Vodooskrbe v Občini Trzin« smo izpeljali tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje (sredi 
junija 2015).     

0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)  
V skladu s pogodbami in programom vzdrževanja so bila sredstva porabljena za projektno-investicijsko 
dokumentacijo (PZI) ter zamenjavo dotrajanih črpalk na kanalizacijskem prečrpališču Trzin-Mlake, poleg 
plinarne. 

0275 - Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85) 
V okviru obnove in posodobitve Mengeške ceste v Trzinu je bil obnovljen javni vodovod s hišnimi priključki. 
Izvajalec je z deli zaključil ter še ni izstavil končne situacije. 

0276 – Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona 
Z deli na predmetni ulici je izvajalec začel konec junija 2015, zato prve situacije pričakujemo v avgustu 2015. 

0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška – 1. faza 
Izvajalec bo z deli začel v prvi polovici julija 2015. 

16039003 - Objekti za rekreacijo  

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

Polletna realizacija znaša 27,50 % sredstev. Do sedaj so bili opravljeni vsi pregledi igral in njihova zamenjava 
poškodovanih oziroma dotrajanih delov. Nakup mivke za peskovnike, najem WC kabine, za stroške smeti in 
vode ter za pogodbenika, ki opravlja čiščenje igrišč med vikendi in prazniki. 

16039004 - Praznično urejanje naselij  

0115 - Božično novoletna okrasitev občine  
Polletna realizacija znaša 29,94 % sredstev. Sredstva se vsako leto porazdelijo na postavljanje novoletne 
okrasitve, ki zapade v tekoče leto in odstranitev le te, ki zapade v naslednje leto. 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

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

Izvajalec je začel z vzdrževanjem zelenic in gredic nekoliko kasneje (konec aprila 2015), situacije pa je 
izstavil šele v juliju 2015, zato bo finančna realizacija vidna v drugi polovici leta 2015. 

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

Sredstva so porabljena za potrebe vzdrževanja fontane, parkirišča za Zdravstveno ambulanto Trzin, 
občasnega vzdrževalca ŠRP Trzin Mlake, zasaditve ob svetovnem dnevu Zemlje (22. 4. 2015) pri vrtcu Žabica 
v Trzinu ter spomladanski odvoz zelenega odreza iz Trzina. 

0253 - Obveznosti po pog. o komunal. opremlj. 
Trenutno ni bilo potreb, aktivnosti so načrtovane za drugo polovico leta 2015. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

0121 – Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) 
Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je po 
Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanj. Upoštevani so 
tudi stroški  upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški upravljanja skupnih delov in 
naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah. 

Sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 51,08 %, realizacija odstopa zaradi plačevanja in 
zagotavljanja stroškov enemu od neprofitnih najemnikov. Sredstva do rešitve problema trenutno še vedno 
zagotavlja Občina Trzin. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

0031 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem  
Sredstva na omenjeni PP so bila realizirana za plačilo stroškov notarjev in sodnih cenilcev za ureditev 
zemljišč ob nakupu. 

0124 - Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo  
Trenutno ni bilo potreb, aktivnosti načrtovane za drugo polovico leta 2015. 

16069002 - Nakup zemljišč  

0125 - Nakupi zemljišč  
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča na javni dražbi od KRAŠKI ZIDAR v stečaju d.o.o.. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

0127 – Investicije - Splošna ambulanta Trzin  
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za zamenjavo opreme v zobozdravstveni ambulanti šole. 

0128 - Investicije - Zdravstveni dom Domžale 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za nakup mamografa in urgentnega reševalnega vozila, ki sta 
že dobavljena. 
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17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  

0129 - Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov  
Sredstva so bila realizirana za izvedene klinične preglede dojk za občanke. 

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

0131 - Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih  
Sredstva so bila realizirana za plačilo prispevkov za brezposelne  (povprečno 41 upravičencev mesečno). 

17079002 - Mrliško ogledna služba  

0132 - Mrliško ogledna služba 
Sredstva v višini 521,50 EUR  so bila realizirana za mrliško ogledno službo. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

0133 - Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine 
Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena. 

0134 - Muzejska dejavnost 
Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2015, za 2. del razstave Sledi Trzinske preteklosti  
v Jefačn`kovi domačiji. 

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

Polletna realizacija znaša 6,38 % sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje 
muzejskega dela Jefačn'kove domačije, in sicer za izvajanje storitev varnosti pri delu, redno servisiranje 
dvigala, nakup drobnega materiala (žarnice, matice, podložke,…), stroške upravljanja, kemično preiskavo 
podzemne vode v črpalni vrtini, letni pregled krušne peči, storitve Telekoma, nakup zastav in zavarovanje 
objekta z opremo. 

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

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva, predvidena v okviru proračunske postavke, porabljena za manjše 
popravilo spomenika pri OŠ Trzin. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

0137 - Založniška dejavnost in odkupi knjig  
V letu 2014 smo kupili posebno izdajo knjige Slava Vojvodine Kranjske. Ker je knjiga sestavljena iz več delov, 
smo zadnji 5. del prejeli šele v letu 2015. Tako je bilo tudi plačilo zadnjega dela izvedeno v letošnjem letu. 
Ostala sredstva pa smo porabili za nakup 100 izvodov Kronike duhovnije Trzin do leta 1938.    

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

Sredstva so bila realizirana za redno dejavnost knjižnice za prvo polletje leta 2015. 
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0139 - Knjižnica OŠ - dotacija  
Sredstva za dotacijo šolski knjižnici bodo realizirana v 2. polletju. 

18039003 - Ljubiteljska kultura  

0144 - JSKD OI 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne 
izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva se na 
podlagi sklenjene pogodbe nakazujejo za redno dejavnost mesečno po dvanajstinah.  

0254 - Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter 
izvajalcev  

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

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

18039005 - Drugi programi v kulturi  

0146 – Kulturni dom Trzin (mater. str., redno, invest. vzdrž. ter oprema) 
Sredstva so bila v prvem polletju porabljena predvsem za ogrevanje Kultunega doma.  

18049001 - Programi veteranskih organizacij  

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

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

18049004 - Programi drugih posebnih skupin  

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

0249 - Drugi društveni programi  
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične 
dejavnosti, programov na področju mladih in programov na področju starejših, ki jih izvajajo društva in 
druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben 
za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Sredstva za ta namen se 
delijo z javnim razpisom. Prijaviteljem, ki so na njem uspešni, so sredstva nakazovana na podlagi sklenjene 
pogodbe. V prvem polletju je realizacija na postavki 23,74 %. 

18059001 - Programi športa  

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

0166 - Šport za vse - Športna značka občine Trzin 
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev, ki so določene s Programom razvoja športa v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občina Trzin, št. 11/2003), oziroma so opredeljene z Letnim programom športa za 
leto 2015. Izvedene so bile že naslednje prireditve: Tekma neaktivnih strelcev, pohod po mejah občine Trzin 
in družinsko kolesarjenje. Sredstva na postavki so bila v prvem polletju realizirana 16,67 %, in sicer se je z 
njimi financiralo družinsko kolesarjenje. 

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

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

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

0171 - Otroška olimpiada Trzin  
Prireditev je bila izvedena in proračunska sredstva realizirana. Letos je bila Olimpijada organizirana v sklopu 
Florijanovega sejma, kar je bilo zelo pohvaljeno. Izbran organizator Športno društvo Trzin. 

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

0173 - Šahovski turnir ob občinskem prazniku  
Sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. Izbran organizator Šahovsko  društvo Trzin. 

0174 - Športna oprema 
Sredstva so bila v prvem polletju leta  realizirana v 82,96 %. Zgrajen je bil Streetworkout park – ulični park 
za vadbo z lastno težo na drogovih v sodelovalnju z mladimi prostovoljci. Mladina ga zelo veliko uporabalja 
in zelo pohvali. Park je postavljen zraven ŠRP Mlake. 

0259 - Ureditev montažnega strelišča  
Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana, saj se bo elektronske tarče kupilo v drugi polovici leta. 

18059002 - Programi za mladino  

0175 - Interesna športna vzgoja predšol. in šoloobveznih otrok 
Sredstva so namenjena v večini  OŠ Trzin, za interesno športno vzgojo in nadstandardno športno vzgojo ter  
društvom, ki izvajajo predšolsko športno vzgojo. V prvem polletju smo realizirani 31,12 % načrtovanih 
sredstev. 

0176 - ŠKD dejavnost 
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta ob sprejemu prvošolcev. 
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19029001 - Vrtci  

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

0178 - Vzgojni pripomočki v vrtcu 
Sredstva za nakup vzgojnih pripomočkov v vrtcu bodo realizirana ob začetku novega šolskega leta. 

0179 - Oprema oddelkov v vrtcu 
Sredstva so bila realizirana za nakup 2 računalnikov v vrtcu. 

0180 - Vzdrževanje vrtca 
Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana. 

0238 – Vrtec Žabica (novogradnja) 
Sredstva so bila namenjena sanaciji terase in stopnic pred vhodom v vrtec Žabica v Trzin Mlake. Del 
sredstev bo še porabljenih za izgradnjo zunanjega pitnika na otroškem igrišču pred vrtecm Žabica. V prvem 
polletju je bila realizacija 94,21 %. 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

0182 - Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov 
Sredstva v višini 417,69 EUR smo porabili za poplačilo stroškov vzdrževanja počitniških objektov za leto 
2014 in sredstva v višini 111 EUR, ki odpadejo na delež Občine Trzin  za sanacijo strehe na počitniškem 
objektu Rogla. 

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

19039001 - Osnovno šolstvo  

0184 - Materialni stroški OŠ Trzin 
Za materialne stroške OŠ Trzin je bilo realiziranih 48,21 % načrtovanih sredstev.  

0185 - Ogrevanje in drugi stroški 
Sredstva v višni 22.721,27 EUR so bila realizrana za ogrevanje šole. 

0187 - Šolska tekmovanja  
Sredstva bodo  realizirana v drugem polletju. 

0188 - Šolska izobraževanja  
Sredstva so bila realizirana za izvedbo izobraževanja za starše na temo o drogah ter za učitelje na temo 
obvladovanja stresa. 

0191 - OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. 
Sredstva v višini 2.428,65 EUR so bila realizirana za materialne stroške in nadstandard v OŠ Roje. 

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

0193 - Oprema OŠ 
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju za nakup opreme šole. 
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0194 - Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju za menjavo strehe na starem delu šole, postopek javnega 
naročila je v teku, dela se bodo izvajala med poletnimi počitnicami. 

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

19039002 - Glasbeno šolstvo   

0197 - Glasbena šola Domžale  
Sredstva za delovanje Glasbene šole Domžale bodo realizirana v drugem polletju. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju  

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

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

0190 - Šola v naravi - sofinanciranje  
Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje zimske šole v naravi konec januarja v Kranjski Gori za učence 6. 
razredov. 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu  

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

19069003 - Štipendije  

0203 - Štipendije za dijake in študente  
Sredstva so bila realizirana za izplačila mesečnih štipendij 6 dijakom in 4 študentom. 

20019001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

0204 – Sofinanciranje javnih del 

Sredstva so bila v prvem polletju le delno realizirana zaradi neuspele prijave šole na razpis. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini  

0205 - Darila za novorojenčke  
Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 357,22 EUR, v drugem polletju realizacije ne bo zaradi 
ukinitve daril in zvišanja denarne pomoči. 

0206 - Delo z mladimi  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju po določilih odbora za mlade. 
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20049001 - Centri za socialno delo  

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

20049003 - Socialno varstvo starih  

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

0210 - Pomoč ostarelim na domu 
Sredstva so bila realizirana za doplačilo pomoči na domu za povprečno 7 upravičencev mesečno. 

0251 - Center aktivnosti Trzin (za starejše) – CAT 
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

0122 - Subvencioniranje najemnin  

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

Občina trenutno zagotavlja naslednje neprofitne najemnine:  

   Habatova 7d 205,60 EUR od 01.12.14 do 31.05.15 dalje 

 148,99 EUR od 01.06.15 dalje  

  170,18 EUR od 01.12.2014 dalje 

Jemčeva  148,62 EUR od 01.01.2015 dalje 

 

In eno subvencijo za tržno stanovanje v višini 157,12 EUR. 

0212 - Občinske denarne pomoči   
Sredstva so bila realizirana za odobrenih 6 občinskih socialnih pomoči in 18 pomoči ob rojstvu otroka. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

0157 - RK Slovenije 
Sredstva so namenjena za sofinaciranje programa krajevne organizacije RK Trzin, predvsem za kritje 
stroškov v prostorih na Habatovi. Realizacija je skladno z načrtovano. 

0208 - Preventivni programi za mlade in samopomoč. supine- CSD, varne točke  
Sredstva bodo realizirana v drugem polletju. 
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0250 - Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij  
Sredstva so namenjena humanitranim organizacijam, ki delujejo na območju Trzina in so se javila na razpis 
za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti. V prvem polletju smo za sofinanciranje porabili 25,29 % 
načrtovanih sredstev. 

23029001 - Rezerva občine  

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

V prvem polletju leta 2015 sredstev iz proračunske rezerve nismo koristili. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

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

V prvem polletju leta 2015 sredstev iz splošne proračunske rezervacije nismo koristili. 

 

0006 - Medobč inski inšpektorat  

06039001 - Administracija občinske uprave  

0046 - Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata   
Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki 
so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za 
javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki 
planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2015 na novo določen v skladu z 
ZUPPJS15. 

Sredstva so bila v prvi polovici leta koriščena v skladu z finančnim planom, realizacija znaša 49,71 %. 

0219 - Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata  
Sredstva na postavki materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata so namenjena predvsem za 
nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in 
mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina. Planirana so tudi sredstva vzdrževanje in 
zavarovanje ter gorivo službenih vozil Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za plačila raznih najemnin 
internetnih dostopov npr. do IUS in FIND INFA ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom 
skupne občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. Poraba 
sredstev je v skladu z pričakovanji saj trenutna realizacija znaša 31,07 % sredstev. 

0220 - Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 
Sredstva so bila realizirana v višini 461,16 EUR in so bila porabljena za zamenjavo razvijalne enote 
multifunkcijske naprave, obdobnega nakupa osebne opreme za redarja in novega tiskalnika. 


