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OBRAZLOŽITEV: 
 
Po prvih šestih mesecih proračunskega leta 2012 v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) 
občinskemu svetu predstavljamo in predlagamo v sprejem Poročilo o izvrševanju in realizaciji 
Proračuna Občine Trzin v prvi polovici leta 2012. Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov 
in izdatkov do 30.06.2012, na ocenah možnosti doseganja zastavljenih ciljev do zaključka 
proračunskega leta, oziroma na ocenah potrebnih sprememb, ki smo jih občinskemu svetu že predložili 
s predlogom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2012 in jih je občinski svet že sprejel na svoji 16. 
redni seji 20. junija t.l.   
 
Hkrati na podlagi ugotovitev o uresničevanju Proračuna OT za leto 2012 in ugotovitev v poročilu ob 
Zaključnem računu Proračuna OT za leto 2011 ter že po izteku obdobja, za katerega je bila sprejeta 
Strategija razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010, predlagamo občinskemu svetu v sprejem 
dodatni sklep o seznanitvi in strinjanju z nadaljevanjem uresničevanja razvojnega programa, 
začrtanega s Strategijo razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in s programom večjih naložb 
Občine Trzin za obdobje 2011 do vključno 2014, ki ga je smiselno sprejeti glede na to, da so bile v letu 
2011 nekatere naložbe zaključene, v zvezi z nekaterimi pa je potrebno nekoliko spremeniti terminski 
načrt izvedbe.    
 
Poročilo je oblikovano v skladu z navodili Ministrstva za finance (MF) in je posredno tudi povezano z že 
sprejetim Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2012, saj so bile ugotovitve iz tega poročila v 
bistvu del obrazložitve in razlogov za sprejem rebalansa.  
 



V gradivu, ki opisuje izvrševanje proračuna posebno pozornost posvečamo samo p.p., za katere 
ocenjujemo, da bo pri njih prišlo do pomembnih odstopanj glede na že sprejeti proračun in so zato tudi 
bile potrebne spremembe zneskov na teh p.p., izvedene z rebalansom proračuna. O ostalih p.p. ne 
kaže v zvezi z vsako posebej poudarjati, da poraba sredstev poteka v skladu z načrtom, kar pomeni, da 
takšne p.p. v poročilu ne bodo posebej omenjane, in da je razumeti, da v primerih teh p.p. poteka 
izvrševanje proračuna tako, kot je bilo načrtovano. Enako velja za konte, na katere se stekajo prihodki 
občine.  
 
V zvezi s predlogom Dodatnega sklepa o ustreznosti nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa 
Občine Trzin, ki izhaja iz Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in programa  glavnih 
naložb Občine Trzin v obdobju 2011 do 2014, velja najprej spomniti, da so bili razlogi, zakaj dokaj 
ambiciozno zastavljene Strategije razvoja OT za obdobje 2005 do 2010 ni bilo mogoče v celoti uresničiti 
v predvidenem času, občinskemu svetu že večkrat pojasnjeni. Prvi in najpomembnejši razlog je gotovo 
sprejem novega Zakona o financiranju občin, zaradi katerega so se prihodki Občine Trzin letno 
zmanjšali praktično za četrtino oziroma v obsegu od 900.000 do 1,000.000 € letno, kar doslej pomeni 
vsaj blizu 5,000.000 € manj razpoložljivih sredstev za naložbe v času od l. 2006 do 2011. Pri tem pa se 
niso prav nič spremenile možnosti Občine Trzin za kandidiranje za sofinanciranje občinskih naložb iz 
državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov, saj se Občina Trzin kot najbolj razvita občina v 
Sloveniji in hkrati ena izmed občin v okviru ravno tako najbolj razvite slovenske statistične regije, torej 
Osrednje slovenske statistične regije oziroma LUR, na celo vrsto razpisov sploh ne more prijaviti. 
Kandidira lahko samo na sredstva iz razpisov ministrstev, na katerih pa imajo praviloma tudi prednost 
manj razvite občine in za sredstva za regionalni razvoj in za sredstva iz kohezijskega sklada EU. Za 
sredstva za regionalni razvoj Občina Trzin je kandidirala, vendar je ob tem potrebno poudariti, da je za 
občine iz LUR iz tega sklada namenjenih izredno malo sredstev, ker gre za v povprečju najbolj razvito 
statistično regijo; naposled pa je bil projekt Jefačn'kova domačija, čeprav najprej tudi od pristojne 
vladne službe potrjen kot del regionalnega razvojnega programa LUR, po objavi javnega poziva za 
sofinanciranje in ustrezni vlogi občine zavrnjen s strani Vlade RS zato, ker je Občina Trzin zemljišče 
oziroma lokacijo domačije, ki jo deloma obnavlja, deloma gradi na novo, kupila že pred letom 2007. 
Vlada je projekt zavrnila kljub temu, da Občina Trzin ni kandidirala tudi za sofinanciranje nakupa 
zemljišča, torej zgolj iz razloga, da bi moralo financiranje naložbe v celoti biti izvedeno v času t.i. 
finančne perspektive 2007 do 2013, četudi ta omejitveni pogoj (glede nakupa zemljišča) ob razpisu ni 
bil znan. Za sredstva iz kohezijskega sklada pa lahko Občina Trzin kandidira praktično samo v 
sodelovanju z drugimi občinami, saj se iz kohezijskega sklada sofinancirajo izključno infrastrukturni 
projekti v vrednosti najmanj 600.000 €, kar je pogoj, ki ga kljub protestom številnih občin predpisuje 
Republika Slovenija in ne EU. Kot je znano, je bila Občina Trzin uspešna s prijavo na razpis nekdanjega 
MŠŠ za sofinanciranje izgradnje nizko energetskih zgradb za potrebe vrtcev in osnovnih šol in s 
sklepom Vlade RS je bilo Občini Trzin namenjenih 726.926 €, vendar je zaradi učinkov finančne krize in 
sanacije javnih financ izplačilo sredstev iz državnega proračuna v proračun Občine Trzin prestavljeno v 
čas od l. 2013 do 2017, pri čemer naj bi ta sredstva bila nakazana v proračun Občine Trzin v več 
obrokih.  
 
Nadaljnje občutno zmanjšanje lastnih prihodkov Proračuna OT v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in še 
posebej 2012, predvsem na področju lastnih prihodkov, sta povzročili globalna finančna kriza in 
gospodarska recesija, zaradi katere je prišlo do občutnega zmanjšanja investicijskih aktivnosti tudi na 
območju Občine Trzin, kar za občino pomeni znižanje prihodkov zlasti iz naslova davka na promet z 
nepremičninami in iz naslova komunalnih prispevkov in tudi iz naslova zakupnin (poslovnih prostorov 
ipd.), to pa so ravno tisti prihodki, ki so praktično v celoti namenjeni za občinske naložbe. Vse to je, kot 
rečeno, znatno upočasnilo odločanje za občinske naložbe in tudi izvajanje nekaterih drugih občinskih 
politik, saj so iz različnih razlogov v istem času zelo rasli odhodki občine za program otroškega varstva 
(zlasti zaradi tega, ker je zakon omogočil staršem, da vpišejo drugega otroka v program organiziranega 
otroškega varstva brezplačno) in tudi za nekatere druge namene (npr. za subvencioniranje mesečnih 
vozovnic za dijake in študente, za šolske prevoze, za nekatere socialne transfere ipd.). Vse navedeno 
pomeni, da je Občina Trzin v obdobju 2005 do 2011 razpolagala z veliko manj, letno gotovo vsaj za 
1,000.000 € nižjim zneskom za financiranje občinskih naložb, kot je računala ob sprejemu Strategije, v 
letu 2012 pa še dodatno, kot vse kaže, z vsaj za 900.000 € manj priliva, hkrati pa je bilo, zlasti po 
izbruhu finančne krize (jeseni l. 2008) tudi znatno manj možnosti za kandidiranje na razpisih za 



sofinanciranje občinskih naložb oziroma manj možnosti za morebitna javno zasebna partnerstva. 
Pozitivna novica ob vsem tem je vsaj to, da Vlada RS ugotavlja, da Zakon o financiranju občin ni 
povsem ustrezen in že pripravlja predlog sprememb in dopolnitev tega zakona, ki naj bi nekoliko 
izboljšal položaj razvitejših občin, med katere sodi tudi Občina Trzin.  
 
S sklepom, ki ga predlagamo občinskemu svetu v sprejem, želimo zagotoviti nadaljevanje 
uresničevanja teženj in ciljev, ki jih je občinski svet z večino glasov potrdil že v začetku leta 2005 in 
ponovno vsako leto s sprejemom proračuna, in ki ostajajo z nekaj dopolnitvami enako aktualni in, po 
prepričanju predlagatelja, za Občino Trzin tudi edino sprejemljivi tudi v prihodnje. Cilji izhajajo iz 
koncepta trajnostnega razvoja občine, kar želimo nadgraditi z vizijo nizko energijske občine v čim večji 
možni meri orientirane na rabo obnovljivih virov energije, ki hkrati spodbuja tudi občane in 
gospodarstvo na svojem območju, da se odločajo za ukrepe, potrebne za učinkovitejšo rabo energije in 
za prehod na obnovljive vire energije. Na ta način se Občina Trzin želi vključiti v gibanje za prehod v 
nizkoogljično družbo, za spremembo razvojne paradigme na ravni vse Evrope. Občina Trzin se je za tak 
koncept razvoja odločila, kot rečeno, že s sprejemom Strategije razvoja l. 2005 in ga postopoma 
nadgrajevala z novimi spoznanji. Ne nazadnje so tudi volivci na zadnjih občinskih volitvah takšnemu 
programu namenili največ glasov.  
 
V poglavju Interesi in vizija so v besedilu Strategije razvoja za obdobje 2005 do 2010 zapisani osrednji 
vsebinski cilji Strategije: 

1. »Čim višja stopnja kakovosti življenja«, vključno s socialno varnostjo, pogoji bivanja, drugimi 
vidiki varnosti, zdravim življenjskim okoljem in možnostmi po zadovoljevanju interesov na 
kulturnem, športno rekreativnem in družabnem področju ter čim višjo ravnijo integracije 
skupnosti občanov; 

2. Čim višja raven zadovoljevanja potreb in interesov občanov v skladu z ustavo in zakoni 
(zakonske obveznosti občine) (komunalna infrastruktura, osnovno zdravstveno varstvo, 
zagotavljanje trajne oskrbe in varstva starejših, otroško varstvo, obveznosti občine na področju 
osnovnega šolstva, športa, kulture, zaščite in reševanja, infrastruktura za družbene dejavnosti, 
pogoji za organizirane interesne dejavnosti mladih…); 

3. Čim boljši pogoji za vključenost in udeležbo občank in občanov v razprave in odločanje o javnih 
zadevah v skladu z ustavo in zakonom; 

4. Zagotavljanje pogojev za razvoj občine, vključno s pogoji za uveljavljanje gospodarske pobude 
(podjetništva) ob spoštovanju koncepta trajnostnega razvoja, kar vključuje pravico in dolžnost 
varovanja kakovosti okolja in ohranjanja obstoječe ravni biološke pestrosti v občini in 

5. Ohranitev in razvoj občine kot samostojnega manjšega središča na vseh področjih, za katera je 
pristojna občina. 

 
Iz teh širše definiranih ciljev Strategije razvoja izhaja vrsta posamičnih ciljev, ki so v besedilu Strategije 
natančno popisani in navedeni. Kar zadeva naložbe Občine Trzin, iz  doslej povzetih splošnih ciljev   
izhajajo naslednje finančno zahtevnejše naloge občine:  

 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine (zelene površine, površine za mirujoči promet ipd.) in 
za gradnjo in prodajo - stalna naloga, ki se uresničuje v skladu z možnostmi (ponudbo zemljišč); 

 Selitev občinske uprave in urada župana v stavbo Mengeška 22 in preureditev stavbe 
Mengeška 9 za potrebe društev – naloga je bila uresničena; 

 Oblikovanje in investicijsko vzdrževanje urbanega okolja kot pomemben prispevek h kakovosti 
bivanja v kraju, k privlačnosti in promociji oz. ugledu kraja in občine – stalna naloga (v letih od 
2005 do 2010 urejenih več novih zelenic in parkovnih površin ter gred, otroško igrišče in fitnes 
na prostem v centru Trzina, postavljena fontana pred Centrom Ivana Hribarja, mostiček pri 
studencu Gvajšek, postavljena trajna brv čez potok ob ulici Za hribom ipd. 

 Naložbe v ceste in novogradnje na tem področju: Obnova in preureditev križišča med 
Mlakarjevo in Kidričevo ulico v krožišče, modernizacija, obnova in dogradnja Ljubljanske ceste 
od križišča z Mlakarjevo do vključno mostu čez Pšato, sodelovanje z RS pri posodobitvi in 
dogradnji večjega dela Mengeške ceste skozi Trzin in posodobitev, obnova in dogradnja 
komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, optični kabel, vodovod 
idr. na tem območju), kolesarska pot ob Kidričevi, delna izgradnja podaljška ulice Brodišče v 
OIC Trzin, pločnik in kolesarska pot ob Ulici Rašiške čete, nov  itd.;  



 Dodatni ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov (naloga je izpolnjena); 

 Nakupi ali izgradnja kadrovskih, socialnih in neprofitnih stanovanj – prav v začetku leta 2012 je 
stekla gradnja objekta, v katerem bo na voljo 5 neprofitnih stanovanj;  

 Naložbe v vodovod – zamenjave salonitnih cevi, nove vrtine – v letih 2005 – 2010 smo v celoti 
zamenjali dotrajani glavni cevovod od mostu čez Pšato do vodohrana, zamenjali znaten delež 
salonitnih cevi in izpeljali poskusno vrtino za morebitno dodatno črpanje pitne vode v Trzinu, ki 
se ni izkazala kot uporabna;  

 Ukrepi za zmanjšanje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave – doslej smo 
prejšnje običajne sijalke zamenjali z energetsko varčnimi oziroma manj potratnimi že v obsegu 
več kot 75 % v okviru novega in starega dela stanovanjskega naselja in ob vseh državnih cestah 
skozi Trzin (vključno s štiripasovnico), na območju OIC Trzin pa vsega nekaj posameznih sijalk, 
kar skupaj pomeni okrog 50 % sijalk, pri čemer smo v večini primerov zamenjali tudi prejšnje 
luči, tako da je svetloba usmerjena samo navzdol in ne več tudi v nebo;  

  Naložbe v objekte za šport in rekreacijo: zamenjava tal v veliki šolski telovadnici, ureditev 
vodovodnih inštalacij v garderobah ob telovadnici, posodobitev atletske steze in izgradnja 
novega vhoda, vključno z mostom, v ŠRP Mlake ter izgradnja fitnesa na prostem v centru 
Trzina (ob Centru Ivana Hribarja); 

 Zamenjali smo opremo v večini učilnic OŠ Trzin in kupili opremo za tri dodatne oddelke vrtca; 

 Prenovili približno polovico sanitarij v starem delu OŠ Trzin;  

 Opremili več površin na območju OIC Trzin z igrali za otroke; 

 Opremili otroško igrišče v centru Trzina (T 3);  

 V celoti smo prenovili šolsko kuhinjo, ki poslej kuha tudi za potrebe vrtca;  

 Zgradili smo in predali namenu Dom za starejše Trzin; 

 Tik pred zaključkom je izgradnja nove zgradbe Vrtca Žabica v novem delu Trzina.  
 
Od načrtovanih večjih naložb v obdobju 2005 do 2010 ostajajo kot nedokončane ali še nezačete: kot 
nedokončan še notranji krak Ljubljanske ceste (mimo lokala Barca), ki je deloma povezan z zaključkom 
gradnje ob Ljubljanski cesti na tem območju; dokončanje modernizacije in obnove Mengeške ceste in 
obnova ter dogradnja komunalne infrastrukture na tem območju (približno ena tretjina trase); 
dokončanje ŠRP Mlake, pokopališče, večnamenski objekt (skladišče in neprofitna stanovanja) ob 
Habatovi ulici (trenutno v gradnji), izgradnja dovozne poti na zasebno parcelo ob izteku ulice Pod 
gozdom (obveznost še iz časa Občine Domžale) in Jefačn'kova domačija (trenutno v gradnji).   
 
Nadalje so se v obdobju od 2005 do 2010 v skladu s cilji sprejete Strategije razvoja kot neizogibne 
izpostavile zlasti potrebe po naslednjih naložbah: nov dom PGD oziroma dom zaščite in reševanja kot 
celovita rešitev za potrebe gasilstva in zaščite in reševanja v celoti, deloma zaradi formalnih razlogov, 
ker je zaradi rasti naselja PGD Trzin prešlo v višjo kategorijo in potrebuje več vozil za gašenje in druge 
intervencije, tako da je obstoječi dom premajhen; poleg tega civilna zaščita trenutno nima nikakršnih 
prostorov; celovita prenova in razširitev oziroma glede na stanje obstoječe zgradbe nova zgradba 
Kulturnega doma Franc Kotar, večnamenske in z odrom, ki bo omogočal izvedbo tehnično zahtevnejših 
gledaliških predstav, koncertov ipd.; izgradnja večnamenske športne dvorane, ker trenutno v Trzinu ni 
dvorane, ki bi omogočala vsaj sodelovanje košarkarske ekipe v kateri od nižjih slovenskih lig ipd.; 
zagotovitev dodatnih površin za mirujoči promet, zlasti na območju OIC Trzin, razširitev obstoječega 
izhoda iz OIC Trzin na štiripasovnico in izgradnja dodatnega novega vhoda/izhoda za potrebe OIC Trzin.  
 
V teku so zaključne priprave na dve največji skupni naložbi več občin, ki naj bi bili sofinancirani s 
sredstvi kohezijskega sklada UE: modernizacija in povečanje kapacitete CČN Domžale Kamnik in 
izboljšanje in razširitev sistemov vodooskrbe na območju petih občin (pri čemer bo Občina Trzin 
udeležena z izgradnjo novega glavnega cevovoda od obstoječih črpališč do Trzina in vključitvijo novih, 
globljih, t.i. dolomitnih vrtin na ta cevovod); enako velja za skupni projekt posodobitve in izboljšanja 
javnega prometa na območju celotne LUR, v katerega naj bi se Občina Trzina vključila z izgradnjo 
manjšega parkirišča v sistemu t.i. »Parkiraj in se pelji!« točk v okolici Ljubljane, pri čemer velja 
povedati, da smo eno manjše parkirišče, ki deluje tudi v skladu s konceptom »Parkiraj in se pelji!« v 
Trzinu že zagotovili. Omeniti je potrebno še vlaganje Občine Trzin v skupni projekt RCERO, »vreden« 
več kot 140 mio € na Ljubljanskem barju, v katerega naša občina prispeva namenska sredstva, ki jih 
pridobi v obliki okoljske takse za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Glede na to, da gre 



v tem primeru za izjemno visoko naložbo, v kateri sodeluje Občina Trzin s sorazmerno majhnim 
deležem (0,86 %), pri čemer je več kot dve tretjini sredstev zagotovljenih z odločbo o sofinanciranju iz 
kohezijskega sklada EU, te naložbe ne navajamo posebej v programu naših naložb, prav pa je, da nanjo 
opozorimo občinski svet kot eno od naložb, sofinanciranjih iz EU, pri katerih je udeležena tudi Občina 
Trzin. Isto velja, čeprav gre za veliko nižje zneske, za projekt LUR kot turistične destinacije.   
 
To pomeni, da za preostanek štiriletnega obdobja 2011 do vključno 2014 predlagamo poleg 
nadaljnjega uresničevanja ciljev s področij kakovosti življenja, zagotavljanja zadovoljevanja potreb in 
interesov občank in občanov v skladu z veljavno zakonodajo, omogočanja čim višje ravni vključenosti 
in soodločanja in zagotavljanja pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj občine ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja, učinkovite rabe energije in v čim večji meri prehoda na obnovljive vire energije, 
kar vse pomeni, da si Občina Trzin postavlja kot enega ključnih ciljev postati nizkoogljična občina, 
naslednje večje naložbe na območju občine:  

1. zaključek izgradnje novega nizkoenergijskega vrtca v Mlakah in predaja vrtca namenu (poletje 
2012), porušenje stare zgradbe Vrtca Žabica in ureditev zunanjega igrišča in okolice v celoti do 
jeseni 2012; 

2. izgradnja večnamenske stavbe (skladišče, prostori za Rdeči križ, neprofitna stanovanja) ob 
Habatovi ulici (2011 – 2013); 

3. Jefačn'kova domačija (spominsko/muzejski del in neprofitna stanovanja za mlade družine) ob 
Jemčevi ulici (2011 – 2013); 

4. razširitev obstoječega izhoda iz OIC Trzin (2011 ali 2013 – glede na pogoje DRSC); 
5. Dokončanje modernizacije in obnove Mengeške ceste, vključno z obnovo in dogradnjo 

komunalne infrastrukture (2013 – 2014); 
6. večnamenska športna dvorana kot projekt javno zasebnega partnerstva (2013 – 2014, pod 

pogojem, da bo mogoče pridobiti partnerja); 
7. nova prometna ureditev na območju OŠ Trzin in nove športne dvorane (vezano na projekt 

izgradnje dvorane); 
8. zagotovitev dodatnih parkirišč v OIC Trzin (2012, 2013); 
9. novi vhod/izhod za potrebe OIC Trzin (2012, 2013, kolikor bo občina uspela pridobita potrebno 

zemljišče v skladu s pričakovanji); 
10. novi cevovod od črpališč na Mengeškem polju in vključitev novih, dolomitnih vrtin (2012, 2013, 

2014?); 
11. posodobitev in razširitev kapacitete CČN Domžale Kamnik (2012 – 2014); 
12. novi Dom zaščite in reševanja oz. novi gasilski dom (2012 do 2014), vsaj delno v okviru 

koncepta javno zasebnega partnerstva; 
13. Nova zgradba KUD Franc Kotar (2013 – 2014, če bo mogoče pridobiti znatnejši del 

sofinanciranja iz državnega proračuna oziroma iz katerega od skladov EU, švicarskega ali 
norveškega sklada, v nasprotnem primeru pripraviti naložbo do konca l. 2014 do začetka 
izvedbe); 

14. Zaključiti obnovo in posodobitev Ljubljanske ceste – osrednja trasa med bloki (ob zaključku 
gradnje B 4) in notranjega kraka Ljubljanske (pred lokalom Barca – ob zaključku gradnje B 4, 
predvidoma 2012 ali 2013); 

15. zamenjava vseh preostalih cevovodov vodovoda znotraj naselja, ki so še v azbestnocementni 
izvedbi (do konca l. 2014); 

16. Dokončanje ŠRP Mlake (pridobitev zemljišča in priprava projektov za gradnjo – 2013, 2014).  
 
Ta program, ki vključuje samo večje naložbe, ocenjene na najmanj 100.000 €, razen v dveh, treh  
primerih, ki jih navajamo zaradi posebne pomembnosti, bo mogoče uresničiti pod pogojem, da bomo 
tudi v prihodnje uspeli vsaj za glavne naložbe pridobiti ustrezne deleže sredstev za sofinanciranje 
naložb iz državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov ali partnerje za gradnjo, kar še posebej 
velja za projekta vodooskrbe in modernizacije CČN, za projekt nove zgradbe KUD, športno dvorano, 
dom zaščite in reševanja, za nakup dela zemljišča za drugi vhod/izhod za potrebe OIC Trzin ipd.  
 
V skladu z vsem navedenim predlagamo občinskemu svetu sprejem sklepa, s katerim bo kot ustrezno 
potrdil razvojno usmeritev in program večjih naložb občine, in ki hkrati predstavlja tudi nekoliko 
korigirani orientacijski vrstni red naložb glede na dodatni sklep, ki ga je občinski svet sprejel julija 2011.  



 
Finančne posledice: S sprejemom Poročila ne nastanejo za proračun nikakršne finančne posledice. 
Finančne posledice dodatnega sklepa v zvezi naložbami OT v obdobju 2011 do 2014 so načrtovane v  
okviru predvidene porabe za naložbe glede na predvideni obseg proračunskih sredstev v teh letih in  
glede na veljavne javno finančne predpise (torej v obsegu do 2,5 mio € letno ob upoštevanju možnosti,  
da občina pridobi povprečno vsaj od 400.000 do 500.000 € letno iz državnega proračuna iz skladov EU  
ali iz drugih tovrstnih virov za sofinanciranje občinskih naložb.  
 
 
 
  



Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o 
financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
79/99 in 11/11), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 
Odloka o  Rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 17. redni seji, dne 
11.07.2012 sprejel 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je na 17. redni seji, 11. julija 2012, seznanil s Polletnim poročilom župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 in ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj nazorno.  
 
Občinski svet soglaša z oceno župana o možnostih za uresničevanje načrtov Občine Trzin v zvezi z 
izvrševanjem Proračuna Občine Trzin za leto 2012 do konca leta in s predvideno dinamiko 
uresničevanja teh načrtov, pojasnjeno v sklepnem delu Polletnega poročila župana o izvrševanju 
Proračuna Občine Trzin za leto 2012. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 17-3/2012 
Datum : 11.07.2012                             Župan  
              Anton Peršak l.r.  
 
 
Besedilo dodatnega sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o 
financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A in 36/11), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
79/99 in 11/11), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 
Odloka o  Rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2012 (Ur. v. O.T., št. 5/12) na 17. redni seji, dne 
11.07.2012 sprejel 
 

DODATNI SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je na 17. redni seji, 11. julija 2012, ob obravnavi Polletnega poročila 
župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 dodatno seznanil z obrazložitvijo župana o 
uresničevanju ciljev Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in soglaša z županovim 
stališčem o smiselnosti nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa, ki izhaja iz Strategije, ki 
zaradi objektivnih razlogov, zlasti kar zadeva večje naložbe, še ni v celoti uresničena. 
 
Občinski svet tudi soglaša s stališčem, da je smiselno koncept trajnostnega razvoja nadgraditi s še bolj 
učinkovito podporo težnjam za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije in se tako 
pridružiti prizadevanju, da Slovenija čim prej sprejme in uveljavi strategijo prehoda v nizkoogljično 
družbo v skladu s strategijo EU. 
 
V skladu s tem stališčem občinski svet ocenjuje, da je v okviru obrazložitve Polletnega poročila župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2012 predstavljeni, glede na leto 2011 nekoliko 
spremenjeni, program večjih naložb Občine Trzin v obdobju 2012 do 2014 ustrezen.  
 
Občinski svet predlaga županu in občinski upravi, naj si, kolikor je mogoče, prizadevata najti in 
izkoristiti vse možnosti za sofinanciranje naložb Občine Trzin iz evropskih virov in iz državnega 
proračuna ter drugih virov ter tudi vse možnosti za javno zasebno partnerstvo v skladu s predpisi 
Republike Slovenije.  



 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 17-3.1/2012 
Datum : 11.07.2012               Župan  
               Anton Peršak l.r.  
 
 
 
Besedilo Poročila: 
 
Poročilo o izvajanju proračuna za prvo polovico leta 2012  in prerazporeditvah sredstev med 
proračunskimi postavkami 
 
Glede na to, da je občinski svet v mesecu juniju že sprejel en rebalans proračuna, in da smo ob 
sprejemanju rebalansa že obrazložili zakaj so spremembe potrebne sedaj po prvih šestih mesecih 
proračunskega leta Občinskemu svetu predstavljamo poročilo o izvajanju proračuna v prvi polovici leta 
2012. Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 06. 2012. 
 
V poročilu smo se osredotočili samo na proračunske postavke, za katere smo ocenili, da je pri njih 
prišlo do pomembnih odstopanj glede na že sprejeti rebalans proračuna. Proračunske postavke, kjer 
realizacija poteka v skladu s predvideno dinamiko porabe sredstev, v gradivu niso posebej obrazložene. 
 
 
Prerazporeditve  
 
Glede na že sprejeti rebalans proračuna v juniju s katerim smo zajeli in obrazložili do takrat narejeni 
sklep o prenosu sredstev, v nadaljevanju ne podajamo podrobnejše obrazložitve saj med sprejetim 
rebalansom in veljavnim proračunom ni razlik. 
 
Prihodki proračuna: 
 
V prvi polovici proračunskega leta 2012 je bila večina prihodkov proračuna realizirana v pričakovanih 
zneskih, del prihodkov pa kot rečeno že pri predlogu rebalansa zlasti zaradi učinkov finančne krize in 
gospodarske recesije izrazito zaostaja za pričakovanji, zato smo tudi nekatere pri predlogu rebalansa 
korigirali.  
 
 
V prvi polovici proračunskega leta 2012 je bila večina prihodkov proračuna realizirana v pričakovanih 
zneskih glede na že sprejeti rebalans v mesecu juniju. Pri tem je morda v tem trenutku 
najpomembneje, da prihodki iz naslova dohodnine in nekaterih drugih izvirnih davčnih prihodkov 
ustrezajo pričakovanjem in tako zagotavljajo nemoteno financiranje primerne porabe oziroma 
obveznosti, ki jih občinam kot neizogibne predpisujejo različni zakoni.  
 
Vsaj na pogled zelo zaskrbljujoče deluje dosedanja realizacija prihodkov iz naslova davkov na 
premoženje (k. 7030), vendar je potrebno poudariti, da je ta realizacija v bistvu skladna s pričakovanji. 
Odločbe za odmero davka od premoženja od stavb za fizične osebe in odločbe za odmero obveznosti 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane konec maja, vendar so se na primer obroki 
za plačilo prvega dela obveznosti za večino zavezancev iztekli šele julija. Ne glede na to je realizacija za 
pravne osebe že v višini 75,7%,  za fizične osebe , ki pa plačujejo NUSZ v dveh obrokih je realizacija na 
dan 30.06. le v višini 7,5 %načrtovanega prihodka. Indeks prihodkov iz naslova pravnih oseb je visok, ki 
so verjetno posledica plačila zapadlih odločb iz leta 2011, ki so zapadle v letu 2012 in prvega obroka 
tekočih odločb, delež fizičnih oseb pa je razumljivo nizek saj prvi obrok zapadel šele v mesecu juliju 
2012. 
 



Realizacija iz naslova davka na dediščine in darila je v prvi polovica leta  izrazito nizka saj dosega le 
indeks v višini 1,7%. 
 
Ne glede na dvig ocene prihodkov z rebalansom pa realizacija prihodkov iz naslova davkov na promet z 
nepremičninami in na finančno premoženje, daje pozitivna pričakovanja in predloge po dvigu z 
naslednjim rebalansom. Realizacija na kto 7033 – davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje je v višini 100,2% predvsem zaradi visokega indeksa iz naslova davka na promet 
nepremičnin, ki je v višini 130,8%. Tukaj gre za to, da smo pri pripravi rebalansa že dvignili obstoječi 
plan iz 50.000 na 80.000 € vendar smo konec junija kar v enkratnem znesku prejeli nakazilo v višini 
40.356 €. 
 
Nižja od pričakovanj je tudi realizacija prihodkov iz naslovov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (manj kot tretjina), nadalje turistične takse, občinskih taks tako za 
fizične kot pravne osebe in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pri 
čemer pri večini teh dohodkov pričakujemo, da bodo do konca leta pričakovanja vsaj v glavnem 
izpolnjena. 
 
Prihodki od različnih vrst obresti, ki jih pridobivamo iz naslova premišljenega varčevanja s sredstvi, ki 
so sicer namenjena za pokrivanje točno določenih investicij, ki še niso zapadla v izplačilo oz. po 
terminskem in finančnem planu še niso dokončna. Indeks realizacije je povsem v skladu s pričakovanji 
ne glede na odstopanja glede na posamezne vrste depozitov.  
 
 
Prihodki od premoženja so trenutno realizirani v višini 35,5 %, tukaj gre predvsem za najemnine in 
zakupnine, ki na trenutni realizaciji prihodkov ne kaže ustrezne podobe, ker za zakupnine izdajamo 
račune šele v mesecu juliju in avgustu, pričakujemo, da zlasti prihodki od najemnin za poslovne 
prostore pričakovanja ne bodo v celoti izpolnjena, medtem ko glede ostalih najemnin in zakupnin ne 
pričakujemo večjih odstopanj.  
 
Enako velja za prihodke iz naslova taks in pristojbin ter glob in drugih denarnih kazni, ki za zdaj 
zaostajajo za pričakovanji, predvsem globe zaradi prenosa izterjave na Carinski urad, ki bi le te moral 
izterjevati že od julija preteklega leta dalje pa sistem še vedno ni usposobljen. V primeru, da bodo 
izterjave stekle in bi počistili tudi z zaostanki lahko iz naslova glob in denarnih kazni pričakujemo izraziti 
presežek sredstev. 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so v okviru pričakovanj, indeks trenutno 59,2%.  
 
Izrazito pa zaostajajo za pričakovanji prihodki iz naslova Drugih nedavčnih prihodkov; to velja še 
posebej za pričakovane prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, kar je izrazi izrazito zmanjšane 
investicijske aktivnosti v občini, saj so ti prihodki do 30. junija 2012 bili realizirani šele v višini 13 %. 
Vendar za zdaj še ne predlagamo dodatnega znižanja saj smo plan že znižali z rebalansom v mesecu 
juniju.  
 
Nesporno pa je, da zaostajamo z realizacijo prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih 
sredstev, torej zgradb in prostorov kakor tudi s predvideno prodajo zemljišč. Po eni strani je to 
posledica trenutne krize in neugodne klime za prodajo po drugi strani pa posledica dejstva, da se 
pogosto tudi občani, ki najprej izrazijo željo po nakupu kakšnega pogosto manjšega zemljišča od 
občine, npr. kakšnega dela zelene površine med njihovo parcelo in ulico ali tik ob njihovi hiši (ob 
Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi ulici), potem ko jim to možnost damo, najbrž tudi zaradi finančnih 
stisk, ki so posledica kriza, ne odzovejo takoj ali se sploh ne odzovejo na našo ponudbo. Kljub nižjemu 
planu z rebalansom, vseeno pričakujemo da bodo v poletnih mesecih aktivnosti za prodajo določenih 
parcel stekle. 
 
Sredstva iz naslova transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij smo z rebalansom znižali iz 
490.940,06 na 241.984,75 € predvsem zaradi sredstev, ki smo jih pričakovali iz naslova že odobrenega 
sklepa iz MŠŠ za vrtec Trzin. Trenutna realizacija je 39,8% glavnina realiziranih prihodkov pa je iz 



naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov, ki so namenjena za delovanje skupnega organa 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
 
 
Odhodki proračuna 
 
V tem delu je obrazložena realizacija odhodkov proračuna v prvi polovici leta 2012. Glede na to, da 
smo nekatere postavke, kjer so bila odstopanja in smo le - te korigirali že z rebalansom v mesecu juniju  
ne bomo bistveno opisovali, prav tako  to velja za postavke, kjer poraba  poteka v dinamiki, kot je bila 
načrtovana s proračunom za leto 2012. Ta je v nadaljevanju predstavljena le za postavke, za katere 
predvidevamo, da realizacija ne bo v skladu z pričakovanju oz. so postavke aktualne glede na trenutni 
čas (npr. gradnja Lope, Obnova Jefačn`kove domačije, vodovod,…) 
 
Na PP 0001 – Realizacija nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles ocenjujemo, je na 
dan priprave polletnega poročila 51,6%. Glede na sprejete varčevalne ukrepe in znižanje sejnin na 7,5% 
maso plače župana menimo, da realizacija ne bo presegla plana. 
 
PP 0011 – Stroški urejanja na področju fiskalne politike – sredstva na postavki še niso bila porabljena, 
ker se je zaradi poznega razpisa podpis pogodbe malo zavlekel. Ker pa je pogodba sklenjena za dve leti 
se bo revizija začela odvijati med poletnimi počitnicami, tako da bodo sredstva porabljena v skladu z 
planom. 
 
PP 0020 – Stroški elektronskih storitev - sredstva iz postavke so porabljena v 43,75 %. Sredstva so 
namenjena plačilu stroškov elektronskih storitev plačevanja, stroškov plačilnega agenta in razporejanju 
javnofinančnih prihodkov.  
 
PP 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., zaradi novo 
sklenjene pogodbe z Pošto Slovenije, ki nam omogoča raznos po bistveno nižjih stroških smo postavko 
z rebalansom že znižali, v kolikor število letakov ne bo bistveno odstopalo od predvidene bodo 
sredstva najverjetneje porabljena v manjšem obsegu od predvidenih. 
 
PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev – sredstva so trenutno realizirana  v višini 51,83% kar pomeni da je 
realizacija že previsoka in bo potrebno korigirati naslednje številke Odseva, da ne bodo tako obsežne, 
oz. da se bo znesek izplačil po avtorskih pogodbah znižal, v kolikor bo dražji tisk naslednjih številk.   
 
PP 0025 - Oprema za prod. TV programa in povezavo s CA TV- sredstva iz postavke so porabljena z 
indeksom 14 %, ker so sredstva predvidena le za dokup novih kaset za snemanje, rezervnih delov ali 
dodatne opreme za kamero, menimo da realizacija verjetno ne bo dosegla plana. 
  
PP 0036 - Priprava strok. podlag s področja lok.sam. ter strok. pomoč. lok. organom – S postavke se 
financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati preden 
se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo 
na različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan 
odločata o investicijah. Sredstva so planirana za pripravo investicijske dokumentacije (DIIP-i, idejni 
projekti ipd.) za projekte, ki jih načrtujemo, vendar jih še ni mogoče uvrstiti v proračun in v Načrt 
razvojnih programov ravno zato, ker še ne razpolagamo z vsaj osnovno investicijsko dokumentacijo, ki 
je po zakonu obvezna podlaga za odločanje o uvrščanju investicijskih projektov v proračun in načrt 
razvojnih programov. 
 
PP 0048 - Obnove in vzdrž. upravne stavbe, društv. doma in večnamenskih stavb v lasti OT- Sredstva na 
postavki so porabljena v 4,51 %. Postavko smo z rebalansom zvišali za 3.000 € z namenom naročila in 
pridobitve energetske izkaznice objekta. Ostala sredstva pa so namenjena za tekoče vzdrževanje 
(čiščenje oken, servis peči, servis gasilnikov,…). 



 
PP 0077 Popravila in redno investicijsko vzdrževanje javnih poti - Vsa sredstva se namenjajo rednemu 
vzdrževanju občinskih cest, popravilo lukenj, sanacija požiralnikov, robnikov, odstranjevanje obcestne 
vegetacije, čiščenje javnih prometnih površin, praznjenje košev za odpadke, popravilo zaključkov 
hodnikov za pešce, odprava pomanjkljivosti, obnova talne in menjave vertikalne signalizacije ipd. 
Trenutna realizacija je 57,5 % 
 
PP 0078 Naložbe v ceste in parkirišča – obnove in posodobitve - sredstva do sedaj so bila porabljena za 
vzdrževanje parkomata (nakup papirja za tiskanje računov), predvidoma pa bodo sredstva namenjena 
za morebitno vzpostavitvijo dodatnih parkirnih prostorov za časovno omejeno parkiranje pri Osnovni 
šoli Trzin in preplastitvijo dela Habatove ulice (menjava vodovoda) ter manjše izboljšave (vzpostavitev 
zaščitne ograje na delu ceste  Za hribom).  
 
PP 0080 – Tokovina – električna energija za javno razsvetljavo, postavko smo z rebalansom znižali za 
2.000 € trenutna realizacija pa je  50%, manjša poraba je posledica zamenjave odsluženih sijalk z 
varčnimi žarnicami in zamenjave distributerja električne energije. 
 
PP 0081 Vzdrževanje javne razsvetljave - sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje javne 
razsvetljave  (odprava napak, menjava sijalk oz. dotrajanih svetilk, odprava posledic vandalizma), 
popravilo prižigališča - omarice,nakup zastav za izobešanje (popolnitev kompletov oziroma zamenjava 
dotrajanih). 
 
PP 0082 Javna razsvetljava – novogradnje – sredstva so bila porabljena za poplačilo računov iz  leta 
2011 ko smo zamenjali del sijalk in svetilk na Ljubljanski cesti, zahtevek za plačilo pa je zaradi kasnejše 
izstavitve zapadel v leto 2012.  Trenutna realizacija je 50,9 % 
 
PP 0085 – Regijski razvojni programi – LUR, RCL, Srce Slovenije – Na tej PP se zagotavljajo sredstva za 
vključevanje v regionalne programe in sicer za pripravo Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa LUR za obdobje 2010-2013,  promocijo turističnega območja Srce Slovenije za leto 2012 in 
vključitev v Razvojno partnerstvo središča Slovenije (RPSS). RRA LUR in PCL Litija sta pooblaščena 
centra za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Občine 
Ljubljanske urbane regije zagotavljajo sredstva glede na odstotek števila prebivalcev posamezne 
občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah LUR. Trenutna realizacija je sicer le 
4,31% vendar predvidevamo, da bo ob koncu leta le ta blizu če ne celo enaka predvidenemu planu, saj 
naj bi podpisane pogodbe bile tudi realizirane. 
 
PP 0090 – Celostna podoba, sredstva so realizirana v višini 78,27 % in so bila realizirana za oblikovanje 
oz. izpopolnjevanje spletne strani ter ponatis darilnih vrečk z logotipom Občine Trzin. 
 
PP 0099 – Sanacija okoljskih bremen – zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, sredstva 
so bila sicer plačana v višini 34,6 %, vendar so bila zaradi zamika valutnega roka dejansko porabljena že 
v višini 63%. Namenjena pa so bila za realizacijo čistilne akcije, odvoza spomladanskega zbiranja 
vejevja, odvoza. . Preostanek sredstev bo namenjen jesenskemu zbiranju in odvozu vejevja. 
 
PP 0106 – Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov - Proračunska postavka je namenjena 
zagotavljanju sredstev za zagotavljanje storitev v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih 
zemljišč (NUSZ), in sicer predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje 
baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov. Občina že ima vzpostavljeno evidenco nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišč, ki pa jo po segmentih posodablja. Iz podatkov obstoječe evidence je 
razbrati več neskladij pri določitvi neustreznih površin posameznih objektov in v primeru poslovnih 
objektov nevpisanih zunanjih poslovnih površin ter nevpisanih posameznih stanovanjskih delov v 
večstanovanjskih objektih. Zaradi teh neskladji smo se odločili da poleg redne posodobitve in izdelave 
baze v letu 2012 deloma posodobimo tudi podatke iz območja Mlak. Posodobljeni podatki bodo 
podlaga za obračun NUSZ v letu 2013. 
 



PP 0111 – Naložbe v vodovod – velika večina sredstev je bila porabljena za sklepanje služnostnih 
pogodb, njihovo overitev, vpis v zemljiško knjigo in plačilo odškodnine za obnovo vodovoda na glavni 
trasi od črpališč ČR4 in ČR5 do naselja Trzin. 
 
 
PP 0115 – Božično novoletna okrasitev občine – sredstva so bila namenjena za novoletno okrasitev 
občine in so realizirana v višini 27 %. Preostanek sredstev bomo namenili za okrasitev in nakup novih 
okraskov za leto 2012/2013. 
 
PP 0116 – Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti estetska podoba kraja – sredstva so 
namenjena in bila porabljena za tekoče vzdrževanje in košnjo zelenic ter za tekoče vzdrževanje okolice, 
kot so nakupi košev, klopi, urejanje zelenic ob vhodih v naselje,…Indeks realizacije skupaj z 
obremenitvami je v višini 70,88 %  
 
PP 0132 – Mrliško ogledna služba – iz navedene PP se plačujejo stroški, ki jih 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), sredstva so realizirana v višini 44%, saj smo predvideno PP že zvišali 
z rebalansom. 
 
PP 0137 – Založniška dejavnost in odkupi knjig – sredstva so realizirana v višini 25 % in so bila 
porabljena za nakupe knjig, potrebnih zlasti za spremljanje in razumevanje zakonodaje in drugih 
predpisov ter za priložnostna darila ipd. 
 

PP 0177 – Stroški izvajanja programa otroškega varstva - Sredstva so namenjena plačilu razlike med 
ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v 
vrtcih (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) in plačilo drugih stroškov 
dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih 
zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim 
delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, 
poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki 
nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim 
normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, 
kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o 
usmeritvi). Sredstva so realizirana v višini 44,83 % 

PP 0179 – Oprema oddelkov v vrtcu - Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z 
letnim planom vrtca (obnova rabljene opreme, pohištva in delovnih priprav).  Sredstva so realizirana v 
višini 13 %. Del še nepokoriščenih sredstev smo z rebalansom namenili za potrebe nakupa in 
nadgradnje novega dostavnega vozila za prevoz malice iz OŠ v vrtec. 

PP 0184 – Materialni stroški OŠ Trzin - Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za uporabo prostora 
in opreme: stroški elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški 
tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora, ki so realizirani v višini 57 %. 

PP 0185 – Ogrevanje in drugi stroški, sredstva na tej PP so realizirana v višini 78 % in smo jih že zvišali z 
rebalansom glede na prvotni proračun. Glede na to, da je bila zima 2011/2012 temperaturno kar 
neugodna bo verjetno proti koncu proračunskega leta (seveda odvisno od jeseni) še potrebno 
zagotoviti del sredstev za pokrivanje ogrevanje šole.   

 
PP 0046, 0219, 0220 - Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata, Materialni in drugi stroški 
Medobčinskega inšpektorata, Oprema in inventar za potrebe medobčinskega inšpektorata  - Skupni 
indeks porabe sredstev je 38,38%, poraba sredstev po proračunskih postavkah poteka v skladu s 
finančnim planom, realizacija plače pa je nekoliko nižja zaradi prostega delovnega mesta  redarja, ki je 
po odhodu dosedanjega prosto od 01.01.2012.  



 
PP 0232- Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu) – tu so razmere odvisne od dveh 
dejavnikov: Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki mora skladno z zakonom 
prenesti zemljišča v urbanem na občino (na območju Ljubljanske ceste), pogodba je bila podpisana s 
strani občine in posredovana na sklad ter potencialnih investitorjev v večstanovanjski objekt B4, ki je 
bil predviden že z zazidalnim načrtom območja T-3 pri čemer moramo za ureditev notranje slepe in 
glavne Ljubljanske ceste zamenjati del zemljišč tako, da bomo lahko uredili komunalni koridor, zasebni 
investitor pa zgradil potrebna parkirišča. 
 
PP 0234 – Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje) - Sredstva so namenjena opremljanju 
avtobusnih postajališč z nadstrešnicami, OIC Trzin in ob Ljubljanski cesti. Za projekt bomo skušali 
pridobiti tudi del sredstev iz državnega proračuna. 
 
PP 0240 – Investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) - Sredstva se vlagajo v 
osnovno javno komunalno infrastrukturo glede na vnaprej dogovorjen plan dela (vodovod, kanalizacija, 
javna higiena), ki je v lasti občine. Gre za zamenjave primarnih vodovodnih povezav v naselju, menjave 
posod na mestih zbiralnih ločenih frakcij (eko otokih), pregledu in izboljšanju posameznih delov 
javnega kanalizacijskega omrežja (odpravi pojavov neprijetnega vonja, odpadnega papirja idr.), 
deratizaciji, ipd.  
 
PP 0241 -  Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale – Kamnik - Investicijsko vzdrževanje 
centralne čistilne naprave (CČN) financirajo v deležih lastniške strukture vse občine (Kamnik, Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin), sredstva pa so porabljena v skladu z letnim načrtom, ki ga pripravi 
uprava podjetja, potrdi pa se na skupščini podjetja. Obveznosti nastajajo iz obveznih zakonsko 
predpisanih remontov naprav, zamenjav dotrajanih delov ter posodobitve skupnih delov in naprav. 
 
PP 0243 – Subvencioniranje cen  JKP Prodnik - S te postavke krijemo razliko med dejanskimi in 
obračunanimi stroški, ki nastanejo pri storitvah komunalnih dejavnosti, ki jih izvaja Javno komunalno 
podjetje Prodnik, d.o.o. iz Domžal ter odškodnino za KS Dob zaradi delovanja (Centra za ravnanje z 
odpadki) CRO Dob. 
 
Sredstva smo z rebalansom  dvignili iz 98.528 € na 149.616 €, kar je predvsem posledica dejstva, da je 
dvig cen na področju obveznih GJS, ne upoštevajoč uvedbo novih storitev, od leta 2002, zamrznjen, 
zato je cena vode enaka ceni vode izpred 10 let. Stroški vzdrževanja naraščajo z naraščanjem starosti 
infrastrukture in dvigom življenjskih stroškov.  Ker občine ne smejo dvigniti cen končnim uporabnikom 
storitev, le-ti dvig cene plačujejo posredno prek občinskega proračuna. Trenutna realizacija je v višini 
39,37%. 
 
PP 0245 – Trzin – Lopa - Sredstva so namenjena za načrte in projektno dokumentacijo, gradbeno 
obrtniška dela, zunanjo ureditev, notranjo opremo in nadzor  izgradnje skladiščnih prostorov za 
potrebe občine, društev in organizacij, ki delujejo v interesu občine ter petih neprofitnih stanovanj. Z 
izgradnjo teh neprofitnih stanovanj bomo lahko pričeli reševati problem dotrajanih neprofitnih 
stanovanj na Habatovi 16 oz. izvedli ustrezne preselite najemnikov neprofitnih stanovanj v okviru 
povečanega občinskega fonda neprofitnih stanovanj. Trenutna realizacija je 0% in je skladna z 
terminskim in finančnim planom ter v skladu z podpisanimi pogodbami z izvajalcem gradbenih del,  
gradbenim nadzorom in koordinatorjem za varnost in delo. V kolikor dela ne bodo zaostajala zaradi 
nepredvidenih situacij, bi realizacija ob koncu leta morala biti enaka planu. 
 
PP0248 - Obnova Jefačn`kove domačije - Sredstva so namenjena  obnovi Jefačn'kove domačije v 
Trzinu, in sicer predvsem za ohranitev spominske vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev 
prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu. Predvidena je obnova in ureditev prostora za 
spomeniško – kulturno – muzejsko dejavnost, prostora za potrebe turističnega društva ter neprofitna 
stanovanja.  V letu 2012 je predvideno plačilo dela GOI del, projektantskega nadzora in drugih stroškov 
v zvezi z dokončanjem predvidene investicije. Trenutna realizacija je  0% in je skladna z terminskim in 
finančnim planom ter v skladu z podpisanimi pogodbami z izvajalcem gradbenih del,  gradbenim 



nadzorom in koordinatorjem za varnost in delo. V kolikor dela ne bodo zaostajala zaradi nepredvidenih 
situacij, bi realizacija ob koncu leta morala biti enaka planu. 
 
PP 0260 – LEK – uresničevanje  - S proračunske postavke 260 smo v aprilu t.l. poravnali strošek izvedbe 
helikopterskega termičnega snemanja pozidanega dela Trzina partnerju Flycom d.o.o. iz Žirovnice v 
znesku 4.068,00 EUR. Projekt je bil načrtovan v Akcijskem načrtu uresničevanja Lokalnega 
energetskega koncepta za letošnje leto, o čemer so bili občinski svetniki seznanjeni ob obravnavi 
poročila o uresničevanju LEK za leto 2011. V tem dokumentu je bila načrtovana tudi izvedba pilotnega 
projekta celovite energetske sanacije vrstnih hiš, za kar  smo z rebalansom proračuna zagotovili 
dodatna sredstva. Izvedba tega projekta je že v fazi izvajanja, izdana je bila naročilnica v znesku 4.140 
EUR. Za oba projekta smo pridobili dodatne ponudbe, ki so bile zneskovno višje.   
 
 
Trzin, 04.07.2012          Župan  
             Anton Peršak l.r.  
 
 


