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I. SPLOŠNI DEL  

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -  

7 - PRIHODKI  

70 - DAVČNI PRIHODKI  

700 - Davki na dohodek in dobiček 1.776.776 € 

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance in 
ocen planiramo, da bo občina v letu 2015 iz tega naslova zbrala 1.868.583,00 EUR prihodkov.  

 

REBALANS: 

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona 
o dohodnini. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o 
financiranju občin. Primerna poraba se je z Zakonom o uravnoteženju javnih financah znižala ter predstavlja primeren 
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne 
občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in 
deleža prebivalcev starejših od 65 let v občni, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina znaša za prvo 
polovico leta 2015 525,00 EUR, za drugo polovico leto 2015 pa 500,83 EUR. Skladno s prejetim podatkom planirani 
prihodek s strani dohodnine znižujemo na 1.776.776,00 EUR. 

 

703 - Davki na premoženje 951.422 € 

Med davke na premoženje (703) sodijo: 

- davek na nepremičnine 

- davek na premičnine 

- davek na dediščine in darila 

- davek na  promet nepremičnin in finančno premoženje. 

 

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2015 zbrala 874.442,61 EUR. 

Davki na nepremičnine predstavljajo največji prihodek znotraj skupine 703, in sicer: 814.682,61EUR v katerega je 
vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2014. Ocenjujemo, 
da bo občina zbrala 418.536,17 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, ki vsebuje tudi zadnji 
obrok NUSZ za leto 2014 in 216.146,44 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 178.000,00 
EUR davka na premoženje od stavb fizičnih oseb, v katerega je vključena odmera za leto 2014 in leto 2015 ter 2.000,00 
EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ocene teh zneskov izhajajo iz podatkov 
o izplenu nadomestila v preteklih letih in iz dejstva, da ves čas dopolnjujemo evidence in podatke o nepremičninah v 
občini.  

Davke na premičnine planiramo v višini 2.250,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let. 

Davki na dediščine in darila so za leto 2015 planirani v višini 12.500,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let. 

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2015 planirani v višini 45.010,00 EUR, od tega 
30.000,00 EUR od pravnih oseb, 15.000,00 EUR od fizičnih oseb ter 10,00 EUR zamudnih obresti od davka na promet 
nepremičnin. Pri planiranju smo izhajali iz ocene realizacije preteklih let.  

 

REBALANS: 

 Z rebalansom proračuna se Davki na premoženje povečajo na 951.421,96 EUR. V okviru tega konta spreminjamo:  

a) Davke na nepremičnine  

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb se povečuje na 426.837,53 EUR  

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se povečuje na 232.034,43 EUR 

b) Davki na premičnine 

- davek na vodna plovila se povečuje na 5.000,00 EUR 
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c) Davki na dediščine in darila  

- davek na dediščine in darila se znižuje na 7.000,00 EUR 

c) Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  

- davek na promet nepremičnin od pravnih oseb se povečuje na 40.000,00 EUR 

- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb se povečuje na 60.000,00 EUR  

 

NUSZ od pravnih in fizičnih oseb se izračuna na podlagi prejetih podatkov podjetja STRUCTURA in FURSa. Davek na 
premičnine se na podlagi trenutne realizacije povečuje, davek na dediščine in darila pa na podlagi trenutne realizacije 
znižuje. Glede na trenutno situacijo ugotavljamo, da je promet z nepremičninami v polnem teku. Na podlagi tega 
planiramo, da se bo prihodek od davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb temu primerno zvišal. 

704 - Domači davki na blago in storitve 46.710 € 

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

- davki na posebne storitve, 

- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev. 

Ocenjujemo, da bo z domačimi davki na blago in storitve občina v letu 2015 zbrala 30.850,00 EUR. 

Davki na posebne storitve so planirani v višini 1.300,00 EUR, in vključujejo prihodek od davka na dobitek od iger na 
srečo. 

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev so planirani v višini 29.550,00 EUR in vsebujejo: okoljsko dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 17.000,00 EUR, turistično takso v višini 1.500,00 EUR, 
občinske takse od pravnih oseb v višini 10.000,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb v višini 250,00 EUR ter 
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR. 

 

REBALANS: 

Konto davki na posebne storitve se zvišuje za 17.000,00 EUR zaradi povišanega davka na dobitke od iger na srečo, saj je 
občan občine Trzin zadel višji loterijski dobitek, katerega pa ni bilo mogoče vnaprej planirati. Konto drugi davki na 
uporabo blaga in storitev se z rebalansom nekoliko poviša iz naslova občinskih taks od pravnih oseb, občinskih taks od 
fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Občina Trzin pričakuje tudi nekoliko manj 
prihodka iz naslova turističnih taks, zato se ta konto nekoliko znižuje. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 874.756 € 

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (710) sodijo: 

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  

- prihodki od obresti, 

- prihodki od premoženja. 

 

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov na odhodki v letu 2015 zbrala 
223.527,51 EUR. Prihodki predstavljajo sredstva CČN Domžale-Kamnik za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju Domžale- Kamnik. 

Prihodki od obresti za leto 2015 znašajo 12.000,00 EUR. 

Prihodki od premoženja v letu 2015 znašajo 613.535,16 EUR,  od katerih največji delež predstavlja obveznost podjetja 
Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, v znesku 291.519,48 EUR ter Centralne čistilne 
naprave Domžale- Kamnik v višini 16.230,00 EUR ter sredstva najemnine DSO Trzin v višini 25.693,20 EUR. Med 
prihodke od premoženja štejemo tudi prihodki od zakupnin v višini 77.600,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih 
koncesij v višini 92.000,00 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku v višini 1.700,00 EUR. Občina obračunava 
najemnino javnima podjetjema (JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale- Kamnik) v višini amortizacije predpreteklega 
leta, ki se bo po zaključku bilance preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba 
višine amortizacije ustrezno korigira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za investicijsko 
vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240- Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) ter na 
proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik. Prihodki od omenjenih 
najemnin ter odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture se v celoti medsebojno kompenzirajo. 
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REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo višino prihodkov iz naslova premoženja za leto 2015. Prihodek od drugih najemnin - 
poslovni najem JKP Prodnik d.o.o. nekoliko znižujemo in sicer na 254.490,00 EUR. Prihod od drugih najemnik - 
poslovni najem JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. se z rebalansom zniža na 16.268,12 EUR.  Višina poslovnih najemnin 
se določi na podlagi višine amortizacije preteklega leta. 

712 - Globe in druge denarne kazni 54.000 € 

Med globe in druge denarni kazni (712) se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora v znesku 200,00 EUR, povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 
1.000,00 EUR ter globe za prekrške v znesku 45.000,00 EUR. 

 

REBALANS: 

Prihodke iz naslova glob  in drugih denarnih kazni povečujemo, glede na realizacijo preteklih let, predvsem zaradi več 
pobranih glob za prekrške, ki jih pobira Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodice v letošnjem letu.  

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.170 € 

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (713), ki so za leto 2015 planirani v višini 10.200,00 EUR, vključujemo 
prihodke od prodaje občinskega glasila Odsev, prihodke od izposoje šotora CZ, prihodke od najemnine kavnega 
avtomata Delikomat, prihodke od parkomatov ter prihodki od prodaje zbornika.  

 

REBALANS: 

Z rebalansom znižujemo načrtovani prihodek od prodaje blaga in storitev na 10.170,00 EUR, saj načrtujemo manj 
izposoj šotora CZ. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 227.299 € 

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2015 planirani v višini 161.298,74 EUR spadajo predvideni prihodki 
od komunalnih prispevkov v znesku 150.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 7.000,00 EUR, drugi 
nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, prihodki od stavbnih pravic v višini 298,74 EUR ter  drugi izredni nedavčni 
prihodki od obresti nastalih pri postopkih izvršb.  

 

REBALANS: 

Z rebalansom povečujemo druge nedavčne prihodke na 227.298,74 EUR, in sicer prihodke od komunalnih prispevkov 
predvsem na podlagi trenutne realizacije komunalnega prispevka. Konto drugi izredni nedavčni prihodki se znižuje na 
3.000,00 EUR, saj pričakujemo manj prihodka od obresti nastalih pri postopku izvršb. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI  

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 110.000 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. 
Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2015, je zajet in obrazložen v Načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in leto 2016, ki ga sprejme Občinski svet. Pri tem je potrebno 
izrecno poudariti dvoje: 1. da praksa vseh let, kar obstoja občina, kaže, da vse načrtovane prodaje ne bodo izpeljane, kajti 
v predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  uvrščamo nepremičnine, za katere morebitni kupci izrazijo 
interes in jih je načeloma mogoče prodati; potem pa se pogosto zgodi, da si možni kupci premislijo zaradi cene ali zaradi 
kakšnih drugih okoliščin, se ne odločijo takoj ipd. in 2. vsi zneski, ki so navedeni v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, so zgolj orientacijske narave, skratka ocene, podane na izkustveni podlagi, občina pa mora pred vsako 
prodajo, če ne gre za res majhno vrednost, naročiti cenitev in potem pod ocenjeno vrednostjo nepremičnine ne sme 
prodati.  

 

REBALANS: 

V letu 2015 Občina Trzin načrtuje večje število prodaj zemljišč, zato s tem namenom povečujemo prihodek od prodaje 
stavbnih zemljišč na 110.000,00 EUR. 
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 616.134 € 

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

 

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna spadajo: 

 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen Leto 2015 Leto 2016 

Požarna taksa 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 

ZFO- 23. člen 11.078,00 EUR 5.539,00 EUR 

Vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 254,90 EUR 

Sredstva za Vrtec Žabico 173.792,84 EUR  

Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT 401.726,70 EUR  

SKUPAJ  591.852,44 EUR 10.793,90 EUR 

 

ter 740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, sredstva, ki jih v višini 50 % dobimo 
povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega inšpektorata, v višini 12.534,80 EUR.  

 

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov spadajo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, petih občin, 
soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 
192.591,95EUR. 

 

REBALANS: 

Predvideni prihodki  na kontu Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se znižujejo na 616.134,32 EUR na 
podlagi spodnje tabele: 

 

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

Namen Leto 2015 

Požarna taksa 5.500,00 EUR 

ZFO-23. člen 2.619,00 EUR 

Vzdrževanje gozdnih cest 254,90 EUR 

Sredstva za Vrtec Žabica  

Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT 401.726,70 EUR 

SKUPAJ 410.100,60 EUR 

 

Občina Trzin je v letu 2015 prejela povrnjena sredstva iz tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega inšpektorata v 
višini 13.441,77 EUR, zato temu primerno planiramo druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. 
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II. POSEBNI DEL 

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

0004 - Občinska uprava   

04  - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki 
niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Trzin. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkoviti servis občanom oziroma čim hitrejše 
opravljanje nalog uprave. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0402- Informatizacija uprave 

0403- Druge skupne administrativne službe 

0402 - Informatizacija uprave  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 – Informacijska infrastruktura 

04029001  - Informacijska infrastruktura  

Opis podprograma 

Program zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o lokalni samoupravi 
 - Zakon o javnih financah 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo. 
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0018  - Nakupi informacijske infrastr. - oprema 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti 
potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb. Dodatno smo nekaj sredstev planirali 
za morebitno zamenjavo telefonske centrale in stacionarnih telefonom, saj so obstoječi že zelo dotrajani. 

 

REBALANS: 

Sredstva zvišujemo za 4.000 EUR zaradi nakupa dveh novih že dotrajanih računalnikov in morebitne menjave 
telefonskih aparatov   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Sredstva so planirana na enaki ravni kot v letu 2015. 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje  sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva 
za poslovne prostore občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti ter  izvedba protokolarnih dogodkov. 

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja. 
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0224 - Tisk uradnega vestnika 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin vse odloke, pravilnike, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem vestniku. Tako so 
sredstva na tej postavki namenjena objavi, izdelavi, tisku in raznosu Uradnega vestnika vsem gospodinjstvom v Trzinu. 
Za ta namen je predvidenih 10.000,00 EUR.  

 

REBALANS:  

V začetku maja je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, na podlagi katerega je občina prešla na elektronsko obliko Uradnega vestnika. 
Uradni vestnik se bo v papirnati obliki predvidoma izdajal le še v nekaj izvodih, kar posledično pomeni nižje stroške. 
Zato predlagamo, da se sredstva na postavki znižajo za 3.000,00 EUR.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obveščenost občank in občanov o sprejetih predpisih in drugih odločitvah organov občine, ki imajo kakršnekoli 
materialne posledice za občane in občanke. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na porabi prejšnjih let. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih  

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0009 - Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, 
Domžale (material. str, vzdr. ter oprema) 14.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za  investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov 
v lasti Občine Trzin. Sredstva se dvignejo oziroma prenesejo ( s tem se prenesejo tudi določene obveznosti ) iz PP 0121 
na PP 0009.  

 

REBALANS: 

Postavka se zviša za 6.000 EUR. Na občinskem lokalu v Domžalah Ljubljanska c. 85 je bilo potrebno zamenjati sprednja 
okna. Za zamenjavo smo se odločili zaradi poškodovanih stekel v tem letu. S tem pa pridobili pri boljši izolativnosti 
prostora ( manjša izguba toplote ) in večja varnost lokala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklime,gasilniki, strelovodi,dimovodni 
plini,varnostna razsvetljava, servis peči,rezervni sklad, zavarovanje objektov.... 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 
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0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS:  

Sredstva dvigujemo zaradi nadaljevanja nekaterih sodnih postopov na drugi stopnji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje strokovne podpore občini in urejanje razmerij z občani in občankami ter drugimi partnerji v skladu z 
zakonom. 

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

Sredstva so predvidena v višini stroškov preteklih let. 

07  - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju lokalne 
skupnosti. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

- Zakon o varstvu pred požarom 

- Zakon o gasilstvu 

- Uredba o požarni taksi  

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

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

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

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

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

Letni cilji podprograma so: 

- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,  

- spremljanje realizacije finančnega načrta,  

- nakup opreme za dejavnost  javne gasilske službe,  

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

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

- načrtovanje razvoja javne gasilske službe, 

- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter  

- zvišanje ravni aktivne varnosti. 

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so: 

- delež izvedenih nalog,  

- število usposobljenega kadra.  

 

0057 - Delež za plače CPV Količevo 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne 
javne gasilske službe. Sredstva se zagotavljajo v proračunu na podlagi sklenjenih pogodb z nosilci izvajanja te službe. Po 
sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto se z izvajalci sklenejo aneksi k osnovnim pogodbah, v katerih se na 
podlagi zagotovljene porabe na PP določi znesek sofinanciranja izvajanja teh nalog. V okviru skupine Helios Group – 
Helios d.d. je tudi družba Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., v kateri deluje poklicna gasilska 
enota  - Center požarne varnosti Helios Količevo (CPV). CPV z izvajanjem gasilske službe dopolnjuje dejavnost 
izvajanja lokalne javne gasilske službe osrednje gasilske enote PGD Trzin, zlasti v primeru nesreč z nevarnimi snovmi 
(koncesija s strani države); prometnih nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje (koncesija s strani države), poplav in 
drugih vremenskih ujm ter drugih naravnih nesreč. V CPV Helios Količevo imajo stalno 24-urno pripravljenost 4-
članske gasilske ekipe za intervencije na terenu, med katere sodi osnovna dejavnost – gašenje in reševanje ob požarih in 
drugih nesrečah. Alarmiranje gasilskih enot poteka  skladu z veljavnim Načrtom alarmiranja gasilskih enot v Občini 
Trzin. Za leto 2015 je predvidenih 15.000 EUR. 

 

REBALANS: 

V letošnjem letu smo po predhodno izvedenih sestankih med vodstvom občine, poveljstvom PGD Trzin, vodstvom 
podjetja Helios Količevo d.o.o. ter poveljstvom CPV Helios Količevo v določenem delu spremenili Načrt alarmiranja 
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gasilskih enot v Občini Trzin, izdelali pa smo tudi nov Operativni načrt požarnega varstva Občine Trzin.  Na podlagi 
sprememb obeh dokumentov smo znižali sredstva, namenjena za delovanje poklicne industrijske gasilske enote CPV 
Helios Količevo iz 15.000 € na 10.000 €. Pogodbo v znižanem znesku (10.000 € na letni ravni) za obdobje 2015 - 2016 
smo s podjetjem Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o. podpisali dne 11. 5. 2015.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

 

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na 
proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin 
za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom. Po sklepu občinskega Odbora za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada in izdelanem DIIP se sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 in izdelanem DIIP namenijo za 
sofinanciranje novega gasilskega vozila, oznake GVC 24/50. Zagotovljena poraba na tej PP se zagotovi v znesku 
5.000,00 EUR.  

 

REBALANS: 

Glede na dejanski priliv sredstev požarnega sklada v prvem četrtletju letošnjega leta ocenjujemo, da prvotno načrtovana 
sredstva ne bodo zadoščala, zato sredstva na tej postavki zvišujemo na 5.500 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-13-0001 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 

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

Izračun temelji na podlagi 58. člena  Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni taksi. 

 

0272 - Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za 
izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, 
gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje 
gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, 
zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in 
vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za 
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja 
gasilska enota v naši  določena Operativna gasilska enota  PGD Trzin.  Za izvajanje javne gasilske službe imamo 
sklenjeno pogodbo, s  katero urejamo  obseg in  način opravljanja javne gasilske službe, začetek ali obdobje opravljanja 
javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe, nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe, financiranje in 
druge pogoje za delovanje lokalne gasilske javne službe.  

 

Ker sredstva za plačevanje zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev v obstoječi pogodbi niso definirana in nam to 
predpisuje področna zakonodaja, odpiramo novo proračunsko postavko PP 0272, na kateri bomo v letu 2015 za 
zdravstvene preglede operativnih gasilcev zagotovili 2.000 €. 

 

Po sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin - Rebalans I bomo s PGD Trzin sklenili aneks k pogodbi.  

 



 

 14 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

0273 - Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za 
izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, 
gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje 
gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, 
zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in 
vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za 
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja 
gasilska enota v naši  določena Operativna gasilska enota  PGD Trzin.  Za izvajanje javne gasilske službe imamo 
sklenjeno pogodbo, s  katero urejamo  obseg in  način opravljanja javne gasilske službe, začetek ali obdobje opravljanja 
javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe, nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe, financiranje in 
druge pogoje za delovanje lokalne gasilske javne službe.  

 

Ker sredstva za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme  v obstoječi pogodbi niso definirana in nam to 
predpisuje področna zakonodaja, odpiramo novo proračunsko postavko PP 0273, na kateri bomo v letu 2015 za ta 
namen zagotovili 3.000 €. 

 

Po sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin - Rebalans I bomo s PGD Trzin sklenili aneks k pogodbi.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103- Splošne storitve v kmetijstvu 

1104- Gozdarstvo 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 – Zemljiške operacije 

11029003  - Zemljiške operacije  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu. 

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

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

gozdarstva. 

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

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine. 

 

0274 - Komasacije kmetijskih zemljišč 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pristopila h komasaciji kmetijskih zemljišč (južno od 
železniške proge in na Mengeškem polju). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne 
ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna cena bo znana po 
pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasacije. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih 
proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za 
nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za 
kmetijstvo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 

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

Izhodišče temelji na okvirni oceni zunanjih pripravljalcev. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaščiti živali 

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

Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo predstavljalo čim manjše 
število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje 
lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo naših občini čim manj zapuščenih psov in mačk. 

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

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

 

0239 - Oskrba zapuščenih živali 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Občina Trzin ima v skladu s pogodbo rezervirano eno mesto v zavetišču v višini 100 €/mesec. 

 

REBALANS: 

Sredstva na PP zvišujemo za 1.500 EUR saj smo v prvi četrtini leta porabili že večino planiranih sredstev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2014. 

1104 - Gozdarstvo  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovi 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0073 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 9.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje 
gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi 
na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. 
Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih 
cest.  

 

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin 
Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero vsako leto občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca 
cest. Vzdrževanje (košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob 
varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale. 

 

Sredstva za leto 2015 planiramo v malenkost zvišanem obsegu saj se vsako leto izkaže, da je nujno potreben še kakšen 
dodaten poseg. 

 

REBALANS: 

Sredstva na proračunski postavki dvigujemo za 1.300 EUR zaradi dodatno naročenih del poškodovanega vozišča - 
sanacije prekopa na gozdni cesti Grmek-Prevala I v Trzinu.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - vzpostavljen urejen in prevoz sistem gozdnih povezav za 
potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju. 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let ter plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE 
Ljubljana, KE Domžale. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje področje cestnega prometa in infrastrukture, potrebne za čim bolj tekoče odvijanje prometa in 
zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj na področju prometa in prometne infrastrukture je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo visoko 
prometno varnost in urejenost občinske prometne mreže v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog oziroma zagotavljanje čim višje ravni prometne varnosti v občini in čim 
bolj tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja prometa na območju občine. 

Dolgoročni cilj podprograma je tudi: 

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

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

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302- Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003- Urejanje cestnega prometa 

13029004- Cestna razsvetljava  

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0076 - Zimska služba 86.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju 
občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti 
in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb 
(praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v 
okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati z dnem 15. 11. in zaključi z dnem 15. 3. 
naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe na območju Občine Trzin. Glede na 
dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 70.000 EUR. 

 

REBALANS: 

Uskladitev postavke z dejansko porabljenimi sredstvi za zimsko službo 2014/15. Zamik plačil (za drugo polovico 
novembra 2014) je bil v celoti poravnan v letu 2015. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine 

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

Dolgoročni cilj podprograma je: 

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

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

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0078 - Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve 128.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije. Gre za notranji del 
Jemčeve ceste (stara struga Pšate), Mengeške ceste (odcep od G2-104/1139 proti Osnovni šoli Trzin), Habatove ulice 
(mimo šolskega igrišča) ter dela Ulice Kamniškega bataljona, od h. št. 3 do Mlakarjeve ulice. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev cestišč v posameznih delih naselja Trzin. 

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. 

 

REBALANS: 

Dvig postavke je potreben zaradi uskladitve pogodbe vrednosti za ureditev zaključka ceste Brodišče v OIC Trzin. 

Pri izgradnji ceste Brodišče so bile izvedene določene spremembe, ki so vplivale na samo količino in ceno izvedenih del, 
obenem smo v predmetni sklop vključili tudi dodatno naročena dela, ki se nanašajo na ureditev uvoza na cesti Gmajna, 
ki s projektom ni bila predvidena, idr. 

 

0231 - Mengeška cesta - modernizacija in obnova 159.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru II. faze bo obnovljena celotna komunalna infrastruktura (javni vodovod, kanalizacija za odvod padavinske 
vode, cestna razsvetljava) in dograjen manjkajoči del (kanalizacija za odpadne vode) na Mengeški cesti od P1 do P20. 
Zgrajen bo tudi del hodnika za pešce od h. št. 72 do Grajske ulice. Sočasno bo grajena tudi zaščitna kanalizacija za 
optično omrežje in EEK. 

 

REBALANS: 

Gre za uskladitev PP z dejanskim potekom investicije, dodatnimi ali več deli ter manj deli, ki so se pojavile v okviru 
projekta. Postavka zajema zgolj stroške občine, ki se nanašajo na ureditev cestnega telesa, brez sočasne obnove javnega 
vodovoda, ki je opredeljen v PP0275. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-07-0009 Mengeška c.- modernizacija in obnova- soinvest. Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139  skozi 
naselje Trzin – 1. faza (od P21 do P60).Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139  skozi naselje Trzin – 2. faza (od P1 do 
P21). 

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

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru, ki ga določa NRP. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- veljavna zakonodaja s področja varovanja okolja,  

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020, 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008 in 8/2008), 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/2013), 

- Lokalni program varstva okolja - LPVO, 

- Lokalni energetski koncept - LEK, 

- Razvojni program (RRA LUR), 

- Odlok o zavarovanju naravnih vrednot (22-8/2009, 26.2.2009). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Dolgoročni cilj:  

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za 
uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati, 
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- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava akcijskega načrta za 
uresničevanje programa, 

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

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

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

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

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

- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave  

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002- Ravnanje z odpadno vodo    

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja 

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

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin  

- Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin 

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč. 

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij. 

 

0271 - Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov) 14.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU 

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

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

 

0241 - Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 16.268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS: 

Uskladitev višine PP z višino letne amortizacije za leto 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

- veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora,  

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020, 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008 in 8/2008), 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/2013), 

- Lokalni program varstva okolja - LPVO, 

- Lokalni energetski koncept - LEK, 

- Razvojni program (RRA LUR), 

- Odlok o zavarovanju kulturnih vrednot, 
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- Odlok o zavarovanju naravnih vrednot (22-8/2009, 26.2.2009) 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji: 

- Novelirati Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008 in 8/2008) oz. ga 
spremeniti v strateški del OPN skladno z veljavno prostorsko zakonodajo; 

- Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 4/2013) glede na prejete pobude in razvojne potrebe; 

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih aktov (OPPN) 

- priprava strokovnih dokumentov, podlag, presoj in analiz za odločanje o ureditvah prostorskega pomena. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603- Komunalna dejavnost 

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad prostorom in gospodarjenje s prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003- Prostorsko načrtovanje  

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- področna zakonodaja 

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

Dolgoročni cilj je s pripravo ustreznih strokovnih podlag (geodetske podlage in evidence) omogočiti popravo ustreznih 
prostorskih aktov za uravnotežen razvoj Občine Trzin (gospodarski razvoj, zadovoljitev stanovanjskih potreb, 
ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine,...). 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za učinkovito prostorsko planiranje. 

 

0103 - Prostorski informacijski sistem 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS: 

Predlagamo dvig sredstev na postavki zaradi plačila dodatno porabljenih ur iz kvote ur. Dodatne ure so bile porabljene 
zaradi vključitve novih slojev (kataster usmerjevalnega sistema, delovni osnutki OPN), priprave podatkov o ulicah za 
zemljevid občine ter priprava in posredovanje podatkov DOF5. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izračun predloga pravice porabe temelji na pogodbi za pretekla tovrstna dela. 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave  

Opis podprograma 

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja, 

- Lokalni program varstva okolja - LPVO (Oikos), 

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020, 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008 in 8/2008), 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/2013), 

- Odlok o zavarovanju naravnih vrednot (22-8/2009, 26.2.2009). 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

 

0104 - Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju nadzora nad stanjem okolja, analizam ali bazam podatkov o stanju okolja. 

 

REBALANS: 

Na prijavo občana zaradi obarvanosti vodotoka, je bila s strani Občine Trzin naročena analiza vode pritoka vodotoka 
Motnica. V letu 2015 je predvidena tudi izvedba analize vode iz izvira Gvajšek. Skladno s predvidenimi stroški 
dvigujemo predmetno postavko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

V okviru programa so načrtovane investicije v izgradnjo vodovoda, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za 
praznično urejanje naselja, parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju. 

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

Izvedba načrtovanih nalog in projektov v skladu z zakonodajo ter sprejetim Lokalnim razvojnim programom Občine 
Trzin za leto 2014 do 2020. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001- Oskrba z vodo 

16039003- Objekti za rekreacijo 

16039004- Praznično urejanje naselij 

16039005- Druge komunalne dejavnosti 

16039001 - Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne 
skupnosti. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je javno podjetje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o vodah 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin 

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

- pogodba z javnim podjetjem 

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

Dolgoročni cilj podprograma je: 

- Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah – Izgradnja novega cevovoda od črpališč do 
Trzina in vključitev dodatnih globokih vrtin, 

- Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine, 

- Redno spremljanje kakovosti pitne vode, 

- V primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranje tehnološke vode oziroma izvedbo lastnih vrtin za 
potrebe tehnoloških procesov.   

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 81.385 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško 
cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe 
ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati. S projektom Občina 
Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. Gradnja je zaključena. V letu 
2015 nameravamo zaključiti investicijo, zato je višina sredstev omejena na pogodbene vrednosti z izvajalcem ter 
nadzorom. Trenutno je v izdelavi PID dokumentacija, ki bo osnova za vlogo za tehnični pregled ter pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 

 

REBALANS: 

Za glavni vodovod je Občina Trzin dne 24. 4. 2015 prejela uporabno dovoljenje. S tem je vodovod uradno prevzet in 
predan v uporabo. Višina sredstev se prilagaja dejanski porabi oz. poplačilu odprtih obveznosti v skladu s pogodbami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- TrzinOB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja- 
Mengeška cesta  Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih vodovodnih povezav 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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

0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) 46.504 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne in druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna 
higiene). 

 

REBALANS: 

Znižanje postavke je predvsem posledica uvedbe štirih novih postavk PP0271, PP0275 in PP0276 in PP0277, ki 
zajemata obnovo komunalne infrastrukture na Ulici Kamniškega bataljona, Mengeški cesti (72a-85) in Habatovi ulici ter 
vzdrževanje objektov in naprav Centra za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

 

0275 - Obnova vodovoda  Mengeška cesta (72a-85) 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za obnovo glavnega vodovoda in hišnih priključkov na Mengeški cesti v 
Trzinu, od h. št. 72a do 85. 

Obnova javnega vodovoda je potekala s sočasno gradnjo ostale komunalne infrastrukture in posodobitvijo ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0006 Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85) 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

 

0276 - Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Kamniškega bataljona167.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov ter javne kanalizacije na 
Ulici Kamniškega bataljona v Trzinu, od h. št. 3 do Mlakarjeve ulice, križišče z Zupanovo ulico. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0008 Obn. Vodovoda in kanalizacije Ul. Kamn. Bataljona 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

 

0277 - Obnova vodovoda Habatova-Mengeška- 1. faza 66.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

REBALANS: 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na Habatovi ulici v Trzinu, 
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od h. št. 2a, mimo šolskega parka, do križišča z Mengeško cesto, pri Osnovni šoli Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta. 

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

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001- Urejanje občinskih zemljišč 

16069002- Nakup zemljišč 

16069002 - Nakup zemljišč  

Opis podprograma 

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Stanovanjski zakon 

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine. 

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije, pogojena z uspešnostjo dogovarjanja z nasprotno pogodbeno stranko. 

 

0125 - Nakupi zemljišč 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS: 

Sredstva dvigujemo zaradi napovedanih možnosti realizacije nakupov predvidenih v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2015 in 2016. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 

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

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

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije: 
veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakonodaja s tega področja,  

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni kulturnega, športno-
rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij in kakovostno izvajanje nalog 
občine na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802- Ohranjanje kulturne dediščine 

1803- Programi v kulturi 

1804- Podpora posebnim skupinam 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001- Programi športa 

18059002- Programi za mladino 

18059001 - Programi športa  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu  

- Nacionalni program športa 

- Bela knjiga o športu 

- Letni program športa Občine Trzin  

- Program razvoja športa v Občini Trzin  
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- Zakon o društvih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0174 - Športna oprema 7.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS:  

Sredstva dvigujemo; 

1. Ker smo namesto železnih cevi uporabili INOX cevi.  

2. Park je bil zamišljen s strani trzinske mladine - torej katere vaje se bo izvajalno na določenem mestu, ko smo preverili 
odmike smo morali posamične vaje med seboj odmakniti zaradi varnostnih razlogov. Posledica je da je Park zaradi 
namesto 25 m2 velik 36 m2. Več sredstev je bilo potrebnih zaradi večje količine PVC blažilcev PAdca 

3. Sredstva potrebujemo še za varnostni pregled in oceno tveganja parka 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-14-0004 Športna oprema 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o vrtcih 

- Strategija razvoja Občine Trzin  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje  

1906- Pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001- Vrtci 

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029001 - Vrtci  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

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

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trzin 

- Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0238  - Vrtec Žabica (novogradnja) 26.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2015 so namenjena sanaciji betonske terase in stopnic vrtca Žabica. 

 

REBALANS: 

 Sredstva znižujemo, ker smo uspeli izpogajati boljšo ceno, za enako kvaliteto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-09-0006 Vrtec Žabic 

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

Sredstva so planirana na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0182 - Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov 1.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  so planiran v sorazmernem deležu, ki odpadejo na Občino Trzin. V letu 2015 so planirana sredstva za 
zamenjavo strehe na objektu Gaber, Rogla 59a, Zreče. Preostanek pa za tekoče vzdrževanju doma na Krku in 
počitniškega objekta na Veliki planini. 

 

REBALANS: 

Sredstva na proračunski postavki dvigujemo za 740 EUR saj smo v začetku leta prejeli računa od Občine Domžale za 
materialne stroške počitniških objektov za leto 2014 in 2015. Nekaj sredstev pa namenjamo tudi postopkom, ki bodo 
začeti zaradi prodaje Doma na Krku, ki je predvideno za letošnje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta ter na podlagi predloga vzdrževalcev. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni 
varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

2002- Varstvo otrok in družine 

2003- Izvajanje programov socialnega varstva  

2002 - Varstvo otrok in družine  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001- Drugi programi v pomoč družin 



 

 32 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok z darili za novorojenčke in sofinanciranju dela z mladimi v 
okviru Osnovne šole Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0205 - Darila za novorojenčke 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pomoči staršem s stalnim prebivališčem v Občini Trzin ob rojstvu otroka, ki lahko poleg denarne 
pomoči zaprosijo tudi za eno od naslednjih daril: enoletno naročnino na revijo Mama ali  Moj malček ali eno od knjig 
Moj prvi album, Otrokovo prvo leto, Otroci, otroci, Otroške bolezni, Z otrokom lahko sodelujete, Kompetentni otrok. 

Predlog, da se namesto knjižnega darila kot doslej zviša znesek denarne pomoči ob rojstvu otroka (postavka se postopno 
ukine, sredstva se prenesejo na postavko občinske denarne pomoči PP0212).  

 

REBALANS: 

Ker se je zvišal znesek denarne pomoči ob rojstvu otroka, se sredstva za knjižna darila ob rojstvu otroka znižajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

02302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

02303- Splošna proračunska rezervacija 

2303 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001- Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija  

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0217 - Splošna proračunska rezervacija 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

REBALANS: 

Sredstva proračunske rezerve usklajujemo z prihodki rebalansa proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah. 

 

0006 - Medobčinski inšpektorat   

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
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0603- Dejavnost občinske uprave 

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

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

06039001 - Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0046 - Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata 146.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, jubilejno 
nagrado, ki temelji na izračunih za leto 2014, saj za leto 2016 še ni sprejetih zakonskih usmeritev. V predlaganem planu 
so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in 
komisije. 

 

REBALANS: 

Sredstva v višini 2.200 EUR prenašamo iz PP 0046 na PP 0220 Oprema in inventar za potrebe MIR zaradi nakupa nove 
opreme (klima za server, omare,...) za dodatni poslovni prostor, ki ga Medobčinski inšpektorat nujno potrebuje. Sredstva 
razporejamo zaradi trenutno določene nižje plačne osnove, kot je bila sprva predvidena na delovnem mestu svetovalec - 
pravnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Plan sredstev za leto 2015 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega 
inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.   

 

0220 - Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 11.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata. V letu 2015 planiramo sredstva za 
nakup obdobne zamenjave uniforme, zamenjave ali dokupa računalniške oprema (rač., licen., tel., skener, ser. diski) ter 
nakup programa za vodenje prekrškovnih postopkov. 

 

REBALANS: 

Sredstva prenašamo iz PP 0046 - Plače delavcev MIR zaradi dokupa nove opreme (klima za server, omare, pohištvo,..) 
za novo sobo, ki jo bo MIR pridobil v uporabo s 01.06.2015.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- 

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE  

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016 35.921 € 

Namen in cilj 

V okviru tega NRP-ja gre za nakup opreme kot celote za potrebe delovanja uprave in občine na splošno v okviru vseh 
objektov, saj se pojavljajo potrebe po določeni opremi, ki je nujna za nemoteno delovanje občinske uprave, saj se je 
obstoječa obrabila, uničila oziroma jo primanjkuje.  

  
Sredstva so predvidena za nakup kamere za snemanje sej in občinskih prireditev, nakup zmogljivejšega računalnika pri 
sodelavcu, ki je zadolžen za prireditve, saj je potrebna montaža in objava posnetkov. V okviru materialnih stroškov in 
vzdrževanja športnih objektov in obnove, oprema športnih igrišč predvidevamo obnovo trim steze, po ostalem naselju 
pa  dokup in vzpostavitev wifi točk, ter drugo morebitno opremo v okviru obč. uprave, občinskega sveta, župana,.. 

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB186-13-0001 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 50.500 € 

Namen in cilj 

Opremljenost operativne gasilske enote PGD Trzin z vozili, skladno s kategorizacijo gasilske enote in tipizacijo gasilskih 
vozil za izvajanje obvezne lokalne javne gasilske službe.  

 

REBALANS: 

Glede na dejanski priliv sredstev požarnega sklada v prvem četrtletju letošnjega leta ocenjujemo, da prvotno načrtovana 
sredstva ne bodo zadoščala, zato sredstva na PP 0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam zvišujemo na 5.500 
EUR.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

11029003 - Zemljiške operacije  

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč 10.000 € 

Namen in cilj 

REBALANS: 

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pristopila h komasaciji kmetijskih zemljišč (južno od 
železniške proge in na Mengeškem polju). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne 
ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna cena bo znana po 
pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasacije. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih 
proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za 
nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za 
kmetijstvo). 
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Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi (okvirna določitev območja komasacije vseh vključenih občin). 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB186-07-0009 Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.159.659 € 

Namen in cilj 

V sklopu načrta razvojnega programa je bila izvedena I. faza (od P21 do P60) ureditve Mengeške ceste G2-104/1139 
skozi naselje Trzin. 

Predvidena je še II. faza (od P20 do P1) ureditve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin do meje z Občino 
Mengeš. 

Stanje projekta 

Izvajalec zaključuje z deli. 

Sredstva so rezervirana za plačilo pogodbenih obveznosti, potrjenih prevzemov dodatnih in več del ter manj del. 

V okviru II. faze je obnovljena celotna komunalna infrastruktura (javni vodovod, kanalizacija za odvod padavinske vode, 
cestna razsvetljava) in dograjen manjkajoči del (kanalizacija za odpadne vode) na Mengeški cesti od P1 do P20. Zgrajen 
je tudi del hodnika za pešce od h. št. 72 do Grajske ulice. Sočasno je bila grajena tudi zaščitna kanalizacija za optično 
omrežje in EEK. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava  

OB186-15-0003 Invest. vzdrž.cestne razsvetljave (Brodišče) 7.257 € 

Namen in cilj 

Ulica Brodišče je bila dokončno urejena v letu 1999 in sodi med prve investicije v komunalno infrastrukturo samostojne 
Občine Trzin. 

Cestna razsvetljava ni bila urejena do konca oziroma je manjkajoča, zato je občina pristopila k dokončni ureditvi tudi te 
komunalne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Projekt je trenutno v fazi priprave popisa del in zbiranja ponudb. 

 

OB186-15-0004 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih 
naprav 28.962 € 

Namen in cilj 

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

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

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB186-15-0009 Javna higiena (obnova objektov na CRO, obnova 
ekoloških otokov) 14.219 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah. 
Zbirni center mora imeti občina organiziranega na podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04-ZVO-1). 

Stanje projekta 

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

16039001 - Oskrba z vodo  

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; 
vodooskrba v občini Trzin 81.385 € 

Namen in cilj 

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško 
cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe 
ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati. S projektom Občina 
Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami (Domžale, Kamnik, Mengeš, 
Moravče). 

Stanje projekta 

Gradnja je zaključena. Dne 24. 4. 2015 je Občina Trzin pridobila uporabno dovoljenje za zgrajeno vodovodno omrežje. 

Sredstva na rezervaciji so namenja poplačilu odprtih pogodbenih obveznosti. 

 

OB186-15-0006 Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85) 90.000 € 

Namen in cilj 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na Mengeški cesti v Trzinu, od h. št 72a do 85. 

Obnova je potekala sočasno z ureditvijo ceste in obnove ostale komunalne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Investicijsko vzdrževalna dela so zaključena. Poteka še uskladitev končne situacije. 

 

OB186-15-0007 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška 66.953 € 

Namen in cilj 

Obnova javnega vodvoda in hišnih priključkov na Habatovi ulici v Trzinu, od h. št. 2a, mimo šolskega igrišča, do križišča 
z Mengeško cesto, pri Osnovni šoli Trzin. 

Stanje projekta 

Trenutno je izdelana projektno-razpisna dokumentacija in pripravljeno javno naročilo za objavo. 
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OB186-15-0008 Obnova vodovoda in kanalizacije po Ulici Kamniškega 
bataljona 167.400 € 

Namen in cilj 

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov ter javne kanalizacije na delu Ulice Kamniškega bataljona v Trzinu, od 
h. št. 3 do Mlakarjeve ulice, križišče z Zupanovo ulico. 

Stanje projekta 

Izdelana je projektno-razpisna dokumentacija, javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil Uradnega lista 
RS. 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč 300.000 € 

Namen in cilj 

Pridobivanje zemljišč za potrebe občine v skladu z Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 
2020 in v omejenem  obsegu z načrtom ravnanja. Z rebalansom dvigujemo sredstva  zaradi napovedanih možnosti 
realizacije nakupov predvidenih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 in 2016. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

18059001 - Programi športa  

OB186-14-0004 Športna oprema 7.700 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za postavitev naprav za delo z lastno težo v Športnem parku Trzin (STREET WORKOUT 
PARK)  

Stanje projekta 

Izrisan imamo idejni načrt in okvirno ceno. Projekt bo izveden v letu 2015, s prostovoljnim delom bodočih 
uporabnikov. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE  

19029001 - Vrtci  

OB186-09-0006 Vrtec Žabica 26.500 € 

Namen in cilj 

V načrtu je sanacija betonske plošče na terasi pred vrtcem Žabica. Beton na terasi namreč razpada in je potreben 
zamenjave oziroma ga je potrebno odstraniti  in nadomestiti z drugimi materiali.  

Stanje projekta 

Pregledana je struktura betona, ki je neustrezna. Smo v fazi odločitve s čim beton nadomestiti. 
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19039001 - Osnovno šolstvo  

OB186-15-0010  Oprema OŠ 19.000 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj je postopna zamenjava dotrajane opreme v OŠ, kar bo pripomoglo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-
izobraževalnega procesa. Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, sredstva v višini 9.000 EUR pa za nakup opreme likovno-glasbenega kabineta ali pomivalnega stroja v 
centralni kuhinji. 

Stanje projekta 

Projekt vodi šola in je v teku. 

 


