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I. SPLOŠNI DEL  
A -  Bi lanca prihodkov in odhodkov   

7 - PRIHODKI  

70 - DAVČNI PRIHODKI  

700 - Davki na dohodek in dobiček 1.908.159,00 € 

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 2014 iz tega naslova zbrala 1.916.185 EUR prihodkov.  

REBALANS: 

Sredstva zvišujemo na podatke Ministrstva za finance. 

703 - Davki na premoženje 592.291,98 € 

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 2014 zbrala 766.900 EUR. 

Med davki na premoženje predstavlja največji davek Davek na nepremičnine: 658.200,00 EUR; in sicer je tu 
vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2012. 
Ocenjujemo, da bo občina zbrala 440.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb  in 
130.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 86.000,00 EUR davka na premoženje 
od stavb fizičnih oseb ter 2.200,00 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 3.000,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let. 

Davki na dediščine in darila so za leto 2014 planirani v višini 5.500,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih 
let. 

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2014 planirani v višini 100.200,00 EUR, od tega 
50.000,00 EUR od pravnih oseb, 50.000,00 EUR od fizičnih oseb ter 200,00 EUR zamudnih obresti od davka na 
promet nepremičnin. Pri planiranju smo izhajali iz ocene realizacije za leto 2012.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Pri kontu Davki na premoženje planiramo novi davek, uveden na podlagi sprejetega Zakona o davku na 
nepremičnine. Novi davek bo uveden s 1. januarjem 2014, ki bo nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večjih 
vrednosti. Davek se bo polovično razdelil med državo in občino. Izjema bodo prva tri leta, ko bo v celoti prihodek 
države, občina pa bo prejela enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2012.  

Planiramo pa tudi nekoliko višji prihodek iz naslova davka na dediščine in darila, saj je bila v letu 2013 realizacija 
tega konta višja od sedaj sprejete.  

REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo konte znotraj skupine Davki na premoženje predvsem na podlagi realizacije leta 2013. 
Kot smo že opisali pri spremembah proračuna uvajamo nov konto Davek na nepremičnine, ki ga ob pripravi 
sprememb proračuna še ni bilo v kontnem načrtu, zato smo sredstva planirali na kontu Drugi davki od premoženja 



 

Stran 4 od 82 

od nepremičnin, ki pa ga sedaj ukinjamo. Zaradi trenutne realizacije zvišujemo konto Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča- od fizičnih oseb, ravno tako povišujemo konto za zamudne obresti iz naslova nusz. Zaradi 
nizke realizacije konta pa znižujemo konto Davek na promet nepremičnin tako kot fizičnih kot tudi od pravnih oseb. 

REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo konte znotraj skupine Davki na premoženje na predvideno realizacijo letošnjega leta. 
Veliko odstopanje predstavlja skupina Davki na nepremičnine, saj so bile  zaradi uveljavitve in kasneje razveljavitve 
Zakona o davku na nepremičnine,  odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izdane šele v drugi 
polovici leta, kar posledično pomeni, da zadnji obrok nusz za pravne osebe zapade v prihodnje leto. Po 
predvidevanjih zaposlenih na FURS-u bodo bile odločbe za Davek od premoženja os stavb-od fizičnih oseb, izdane 
šele konec leta in bo plačilo zapadlo v prihodnje leto, kar za letošnji proračun predstavlja skoraj 88.000 EUR. 

Bistveno višja od pričakovane je realizacija konta Davek na promet nepremičnine od pravnih in fizičnih oseb.  

  

704 - Domači davki na blago in storitve 30.910,00 € 

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 2014 zbrala 79.610,00 EUR. 

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitek od iger na srečo je za leto 2014 planiran v višini 1.010 EUR. 
Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev planirani v višini 78.600,00 EUR vsebujejo: taksa 
za obremenjevanje vode v višini 37.000,00 EUR, turistično takso 1.500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v 
višini 10.000,00 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 1.100,00 EUR in takso za obremenjevanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov v višini 29.000,00 EUR. 
 
SPREMEMBE PRORAČUNA: 
Konto Domači davki na blago in storitve znižujemo predvsem zaradi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov, saj je bil s sprejemom odločbe ustavnega sodišča v mesecu maju 2013 razveljavljen 
dosedanji način pobiranja okoljske dajatve. Sedaj je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja 
odpadkov prihodek proračuna občine v kateri je dejansko nastala obremenitev okolja zaradi odlaganja odpadkov 
na odlagališču, v primeru Občine Trzin, je to prihodek proračuna Mestne občine Celje.  

REBALANS: 

Z rebalansom predlagamo zvišanje konta Davek na dobitke od iger na srečo, in sicer iz  1.000 EUR na 1.300 EUR na 
podlagi realizacije leta 2013 ter na podlagi trenutne realizacije planiramo sredstva na kontu Občinske takse od 
fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo konte na predvideno realizacijo. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI  

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 631.942,22 € 

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

- prihodki od obresti, 
- prihodki od premoženja. 

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in prihodki od premoženja občina v letu 2014 zbrala 710.713 
EUR. 

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih depozitov planiramo v letu 2014 v višini 3.500 EUR. 

Prihodki od premoženja planirani za leto 2014 v višini  580.889 EUR vsebujejo:  prihodke od najemnin za poslovne 
prostore v višini 40.000 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v znesku 20.400 EUR, prihodki od drugih 
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najemnin v višini 294.889 EUR od katerih največji delež predstavlja obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine 
Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, v znesku 194.680,  ter Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 
17.862 EUR, znesek neporabljene amortizacije v višini 60.650 EUR, ter sredstva najemnine DSO Trzin v višini 21.697 
EUR, ki se enkrat letno uskladi  v skladu z rastjo amortizacije objekta DSO in v skladu z dinamiko usklajevanja kot se 
normativno usklajuje cena oskrbe I. Med prihodke od premoženja štejemo tudi prihodki od zakupnin v višini 
75.500,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 150.000 EUR ter drugi prihodki od premoženja v 
znesku v višini 100 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), na proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN 
Domžale- Kamnik ter na proračunski postavki 0243- Subvencioniranje cen JKP Prodnik iz katere  financiramo razliko 
med ceno komunalne storitve ter stroški. Sredstva iz neporabljene amortizacije pa bodo porabljena za financiranje 
izgradnje vodooskrbe, naložbe v vodovod, zamenjavo AC cevi: črpališče – Trzin, ki je evidentirana na PP 0111 . 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Konto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja zvišujemo  zaradi prihodkov od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. za investicijo v projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik. Planirani so tudi višji prihodki iz naslova obresti, prihodke pa 
znižujemo pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij, saj je novi uporabnik oglasnih panojev podjetje s katerim 
imamo sklenjeno najemno pogodbo in ne koncesijsko, zato se posledično poviša tudi konto Prihodki od drugih 
najemnin.  

REBALANS: 

Z rebalansom usklajujemo višino prihodkov iz naslova najemnin JKP Prodnik d.o.o. ter JP CČN Domžale- Kamnik 
d.o.o.,  usklajujemo prihodke iz naslova obresti ter povišujemo konto prihodki od najemnin za stanovanja. Zaradi 
nizke realizacije leta 2013 znižujemo konto Drugi prihodki od premoženja ter prihodke iz naslova podeljenih 
koncesij. Konto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znižujemo  zaradi prihodkov od udeležbe na 
dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. za investicijo v projekt 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik in  jih usklajujemo s proračunsko postavko 
0258- Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik.  

REBALANS: 

Ker bo v letošnjem letu plačana le ena začasna situacija za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
Domžale- Kamnik, prihodke usklajujemo z višino sredstev določeno s sklepom skupščine CČN z dne 26.11.2014. 

 

711 - Takse in pristojbine 3.000,00 € 

Med takse in pristojbine (711) spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo s tovrstnimi taksami zbrala v letu 
2014 2.500 EUR prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2012. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Zaradi višje realizacije prihodkov v letu 2013 konto povišujemo. 

REBALANS: 

Zaradi višje realizacije prihodkov v letu 2013 konto povišujemo. 

REBALANS: 

Kontno znižujemo na predvideno realizacijo.  

 

712 - Globe in druge denarne kazni 45.500,00 € 

Med globe in druge denarni kazni (712) se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo 
prostora v znesku 1.700 EUR, povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v 
višini 1.900 EUR ter globe za prekrške v znesku 60.000 EUR. 
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SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Konto Globe in druge denarne kazni znižujemo za 3,8 % zaradi znižanja prihodkov iz naslova nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo prostora ter povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o 
prekrških.  

REBALANS: 

Zaradi nižje realizacije prihodkov v letu 2013 konto znižujemo. 

REBALANS: 

Tudi prihodke od glob in drugih denarnih kazni znižujemo na predvideno realizacijo.  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 75.698,64 € 

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2014 planirani v višini 34.500 EUR spadajo predvideni prihodki 
od komunalnih prispevkov v znesku 30.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 2.000 EUR, drugi 
nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, prihodki odvoza in hrambe vozila, ter ostali nedavčni prihodki. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Konto Drugi nedavčni prihodki zvišujemo zaradi predvidenih višjih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov. 

REBALANS: 

Konto zvišujemo zaradi prihodkov od prodaje stavbnih pravic  ter konta drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključuje 
predvsem prihodek zavarovalnic. 

REBALANS: 

Prihodke znotraj skupine Drugi nedavčni prihodki usklajujemo z realizacijo konta  Prihodki od komunalnih 
prispevkov. 

 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 18.110,00 € 

V zvezi z  prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) v letu 2014 ne predvidevamo  nobene prodaje. 

REBALANS: 

Pri pripravi Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 v začetku leta nismo planirali prihodkov od 
prodaje osnovnih sredstev, vendar se je naknadno pojavil interesent za nakup poslovnega prostora 
Malin Radomlje. Omenjeni poslovni prostor smo v preteklosti večkrat poskusili prodati, vendar 
neuspešno. V mesecu maju smo zaradi povpraševanja, na spletni strani občine Trzin objavili Povabilo k 
oddaji ponudbe za nakup poslovnega prostora s fazo pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev 
neposredne pogodbe, v katerem smo navedli najnižji izklicni znesek, ki je bil določen s cenitvijo. Povabilo 
je oddalo eno podjetje, s katerim je Občina Trzin tudi sklenila prodajno pogodbo.  

 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 179.240,88 € 

Med prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja so vključeni prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč. Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2014, je zajet in obrazložen v  
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014, 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: 
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Konto zvišujemo zaradi predvidene večje realizacije prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. 

REBALANS: 

Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč usklajujemo z realizacijo, ki je višja od predvidene za kar 49,4 %. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI  

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 609.695,23 € 

Med navedene prihodke so vključeni prihodki iz državnega proračuna, občinskih proračunov ter prejeta sredstva iz 
proračuna lokalnih skupnosti. Predvideni prihodki  za zdaj znašajo 553.838 EUR.  

Gre za sredstva, za katera občina vsako leto kandidira na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, 
nadalje za sredstva, ki jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega 
inšpektorata (v višini 14.000 EUR) in za sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, petih občin, 
soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v 
višini 177.871 EUR). 

Mimo teh že načrtovanih sredstev, se bo občina redno prijavljala tudi na vse razpise za sofinanciranje občinskih 
naložb iz državnega proračuna.  

Tu je potrebno izpostaviti, da povsem resno računamo, da bosta v letu 2013 kot tudi v letu 2014, na ravni izvajanja 
stekli že tudi dve veliki naložbi, ki bosta sofinancirani deloma iz državnega proračuna in deloma tudi iz kohezijskega 
sklada EU. Gre, kot je znano, za naložbo v posodobitev in delno razširitev kapacitete Centralne čistilne naprave 
Domžale Kamnik (in kanalizacijo v nekaterih drugih občinah)  in za projekt vodooskrbe v večih občinah, v katerega 
se Občina Trzin vključuje z novim cevovodom od črpališč do Trzina in priključitvijo t.i. dolomitnih (globljih in 
kvalitetnejših) vrtin na Mengeškem polju v skupni vrednosti nekaj nad 1 milijon EUR, pri čemer računamo, da bo 
prispevek iz naslova sofinanciranja znašal ocenjeno na 70 % celotne vrednosti. Skupni projekt je vključen v 
operativni program MOP in je na tej ravni že odobren, seveda pa je potrebno za oddajo vloge in pridobitev odločbe 
o sofinanciranju, predložiti vse zahtevane podlage (projekt, gradbeno dovoljenje, služnostne pogodbe...).  

V okviru transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij so predvidena tudi spodaj navedena sredstva: 

 

Investicija  2013 2014 

Požarna taksa 4.700,00 4.700,00 

SVLR  11.293,00 16.940,00 

Vzdrževanje gozdnih cest 260,11 260,11 

Sredstva za Vrtec Žabica 145.385,10  145.385,10 

Državni proračun- nadgradnja CČN 59.013,12 60.193,39 

Fundacija za šport- strelišče za zračno 
orožje 

13.090,00 10.692,00 

Naložbe v vodovod ina zamenj.AC 
cevi 

  123.796,00 

SKUPAJ 233.741,33 361.966,60 

 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 
 

Predvideni prihdoki so  v proračunu za leto 2014  poleg prihodkov  namenjenih  za delovanje Medobčinskega 
inšpektorata planirana  kot sledi v spodnji tabeli: 
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KONTO 740001- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA INVESTICIJE  

     Investicija  2014 

Požarna taksa 4.960,11 

SVLR  11.010,00 

Sredstva za Vrtec Žabica 290.770,20 

Sred. za Jefačn`kovo domačijo   

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju DK- nadgradnja CČN 0,00 

Fundacija za šport 10.692,00 

Sredstva za vzdrževanje OŠ  45.000,00 

Oskrba s pitno vodo na območju DK- 
vodoodkrba v OT 117.823,00 

SKUPAJ 480.255,31 

  

 
REBALANS: 

Predvideni prihdoki so  v proračunu za leto 2014  poleg prihodkov  namenjenih  za delovanje 
Medobčinskega inšpektorata planirana  kot sledi v spodnji tabeli: 

 
 

KONTO 740001- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA INVESTICIJE  

     Investicija  2014 

Požarna taksa 5.500,00 

SVLR  11.010,00 

Sredstva za Vrtec Žabica 393.304,00 

Fundacija za šport 27.612,00 

Sredstva za vzdrževanje OŠ  45.000,00 

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

SKUPAJ 884.152,70 

 

REBALANS: 

Predvideni prihodki poleg prihodkov  namenjenih  za delovanje Medobčinskega inšpektorata, 
planirana  kot sledi v spodnji tabeli: 

 
KONTO 740001- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA INVESTICIJE  

     Investicija  2014 

Požarna taksa 5.000,00 

SVLR  0,00 

Sredstva za Vrtec Žabica 393.304,00 

Fundacija za šport 27.408,55 

Sredstva za vzdrževanje OŠ  0,00 
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Oskrba s pitno vodo na območju DK- 
vodooskrba v OT 0,00 

SKUPAJ 425.967,45 

 

 

Obrazložitve odhodkov so podane v posebnem delu proračuna pri posameznih proračunskih 
postavkah.  
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II. POSEBNI DEL 
A -  Bi lanca prihodkov in odhodkov  

0001 - Občinski svet   

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo 
zakonodaja in občinski predpisi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001- Dejavnost občinskega sveta 

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003- Dejavnost župana in podžupana  
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01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine 
Trzin ima 13 članov in 9 stalnih delovnih teles (odborov in komisij) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni 
pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Statut Občine Trzin  

- Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin  

- Pravilnik o dodelitvi sredstev za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin. 

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

Cilji so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in 
zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, 
priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, 
podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi 
občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. 
višine zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij na področju 
izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud Državnemu zboru 
in Državnemu svetu in drugo. 

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta. 

 

0001 - Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles 15.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega 
sveta. V letu 2014 načrtujemo približno enako število sej OS, kot jih je bilo v letu 2011 in 2012. Predvidevamo torej 
9 sej, ki se jih po izračunih v povprečju udeležuje 12 svetnikov. Seje tistih odborov in komisij, ki se predvidoma 
sklicujejo pred vsako sejo OS (Statutarno pravna komisija, Odbor za finance), naj bi tako bilo po predvidevanjih 9, 
ostale komisije in odbori pa naj bi imeli v povprečju po 7 sej (npr. KMVVI, Odbor za kulturo, šolstvo in šport in 
dejavnost društev, Odbor za okolje in prostor, Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev…..). Tako 
v letu 2014 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 EUR, ki so od dejanskega plana rahlo znižana zaradi znižanja 
sejnin, kar je posledica sprejetja ZUJF-a sredi leta 2012.  

REBALANS: 

Do konca letošnjega leta bodo v plačilo zapadle sejnine dveh sej občinskega sveta, zato predvidevamo, da bo na 
postavki porabljenih nekaj manj sredstev, kot pa smo načrtovali ob pripravi proračuna. V skladu z navedenim 
postavko z 20.000,00 EUR znižujemo na 15.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta, se v skladu s Pravilnikom o plačilih 
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih 
predstavnikov Občine Trzin, obračunavajo v odstotku glede na županovo osnovno plačo. Plačilo župana Občine 
Trzin določa zakon.  
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0003 - Dotacije političnim strankam 1.218,88 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu za 
njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj. 

REBALANS: 

Sredstva malenkostno znižujemo, saj je bilo z letošnjimi volitvami za stranke namenjenih manj glasov kot v 
prejšnjih letih. Ker znesek na glas  za leto 2014 ostaja na enaki ravni kot je bila za pretekli del leta 2014 (01.01. do 
05.10.2014), lahko preostanek sredstev znižamo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev temelji na dejanskih izračunih, ki smo jih dobili glede na volilne rezultate prikazane v Poročilu o 
izidu volitev, ki jih ob koncu volitev poda Občinska volilna komisija. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz 
tujine in mednarodno humanitarno pomoč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj zunanje politike in mednarodne pomoči je kvalitetno sodelovanje in nudenje pomoči v naravnih 
nesrečah prizadetim občinam in tudi potreba po izmenjavi izkušenj, dobrih praks itd. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje občin in aktivno sodelovanje občine v mednarodni organizaciji nacionalnih 
zvez občin NALAS. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z 
mednarodno aktivnostjo občin (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje. 

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 

03029002- Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine na kulturnem, turističnem in drugih področjih. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi  

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih. 

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije. 

 

0014 - Mednarodno sodelovanje občine 1.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije v letu 2014 namenjamo 300,00 EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih. 

 

 

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 

 

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. 
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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 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin  

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

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

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

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

 

0028 - Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji 21,25 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času obiska) 
ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah. Na tej postavki je predvidenih 1.000,00EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih. 

 

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.  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni. 

0603- Dejavnost občinske uprave 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega sveta, ožjih 
delov občin, kolikor v občini so ustanovljeni in sodelovanje občine v zvezah občin in različnih drugih oblikah 
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje občine, izmenjava izkušenj, pridobivanje 
strokovne pomoči in sodelovanje občin v razmerjih z državo. 

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 občine in 
sodelovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj je usklajevanje interesov med občinami, priprava strokovnih podlag za odločanje v občinah in tudi 
kvalitetno in strokovno izobraževanje kadrov po občinah. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj. 

 

0038 - SOS - članarina in sodelovanje 519,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, zato so sredstva na postavki 
namenjena plačevanju članarine. 
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REBALANS: 

Sredstva se znižajo zaradi manjše aktivnosti na področju sodelovanja med občinami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Stroški članarin so v višini stroškov iz preteklih let. 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva namenjena povezovanju lokalnih skupnosti v okviru zvez občin in ad hoc povezav, 
med drugim tudi v okviru Podjetne regije, povezave Srce Slovenije ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj. 

 

0039 - Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami 25,91 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev s te postavke smo v preteklosti (leta 2009) namenili Občini Dol pri Ljubljani za odpravo posledic 
neurja. Za morebitna podobna sodelovanja in povezovanja med občinam smo na tej postavki v letu 2014 namenili 
sredstva v višini 880,00 EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin. 

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 in 
omogočanje čim bolj kvalitetnega dela. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029002- Sofinanciranje delovanja zvez občin  

 

06029002 - Delovanje zvez občin  

Opis podprograma 

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje nalog občin. 

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

Zlasti usklajevanje delovanja občin Podjetne regije na področju turizma in turistične promocije občin Podjetne 
regije, sodelovanje na področju okoljskih programov ipd. 

 

0041 - Sofinanciranje delovanja zvez občin 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trajna oblika sodelovanja in usklajevanja občinskih politik znotraj Podjetne regije in občin na območju nekdanje 
Občine Domžale. 

REBALANS: 

Sredstva so bila namenjena sodelovanju znotraj Podjetne regije in občin na območju nekdanje Občine Domžale, 
kjer aktivnosti do sedaj  ni bilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti na področju turizma, varstva okolja, prometa ipd. 

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

Skupni interesi in potrebe ter višina sredstev iz preteklih let so izhodišča na katerih temelji predlog proračuna. 

 

0002 - Župan   

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo 
zakonodaja in občinski predpisi. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

 

0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001- Dejavnost občinskega sveta 

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003- Dejavnost župana in podžupana  

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Zakon o lokalnih volitvah 

-  Zakon o javnih uslužbencih 

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-  Zakon o uravnoteženju javnih financ 

-  Statut Občine Trzin  

-  Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin  

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

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

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

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

Cilj je učinkovito izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema OS, usmerjanje 
občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog. 
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0007 - Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim 
62.157,83 €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupan pa nepoklicno, za kar tudi prejema plačilo 
(nadomestilo). Ta postavka obsega sredstva za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za 
zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje…. za župana in podžupana. Za ta namen je 
v letu 2014 predvidenih 64.000,00 EUR. 

REBALANS: 

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali za eno plačo župana in podžupana in sicer na račun letošnjih lokalnih 
volitev. Županu v skladu z Zakonom o funkcionarjih v primeru neizvolitve pripada pravica do nadomestila plače v 
višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od 
prenehanja funkcije. Kar pomeni, da za proračunsko leto 2014 v proračun zapade največ eno dodatno nadomestilo 
plače. V zvezi s podžupanom pa smo sredstva dvignili za eno nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije, 
saj je v skladu s poslovnikom Občine Trzin možno imenovati dva podžupana, kar pa zopet pomeni, da v proračun za 
leto 2014 eventualno zapade največ eno dodatno nadomestilo. 

REBALANS: 

Sredstva na plačah in drugih izdatkih poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim funkcionarjem znižujemo 
za višino 3 mesečnih nadomestil do katere imajo pravico poklicni funkcionarji po prenehanju funkcije. Občina Trzin 
je imela sredstva za nadomestila planirana, vendar se je izkazalo, da le teh ne bomo potrebovali saj se je bivši 
župan že predčasno zaposlil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

 

0003 - Nadzorni odbor  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad 
porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje oddelka za finance in nadzornega 
odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202- Urejanje na področju fiskalne politike 

0203- Fiskalni nadzor 

 



 

Stran 21 od 82 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

V program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine v skladu z veljavno zakonodajo (ZLS in ZJF, ZJN 
itd.). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja 
s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in 
morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001- Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje porabnikov 
proračunskih sredstev. Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih 
porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in 
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev. Šteje 5 članov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi  

-  Zakon o lokalnih volitvah  

-  Zakon o javnih financah  

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

-  Statut Občine Trzin  

-  Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin  

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

Sodelovanje z organi občine in s priporočili in pripravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu 
delovanju. 

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

Izvedba načrtovanih nadzorov. 

 

0012 - Stroški delovanja nadzornega odbora 1.581,58 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov. Sredstva na tej proračunski postavki 
so namenjena sejninam udeležencev odbora in delovnih skupin za nadzore. V letu 2014 je predvidenih 9 sej 
Nadzornega odbora in seje delovnih teles. Načrtuje se popolno članstvo in tekoče delovanje, zato je predvidenih 
4.500,00 EUR. 

REBALANS: 
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Postavko znižujemo na realizacijo, saj nadzorni odbor še ni bil imenovan. Predvidevamo, da bo 
imenovan na seji 17. decembra in, da se bo nato sestal na 1. seji nekje do konca letošnjega leta ali v 
začetku prihodnjega  leta, kar  pomeni, da bo izplačilo sejnin zapadlo v prihodnje leto.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene porabe sredstev v letu 2012. 

 

0004 - Občinska uprava   

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad 
porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje oddelka za finance in nadzornega 
odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202- Urejanje na področju fiskalne politike 

0203- Fiskalni nadzor 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma 

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

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o plačilnem prometu 

- Zakon o davčni službi  

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

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave. 

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

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

 

0011 - Stroški urejanja na področju fiskalne politike 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev. 

REBALANS: 

Zaradi volilnega leta in izteka mandata v oktobru  revizija ni bila naročena, zato se sredstva znižajo na O eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Notranja revizija finančnega poslovanja občine. 

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

Sredstva so planirana na podlagi povpraševanja oz. proračuna 2012. 

 

0020 - Stroški elektronskih storitev 1.816,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov 
za te namene - provizije Uprave za javna plačila, provizije Banke Slovenije in stroške vodenja računa pri NLB za 
sredstva na gotovinskem računu. Predvidena so tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijske 
povezave v omrežje državnih organov HKOM. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na PP znižujemo, saj nenehna posodabljanja in stremljenje po elektronskih storitvah znižujejo stroške, 
tako na strani elektronskega bančništva, kot na stroških elektronskih varnostnih  certifikatov. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo za 350 € saj ocenjujemo, da bodo stroški elektronskih storitev zaradi združevanja plačil nižji, 
poleg tega smo znižali število varnostnih certifikatov le na najnujnejše, ki so v uporabi. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na 1.816,48 € saj ocenjujemo, da stroški plačil ne bodo presegli predvidenega rebalansa  plana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi ocene realizacije proračuna za leto 2012. 
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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 

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo. 
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0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema 1.700,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, 
popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.   

REBALANS: 

Sredstva zvišujemo zaradi posodobitve informacijske infrastrukture in licenc. 

REBALANS: 

Sredstva na PP znižujemo, saj ocenjujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so planirana na podlagi prispelih ponudb v letu 2012. 

 

0019 - Investicijsko vzdrževanje informacijske intrastrukture 701,07 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, saj je 
bila programska oprema CADIS SQL nadgrajena že v letu 2011, zato večjega vzdrževanja ne predvidevamo. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na realizacijo, drugih stroškov ne predvidevamo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva planiramo na podlagi proračuna za leto 2012. 

 

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 
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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.  

 

0025 - Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV 182,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena nakupu opreme za snemanje (kamere, video digitalne kasete…). V letu 2014 za ta namen 
predvidevamo 1.000,00 EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje obveščanja občank in občanov ter širše javnosti o delovanju občine in dogajanju v občini. 

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

Izračun predloga temelji na proračunu za leto 2012. 

 

0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževalne stroške brezžičnih internetnih točk, ki vključujejo 
pregled delovanja (remote), postopno širjenje brezžičnega dostopa, pomoč ter svetovanje na INFO-WiFi vsebinah. 

REBALANS: 

Občina namerava vzpostaviti dodatne dostopne točke Wi-Fi omrežja v urbanem delu naselja Trzin. 

REBALANS: 

Za leto 2014 zmanjšujemo načrtovane odhodke za vzpostavitev Wi-Fi omrežja, ker dobavitelj opreme in 
vzdrževalec cestne razsvetljave nista našla skupne tehnične rešitve za napajanje oddajnikov signala. Ena od 
predlaganih rešitev, ki bi bila sicer sprejemljiva za obe strani ni bila odobrena s strani naročnika, ker bi pomenila 
dodatno finančno breme, na kar pa naročnik v okviru izpogajane cene ni pristal. 

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 prejetih ponudb izvajalcev. 
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin  

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

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

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

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

 

0027 - Stroški porok 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kritje stroškov porok (npr. obdaritev mladoporočencev in 
morebitnih zlatoporočencev). Za kritje stroškov morebitnih porok in zlatih porok v letu 2014 namenjamo sredstva v 
višini 400,00 EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na 0,00 EUR, ker predvidevamo, da sredstev za ta namen do konca leta ne bomo potrebovali.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za to, da občina posveti posebno pozornost porokam, pri katerih so udeleženi občani Trzina, ki jih poroča 
župan Občine Trzin.  

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

 

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. 
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0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 16.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavko povečujemo, saj je bilo v letu 2013 več obravnav oz. aktivnosti v sporih (predvsem Jelovica hiše d.o.o., 
Amicus d.o.o., Ream d.o.o., Valina d.o.o., Gustinčič) in podobno, ocenjujemo, bo v letu 2014. 

REBALANS: 

Postavko povečujemo, saj je bilo v začetku leta 2014 že kar nekaj obravnav oz. aktivnosti v sporih, predvsem 
Jelovica hiše d.o.o., Amicus d.o.o., Ream d.o.o., Valina d.o.o., Gustinčič, Razvojni zavod d.o.o.. 

REBALANS: 

Glede na to, da ne bo v tem letu novih obveznosti za plačilo iz tekočih zadev pri odvetnikih oz. sodiščih se sredstva 
znižujejo na  16.000, 00 EUR. 

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. 

 

0064 - Varovanje objektov v lasti Občine Trzin 12.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko spada fizično in tehnično varovanje objektov, igrišč v lasti OT. Varovanja, ki se dogajajo skozi vse leto-
dnevno. Postopno uvajanje video nadzora na najbolj pomembnih točkah, ki so pogosto izpostavljene vandalizmu, 
vlomom ipd. 

REBALANS: 

Postavka se zmanjša, predvsem na račun manj intervencij varnostnih služb. V primeru alarma, če se zgodi med 
tednom dopoldan, sami pregledamo objekt. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi sprememb proračuna za leto 2012. 

 

0140 - CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,…
 45.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se predvidevajo zneski namenjeni za stroške tekočega vzdrževanja, kot so stroški za 
varovanje, ogrevanje, telefon, električno energijo, čiščenje stekel, za nabavo drobnega materiala ter za ostale 
stroške tekočega vzdrževanja. 

REBALANS: 

Postavka se zmanjša. Na vseh področjih ( ogrevanje,elektrika, telefoni, tekoče vzdrževanje…) smo porabili manj 
oziroma smo bili bolj varčni. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev in vzdrževanje objekta oziroma prostora v skladu z njegovo reprezentativno funkcijo in zagotavljanje čim 
bolj kakovostnega delovanja informacijskega središča. 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi prejetih ponudb in realizacije prejšnjih let. 

 

0143 - Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno 
knjižnico Tineta Orla Trzin.  

REBALANS: 

Realizacije na tej postavki v letošnjem letu ne pričakujemo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Čim višja raven kakovosti storitev knjižnice. 

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

Izkušnje iz preteklih let in zakonske obveznosti občine. 

 

0148 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj 1.111,97€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju avdio- video naprave in ostale opreme v dvorani. 

REBALANS: 

Sredstva se zmanjšajo, glede na  dejansko porabo sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje čim višje ravni storitev oziroma prireditev v dvorani. 

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

Izračun temelji na realizaciji v letu 2012 . 

 

0149 - Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH 1.088,03€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme, ki so potrebni za 
dejavnost izvajanja programov mladinske politike in dela z mladimi v Občini Trzin.  

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi vzdrževalnih del v prostorih Mladinskega kluba (beljenje in strojno čiščenje tal). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje čim boljših pogojev za organizirano delovanje interesne skupine mladih v občini. 

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

Področna zakonodaja ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj. 
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0264 – Rušenje in ureditev Habatove 16 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

V letu 2014 ne bo nobenih aktivnosti na navedeni postavki, zato se sredstva znižajo na 0 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

 

 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost. Pri čemer občina sofinancira izključno 
dejavnosti otrok in mladine na tem področju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je motiviranje mladih za udejstvovanje na tem področju in tako tudi spodbujanje za odločanje za 
izbiro znanosti kot življenjske usmeritve. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost 

 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 

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 

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.     

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.  

 

0035 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine  650,27 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin v skladu z letnim 
delovnim načrtom izvede v 4. razredu (predvidoma 13,15 € na udeleženca). Tem sredstvom se lahko prišteje še 
15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči za to namenjenega zneska iz proračuna. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva so preračunana na dejansko število vključenih otrok v 4. razred. 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi premalo planiranih sredstev za sofinanciranje tabora, ki so bila planirana glede na 
realizacijo v preteklem letu. 

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo glede na realizacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so predvidena glede na število vključenih učencev v 4. razred. 

 

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. 

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. 
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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 uravnoteženju javnih financ 

- 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. 

 

0036 - Priprava strok. podlag s področja lok.sam. ter strok. pomoč lok. organom 
in službam 7.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati 
preden se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo na 
različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan odločata o investicijah. 

Gre za financiranje študij, morda tudi revizij projektov in idejnih zasnov, idejnih projektov ali tudi Dokumentov 
identifikacije investicijskih projektov v začetni fazi priprave investicijskih projektov, ki ravno zato, ker še ne 
razpolagamo z dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče projekt uvrstiti v NRP ali v proračun, še ne morejo 
imeti lastne p.p. v proračunu.  

REBALANS: 

V letošnjem letu se ne predvideva bistveno večja poraba od realizacije,  saj je bilo volilno leto in večjih aktivnosti ni 
bilo,  zato se sredstva znižajo na 7.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in 
stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upoštevaje vsebino projekta, ki naj bi se izvedel. 
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0042 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 253.428,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih 
in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo 
premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem 
pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, 
ki je za leto 2014 usklajen v višini predvideni po ZUJF.  

V predlaganem planu imamo planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za 
Medobčinski inšpektorat, prav tako smo namenili nekaj sredstev za stroške prevoza v državi in tudi za zdravniške 
preglede zaposlenih, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na postavki za plače znižujemo skladno z letošnjimi sprejetimi ukrepi vlade in nižanja plač v javnem 
sektorju. 

REBALANS: 

Sredstva malenkostno zvišujemo zaradi sprostitve že pridobljenih vendar zadržanih napredovanj v plačne razrede 
za nekatere uslužbence in zaradi zapolnitve  delovnih mest (ni predvidenih porodniških odsotnosti in boleznin). 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo za slabih 20.000 €. Razlog za zmanjšanje je predvsem odsotnost zaposlenih  iz naslova bolniški, 
katere so refundirane, znižanja stroškov na račun zaposlitve pripravnice in prerazporejanja ur. Del prihranka  lahko 
upravičimo tudi iz naslova zdravniških pregledov in dela preko študentskih servisov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Podlaga za izračun je število zaposlenih v letu 2013 in predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leto 
2014 

 

0225 - Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja 
občinske uprave 39.806,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so planirana  v skladu z 
Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so 
planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu 
o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana 
tud sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2014 usklajen v višini predvideni po ZUJF.  
 
V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov 
prevoza na sestanke, odbore in komisije. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije, kot smo jo pričakovali. 

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 je planirana na podlagi ocene  realizacije iz leta 2012 in v skladu z veljavno zakonodajo. 
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0227 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih 1.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se financira strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb zakonodaje in 
novih nalog občin. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na 1.500 EUR, ker na tem področju pretežno iščemo cenovno ugodne ponudnike ali brezplačna 
izobraževanja in smo uspeli prihraniti nekaj sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in 
izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju ob 
upoštevanju varčevalnih ukrepov, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin 
Slovenije ali Združenje občin Slovenije. 

 

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

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave. 

 

0034 - Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški 2.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za poraba goriva , letni servis vozila in vinjeta. 

REBALANS: 

Postavka se zmanjša , na račun manjše porabe goriv in servisa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun temelji na oceni realizaciji v letu 2012 
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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 varstvo. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

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

Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno 
gasilsko službo ter nadzira izvajanje. 

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

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-   Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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- 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. 

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.  

 

 

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam 5.000,00 € 

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. Predlagamo, da se zagotovljena 
poraba sredstev na tej PP zagotovi v enaki višini, kot je predlagano v predlogu Sprememb Proračuna za leto 2012 - 
4.700 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Glede na prilive sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v lanskem in letošnjem letu sredstva na tej 
postavki dvigujemo na 5.000 €. Sredstva požarnega sklada, prejeta v letih 2014, 2015 in 2016, se bodo po sklepu 
občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenila za sofinanciranje nakupa gasilnega vozila 
PGD Trzin. 

REBALANS: 

Glede na realizacijo v letu 2013 sredstva na tej postavki zvišujemo na 5.500 €. 

REBALANS: 

Ob upoštevanju dinamike in višine posameznih mesečnih nakazil iz državnega proračuna iz tega naslova 
ocenjujemo, da  skupni znesek vseh nakazil požarne takse na prihodkovni strani proračuna  in nato v enakem 
znesku tudi nakazil gasilski enoti ne bo dosegel z Rebalansom I določenega zneska  5.500 € in temu ustrezno  
znižujemo zagotovljeno porabo na tej postavki za 500 €, tj.  na 5.000 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

DIIP "Sofinanciranje nakupa gasilnega vozila s cisterno GVC-24/50" - št. OB186-13-0001 z dne 22.11.2013,   NRP: 
OB186-13-0001 . 
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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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103- Splošne storitve v kmetijstvu 

1104- Gozdarstvo 

 

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 3.500,00 € 

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. 

REBALANS: 

PP zvišujemo za 500 €, saj v letu 2014 beležimo izrazito povečanje zapuščenih oz. najdenih  mačk. 

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 

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2012. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

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 

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe in obnovljivih virov energije, ki se dodeljujejo v obliki posojil s 
subvencionirano obrestno mero. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Energetski zakon 

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov 
učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju   občine Trzin 
- Lokalni energetski koncept občine Trzin 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za zmanjšanje emisij in škodljivih plinov v okolje, spodbujanje investitorjev 
za odločanje za energetsko varčno gradnjo in izboljšave na obstoječih objektih. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgoročnih ciljev.  

 

0222 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije se podeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije na območju občine Trzin. Sredstva se dodeljujejo v obliki posojil s subvencionirano 
obrestno mero in se oblikujejo v proračunu Občine Trzin v  višini, ki se določi  na tej postavki. Sredstva se 
dodeljujejo preko izbrane banke, ki za v proračunu določena sredstva za subvencioniranje obrestne mere, ponudi 
najboljše pogoje. 

REBALANS: 
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Sredstva znižujemo na 0 €, saj do datuma 15.11.2014 do katerega smo imeli na voljo razpis za posojila 
za ugodno kreditiranje spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih 
virov energije na območju občine Trzin za leto 2014 ni bilo nobene prijave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-10-0005: Spodbujanje rabe OVE- subv. obr. mere 

Občinski energetski koncept.  

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

Sredstva so planirana na podlagi proračuna za leto 2012. 

 

0260 - LEK- uresničevanje 5.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu 
uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu 
izvajanja aktivnosti iz LEK OT. Stroške povezujemo z organizacijo in izvedbo načrtovanih delavnic in predavanj za 
občane na ravni ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih 
virov,  izvedbo raznih študij, raziskav ipd., kar bo dorečeno na sestankih v ta namen imenovane Delovne skupine. V 
letu 2014 zagotovljena poraba na tej PP znaša 4.000,00 EUR.   

REBALANS: 

Med prioritetnimi nalogami v letu 2014 je novelacija Lokalnega energetskega koncepta in postopno pridobivanje  
energetskih izkaznic za javne objekte. To sta eni izmed zakonskih obvez, ki   jih nalaga  energetski zakon. Ob 
izdelavi dokumenta - novelacije LEK bodo nastali določeni spremljajoči stroški, kot so analize stanja, študije, 
preverba usklajenosti z zakonodajo in prostorskimi načrti. Za kvaliteten izdelek oz. v praksi uporaben dokument  pa 
je zaželeno tudi sodelovanje oz. vključevanje javnosti; temu ustrezno bodo nastali stroški moderiranja deležnikov, 
intervjuji, anketiranje, delavnice OVE in URE za potrebe izdelave LEK. Paralelno nameravamo v letošnjem letu 
pridobiti prve tri energetske izkaznice, in sicer za javne objekte, ki so po kvadraturah največji (OŠ Trzin, DST in 
Vrtec Žabica). K energetskemu upravljanju nameravamo pristopiti celostno, temu ustrezno načrtujemo v letu 2014 
vpeljavo energetske pisarne, ki bi služila osnovni podpori za energetska vprašanja občanov in pripravo strokovnih 
člankov za medije (časopisi, spletne strani, letaki). Za izvedbo načrtovanega v letu 2014 potrebujemo 10.200 €.  

REBALANS: 

Glede na to, da je Lokalni energetski koncept Občine Trzin izdelala občinska uprava, ki se je zgolj deloma – v enem 
izmed poglavij poslužila koriščenja zunanje strokovne pomoči (znesek 1.342,00 € z DDV), smo na račun tega v 
letošnjem letu lahko naročili in tudi že pridobili  vseh devet  energetskih izkaznic za objekte v lasti Občine Trzin. 
Celotni strošek  izdelave energetskih izkaznic  ob upoštevanju popusta je 4.157,50 €. Ob tem ni zanemarljivo tudi 
dejstvo, da izvajalec ni zavezanec za DDV in gre prihranek tudi iz tega naslova. Temu ustrezno sredstva na tej 
postavki znižujemo za 4.700 €, tj. na 5.500 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so planirana na podlagi informativne ponudbe, prejete v marcu 2014. Končna cena posameznih storitev 
oz. aktivnosti je zaradi prepletanja vsebin odvisna od obsega naročila. 

 

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. 
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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. 

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, 13029002, 13029003, 13029004 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Zagotavljanje čim višjega standarda prometne pretočnosti in prometne varnosti na lokalnih cestah in javnih poteh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa. 

 

0077 - Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 45.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar izvaja vsakodnevno: 
praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, 
čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, 
utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob JR in druge 
redne naloge in investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še 
druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popravljanje količkov – predvsem na 
območju OIC, nameščanje novih zapornic, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd. Glede 
na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 50.000 EUR.   

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

S spremembo izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in dosedanjo dinamiko začasnih mesečnih situacij 
predlagamo povišanje postavke. Nekdanji izvajalec (CPL, d. d. v stečaju iz Ljubljane) je namreč obračunaval 
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mesečne situacije na podlagi cenika iz leta 2005, ko je pridobil koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. Konec leta 
2012 pa je bil izbran nov izvajalec podjetje Razpoka, d. o. o. iz Domžal. 

REBALANS: 

Stroški rednega letnega vzdrževanja občinskih cest se dvigujejo zaradi staranja cestnega omrežja in večja 
obremenjenosti s prometom. 

REBALANS: 

S predlaganim rebalansom znižujemo postavko na predvideno realizacijo v letu 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

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 

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0231-  Mengeška cesta - modernizacija in obnova                                            6.614,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru 1. faze ureditve Mengeške ceste skozi naselje Trzin je bil v letu 2009 in 2010 izbran izvajalec del podjetje 
Gratel, d. o. o. iz Kranja. Glavni del gradbenih del bo zapadel v leto 2010. Nameravamo objaviti tudi javno naročilo 
za 2. fazo (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v 
Loki pri Mengšu). To je sicer glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v 
državne proračunu za leti 2014/15. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014/15, nekaj gradbenih situacij pa bi 
zapadlo v leto 2015.  

REBALANS: 

Glede na pretekle realizacije in izkustvene ocene dvigujemo postavko, saj ni pričakovati kakršnegakoli 
sofinanciranja s strani MzIP DRSC ali drugih virov.  

REBALANS: 

Pogodba z izbranim izvajalcem del je podpisana, glavnino del bo izvajalec izvedel po zaključku zimske službe 
2014/15, zato se večina sredstev iz pogodbene obveznosti prestavlja v leto 2015. 

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). 
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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 

 

0234 - Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (dokončanje) 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za manjše projekte ureditve parkirišč, kolesarske steze ter hodnikov za pešce, ureditev kolesarske steze proti 
Jabljam, ureditev kolesarske steze med Mlakami in OIC Trzin, … Tej postavki namenjamo za leto 2014 sredstva v 
višini 12.000 EUR. 

REBALANS: 

Ker v letu 2014 nismo imeli realizacije to postavko znižujemo na 0. Realizacija je potekala na drugih projektih 
oziroma so bila sredstva prenesena drugam. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za projekte, ki so sicer samostojni, vendar povezujejo med seboj že do sedaj zgrajene objekte. 

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, gradnja kolesarske mreže, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. 

 

0261 – Razširitev izhoda iz OIC Trzin 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS: 

V letu 2014 med MzI-DRSC ni bilo v zvezi z razširitvijo napredka, Občina Trzin je usmerila sile v realizacijo 
dodatnega izhoda iz OIC Trzin prek podaljška občinske ceste Špruha proti MO ljubljana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-12-0002 Razširitev izhoda OIC Trzin 

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

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za namen urejanja cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, ... 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 
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0033 - Nakup, postavitev in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih 
tabel, ipd. 4.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena vzpostavitvi enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na 
glavnih vhodih v naselje. Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 1.500 EUR. 

REBALANS: 

Zaradi poškodb, odtujitev in novih označitev intervencijskih površin ter parkirne ureditve pri osnovni šoli je bilo 
potrebno postavko dvigniti na predvideno realizacijo izvedenih ukrepov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Označitev ulic in cest ni poseben konkreten projekt, ampak je samostojna postavka. Je pa smiselno, da ob ureditvi 
ali obnovi delov ulic ali cest tudi uredimo celostno podobo označevanja predmetnih delov občinskih cest. 

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

Glejte oddelek - obrazložitev dejavnosti. 

 

0079 - Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz. 9.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za material in delo, ko je potrebno na občinskih cesta zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali 
obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi in hodniku za pešce. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da 
bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 12.000 EUR. 

REBALANS: 

Zaradi manjše realizacije od načrtovane smo postavko nekoliko znižali na predvideno realizacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah. 

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

Zagotavljanje prometne varnosti in vzdrževanje prometne signalizacije. 

 

0267- Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 1.000,00 € 

REBALANS: 

Gre za formiranje nove postavke, ki bo namenjana izključno financiranju vzdrževanja talnih oznak in prometnih 
znakov. Do sedaj je namreč vzdrževanje potekalo iz dveh postavk 0079 in 0084, ki bosta združeni v novo, 
posledično bosta ukinjeni v naslednjem proračunu. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za storitev (materiala in dela), ko je potrebno na javnih občinskih cesta zamenjati dotrajano vertikalno 
prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi, avtobusnih postajališčih in hodniku za 
pešce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah. 

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

Zagotavljanje primernega nivoja vzdrževanja prometne signalizacije. 
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13029004 - Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0080 - Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo 38.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin je v letu 2009 kandidirala skupaj še z večjim številom občin, ki so prav tako članice SOS na skupnem 
javnem razpisu za dobavitelja el. energije za javne stavbe (občinske stavbe, zdravstveni domovi, osnovne šole, 
večnamenske športne dvorane, gasilski in kulturni domovi, muzejske hiše) in komunalno infrastrukturo (semaforji, 
JR, črpališča za vodovod, javno kanalizacijo, idr.). razpis je bil objavljen v uradnem glasilu EU. Kot najbolj ugodno je 
bilo izbrano podjetje za distribucijo električne energije Elektro Primorska, d.d. iz Kopra. Glede na uspešnost 
izbora se je cena tokovine zmanjšala, prav tako zaradi manjše porabe na področju JR (zamenjava žarnic s sijalkami, 
ki imajo manjšo porabo in so okoljsko bolj sprejemljive). Zato predlagamo, da se višina zneska za leto 2014 
korigira glede na realizacijo iz 2012 – 68.000 EUR. 

REBALANS: 

Glede na dejansko prejete fakture s strani dobaviteljev el. energije  znižujemo postavko na predvideno realizacijo v 
letu 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje zagotavljanja dobave el. energije za potrebe delovanja institucij javnega pomena. 

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

Letni stroški delovanja porabnikov el. energije, ki so v občinski lasti ali opravljajo naloge javnega pomena. 

 

0081 - Vzdrževanje javne razsvetljave 16.167,47 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov 
JR. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil, ki ne ustrezajo več omejitvah na področju t.i. »svetlobnega 
onesnaženja«. V letu 2014 načrtujemo menjavo neustreznih svetilk ter nadgradnjo prižigališča v Mlakah (pri 
transformatorski postaji na Mlakarjevi ulici). V prihodnosti bo potrebno urediti kataster JR. Ocenjujemo, da bodo 
zadostovala sredstva v višini 20.000 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Največja sprememba višine postavke se nanaša na posodobitev cestne razsvetljave v letu 2014 na območju OIC 
Trzin, čemur nameravamo pristopiti v začetku leta, da bodo čim hitreje vidni učinki varčevanja pri porabi tokovine. 
Ostala sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju razsvetljave na območju celotne občine. 

REBALANS: 

Znižanje načrtujemo kot posledico načrtovanja sredstev zgolj za redno vzdrževanje (popravilo okvar-menjava sijalk, 
odprava napak na napajalnem omrežju) ne pa tudi dodatnih posodobitev na razsvetljavi (zamenjava sijalk). 

REBALANS: 
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Postavko ponovno znižujemo na predvideno realizacijo, fakture prejete s strani vzdrževalca cestne razsvetljave, 
katerih plačilo zapade v letu 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za redna vzdrževalna dela in menjavo neustreznih svetilk po posameznih cestah in ulicah v Trzinu. 

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah ter zmanjševanje onesnaževanja neba in 
zmanjševanje porabe tokovine na področju JR. 

 

0084 - Vzdrževanje prometne signalizacije 2.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo posegi na semaforjih ter prometnih znakih v križiščih (t.i. »pupinovih stožcev«). 
Občina Trzin je v letu 2009 začela (ob podrtju stožca, katerih krivec ni znan) z zamenjavo pupinovih stožcev s 
prometnimi znaki (t.i. »osa«), saj so slednji cenejši od stožcev, ki so priključeni na el. energijo (ponoči osvetljeni). 
Glede na dosedanje izkušnje načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na predvideno realizacijo v letu 2014. Pri posameznih poškodbah smo bili uspešni pri izterjavi 
sanacije poškodb s strani povzročitelja oz. njegove zavarovalnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za sanacijo prometne signalizacije oz. izpada semaforjev (menjava luči, sprememba ure, ipd.). 

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah v Občini Trzin. 

 

0266 - Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih naprav 5.124,00 € 

REBALANS: 

Z ukinitvijo PP0079 in PP0084 nameravamo ločiti vzdrževanje prometne signalizacije: združitev vzdrževanja 
semaforjev in cestne razsvetljave ter prometnih znakov in talnih oznak (PP 0267). Na tej postavki nameravamo še v 
letu 2014 uskladiti cestno razsvetljavo na nekdanjem območju T-3, kjer so obstoječe luči med starejšimi in ne 
ustrezajo uredbi o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja.  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov 
JR. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil, ki ne ustrezajo več omejitvah na področju t.i. »svetlobnega 
onesnaženja«. Predvideva se nadaljnje vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti, ki zajema predvsem menjavo 
pregorjenih luči, modulov, redne preglede, nastavitve časa ob prehodu na poletni oz. zimski čas, idr. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za redna vzdrževalna dela in menjavo neustreznih svetilk po posameznih javnih cestah in ulicah v Trzinu ter 
vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu. 

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah. 
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14 - GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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0086 - Strategija razvoja Občine Trzin 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojih možnosti občine in prioritet občanov 
povezanih z življenjem in razvojem v občini in ob upoštevanju Strategije razvoja občine, katere uresničevanje se 
podaljšuje tudi v tem proračunu. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na  0 eur, ker je Občinski svet sprejel Razvojni program občine brez dodatnih stroškov in 
poraba ni bila potrebna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Glede na to, da ima občina sprejeto strategijo (veljavnost podaljšana s sklepom Občinskega sveta št. 8-
4.1/2011),  katere uresničevanje se bo nadaljevalo tudi v tem proračunskem letu, se predvidevajo samo minimalna 
sredstva za morebitno posodobitev ali anketno preverbo njenih izhodišč. 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001- Promocija občine 

1439002-  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 - Promocija občine  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

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

Zagotoviti pogoje za zagotavljanje podprograma.  
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0089 - Promocija občine 2.560,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za promocijo občine v javnih občilih,  izdelavo vizitk, sklenitev pogodbe o 
oglaševanju v zvezi z občino, oblikovanje ter tisk koledarja prireditev za leto 2014, postavitev in oblikovanje 
internetnega koledarja... 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

0090, 0091, 0092, 0093 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2012.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

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

Učinkovito izvajanje podprograma. 

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma. 

 

0087 - Delovanje občinskega informacijskega središča 13.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje informacijskega 
središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu za dežurstva s strani 
članic Društva upokojencev Žerjavčki, so sredstva namenjena še za plačilo stroškov telefona, elektronske pošte, ter 
drugih operativnih in tekočih stroškov. 

REBALANS: 

Sredstva na PP znižujemo za 500 € iz naslova nižjih tekočih in drugih operativnih stroškov, saj v letu 2014 ni bilo 
organiziranih toliko dogodkov v prostorih CIH-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

0089, 0092, 0093 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije v letu 2010, prejetih ponudb dobaviteljev in sklenjenih pogodb.  
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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 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine 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 

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 in občinski predpisi. 

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. 

 



 

Stran 50 od 82 

0095 - Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z 
odpadki - RCERO 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana, sredstva, 
ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt RCERO Ljubljana. 
Predvidena višina sredstev na tej postavki za leto 2014 znaša 29.000 EUR. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Načrtovana višina postavke pomeni uskladitev s sedaj znanimi podatki iz MKO/MF. Tukaj načrtujemo še 
spremembe, glede na sedaj sprejete spremembe in dopolnitve uredbe o okoljskih taksah zaradi nastajanja 
odpadkov. 

REBALANS: 

Gre za uskladitev sredstev okoljske dajatve onesnaževanje okolja zaradi za odlaganje odpadkov, namenjena 
sovlaganju projekta RCERO Ljubljana. 

REBALANS: 

Gre za uskladitev sredstev okoljske dajatve onesnaževanje okolja zaradi za odlaganje odpadkov, namenjena 
sovlaganju projekta RCERO Ljubljana z dejansko realizacijo. Na tem projektu trenutno poteka črpanje sredstev iz 
Kohezijskega sklada EU, nato bodo prišle na vrsto okoljske dajatve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

0099 - Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih 
odlagališč, … 2.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zbiranju kosovnih odpadkov in nevarnih snovi, ki ga izvaja Javno komunalno 
podjetje Prodnik, d.o.o. iz Domžal v spomladanskem in jesenskem času (2 x letno) ter zbiranju vejevja in zelenega 
odreza, ki ga občina izvaja prav tako dvakrat letno. To postavko bremenijo tudi stroški vsakoletne spomladanske 
akcije čiščenja okolja v Trzinu. Ocena stroškov na letni ravni 14.000 EUR. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na predvideno realizacijo. Manjšanje količine odpadkov je posledica večje ozaveščenosti 
potencialnih povzročiteljev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo - gradnja in vzdrževanje ter posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU. 

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.  

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

 

0258 - Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 7.190,02 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami (občine Domžale, 
Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega 
sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena 
glede na projektno dokumentacijo. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavka je načrtovana tako, da glede na trenutno stanje in pričakovanja, ki izhajajo iz dialoga s pristojnim 
ministrstvom upošteva znana dejstva v zvezi s projektom nadgradnje CČN DK, ki je upravičen do porabe sredstev iz 
Kohezijskega sklada EU, pri čemer naj bi bil, kolikor ne bo umeščen v obdobje 2007-13, uvrščen v naslednjo shemo 
2014-20. 

REBALANS: 

Uskladitev postavke z novelacijo Investicijskega programa, ki zajema dosedanje realizacije in sklenjene pogodbe, ki 
še niso realizirane.  

REBALANS: 

Postavko usklajujemo z dejansko realizacijo na projektu. Ta časovno nekoliko zaostaja za sprejetim investicijskim 
programom, vendar za enkrat roki zaključka investicije še niso ogroženi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije. 

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

Izvedba načrtovanih posegov. 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave  

Opis glavnega programa 

Pomoč in podpora ohranjanju narave - sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (tudi odškodnine lastnikom zaradi 
omejevanja možnosti gospodarskega izkoriščanja ipd.). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje narave in naravnih vrednot. 

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
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15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

Opis podprograma 

Ohranjanje obstoječega stanja biotske pestrosti na začasno zavarovanem območju med OIC Trzin in delom naselja 
Mlake.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področni predpisi. 

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

Ohranitev stanja. 

 

0101 - Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.056,31 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo na podlagi Odloka o začasnem zavarovanju naravnih vrednot v 
Občini Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/2006, spr. 3/2009), 47. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 
2/06 -UPB-2). Sredstva za izplačila nadomestil lastnikom parcel se določijo na podlagi Sklepa o izplačilu nadomestil 
lastnikom nekaterih gozdnih zemljišč na območju Občine Trzin za delno omejene možnosti izkoriščanja za rabo teh 
zemljišč v rekreativne namene in podobne namene dela občanov Občine Trzin. 

REBALANS: 

Ustrezno znižujemo postavko skladno z realizacijo Sklepa o izplačilu nadomestil lastnikom nekaterih gozdnih 
zemljišč na območju Občine Trzin za delno omejene možnosti izkoriščanja za rabo teh zemljišč v rekreativne 
namene in podobne namene dela občanov Občine Trzin. 

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

 

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 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

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) 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003- Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

 

0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 11.320,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Z ukinitvijo davka za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in uvedbo davka za zemljišča za gradnjo se 
je spremenil tudi obseg podatkovnih baz, ki jih je občina dolžna posredovati pristojnim državnim organom. Skladno 
s predvidenimi stroški smo višino sredstev na postavki zmanjšali. 

REBALANS: 

Glede na pridobljene informativne ponudbe za novelacijo baze cestnih podatkov, ki jo načrtujemo v letošnjem letu, 
nekoliko zvišujemo postavko. 

AMANDMA: 

Zaradi razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine ponovno uveljavljamo dajatve, ki jih je Davek na 
nepremičnine nadomeščal. Posledično zvišujemo proračunsko postavko, saj je potrebno ponovno vzpostaviti in 
posodobiti evidenco nusz.  

REBALANS: 

Glede na izvedena dela, realizacijo postavke in predvidene stroške v tekočem letu ustrezno znižujemo postavko. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun predloga temelji na pogodbi z zunanjim izvajalcem, ponudbah in na preteklih stroških iz naslova NUSZ. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) in 
za zagotavljanje izdelave obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Za 
doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-          Zakon o prostorskem načrtovanju 

-          Zakon o urejanju prostora  

-          Zakon o graditvi objektov  

-          Zakon o vodah  

-          Zakon o varstvu okolja  

-          Zakon o varstvu kulturne dediščine  

-          Zakon o ohranjanju narave  

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

Dolgoročni razvojni cilj je priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta Občine Trzin (na podlagi 
pobud), ki bo temelj učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč, podlaga za ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer s 
primerno razporeditvijo različnih dejavnosti v prostoru. 

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

Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju, in sicer predvsem: 

-          spremembe in dopolnitev OPN (na podlagi pobud), 

-          priprava strokovnih podlag. 

 

0252 - Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin
 3.416,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predhodnim stroškom ob pripravi začetnih faz ali za strokovne podlage ob pripravi 
sprememb in dopolnitev OPN. 

REBALANS: 

Glede na podpisano pogodbo o izdelavi OPN in dinamiko dela v tekočem letu znižujemo sredstva na postavki. 

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

Izračun predloga temelji na izkušnjah v zvezi s preteklimi stroški iz naslova OPN in ostale prostorske 
dokumentacije. 

 

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vseh delov naselja z vodo, objektov za rekreacijo v naselju, 
sredstva za praznično urejanje naselja in druge komunalne dejavnosti.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih nalog in projektov. 

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 

Oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi. 

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

Zadostna raven preskrbe. 

 

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 382.770,48 € 

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 do 
akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v 
sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2014 predvidevamo  odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI 
dokumentacije, stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). V letu 2014 predvidevamo  izvajanje 
nadzora in gradbene situacije.  Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni 
vodovod in hišne priključke ob trasi. 

REBALANS: 

Uskladitev postavke z novelacijo Investicijskega programa, ki zajema dosedanje realizacije in sklenjene pogodbe, ki 
še niso realizirane.  

REBALANS: 

Uskladitev postavke z dejansko realizacijo prejetih situacij s strani izvajalca del in nadzora. Zemeljska dela so 
zaključena, predviden je še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni javni vodovod.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik Vodooskrba v Občini Trzin 

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

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

 

0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) 187.311,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 



 

Stran 56 od 82 

V letu 2014 načrtujemo naslednje glavne investicije: nadaljevanje obnove vodovoda na  cesti Za hribom do meje z 
Občino Mengeš, obnovi vodovoda na Kmetičevi ulici in obnovi vodovoda na Mengeški cesti od h. št. 72 do meje z 
Občino Mengeš. Poleg tega je načrtovanih še nekaj manjših investicijskih vlaganj. 

REBALANS: 

Uskladitev postavke s predvideno višino najemnine za leto 2014, oblikovana na podlagi amortizacije preteklega 
leta.  

REBALANS: 

Uskladitev postavke s predvideno višino najemnine za leto 2014, oblikovana glede na dejansko realizacijo. 

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. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS: 

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

Čim višja raven opravljanja nalog.  

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov. 

 

0116 - Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja
 45.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke 0116 so namenjena letnemu vzdrževanju zelenic, cvetličnih nasadov in drugih 
parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin. V okviru te postavke občina dodatno naroča izvajalcu del ali pa odda 
delo po zbiranju ponudb za nepredvidljive dogodke, ki zelenice naredijo splošno nevarne (luknje, odtisi koles) ali 
močno kazijo kraj, nadalje popravilo lesenih brvi, sanacija lesenih stopnic ob brveh ipd. Predlagamo, da na tej 
postavki zagotovimo sredstva v višini 55.000 EUR. 

REBALANS: 

Zaradi mokrega poletja je prišlo do nekoliko manjše realizacije (manj košenj) kot je bilo s prva načrtovano. 
Z rebalansom postavko usklajujemo na realizacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za redne naloge v okviru vzdrževanja javnih zelenic in cvetličnih nasadov na območju Občine Trzin. 

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

Urejenost okolja in estetska podoba kraja – preprečevanje možnosti nastanka večjega števila bivališč raznih 
glodalcev. 
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0119 - Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski 
objekti - urejenost kraja 23.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični nasadi, nakup klopi, 
košev za odpadke, opozorilnih tablic za lastnike psov, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, hortikulturna 
ureditev krožišča na Mengeški cesti, idr. Predvidevamo, da bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 
10.000 EUR. 

Dvig sredstev načrtujemo zaradi ureditev nekaterih neurejenih delov, ki so v lasti Občine Trzin in so potrebni 
posodobitev. 

REBALANS: 

Dvig sredstev načrtujemo zaradi ureditev nekaterih neurejenih delov, ki so v lasti Občine Trzin in so potrebni 
posodobitev. 

REBALANS: 

Dvig postavke je botroval k dvema večjima posegoma, ki sta bila opravljena v letu 2014: zasaditev drevoreda ob 
Kidričevi ulici (Dan Zemlje) ter ureditev zelenice (drevored z živo mejo) na Ljubljanski cesti med DSO Trzin in GD 
Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte. 

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

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

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uresničevanje sprejetega občinskega programa. 

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

Izvedba projektov oziroma načrtov občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju 

Zakonske in druge pravne podlage 

-       Zakon o prostorskem načrtovanju  

-         Zakon o urejanju prostora  

-        Zakon o graditvi objektov  

-        Zakon o varstvu kulturne dediščine  

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

Zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti občine in ohranjanje fonda občine. 

 

0121 – Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) 8.200,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Sredstva na PP znižujemo z razlogom, ker smo del stroškov iz naslova poslovnih objektov preknjižili na  PP 0009 – 
Nepremičnine v lasti OT –Mengeška 9, Ljubljanska 85, Lopa in s tem razmejili stroške na poslovne in stanovanjske 
objekte v lasti Občine Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Sredstva so planirana na podlagi rednih vzdrževalnih del in drugi stroškov po Stanovanjskem zakoniku, na podlagi 
izkušenj iz preteklih let in nujnih vzdrževalnih del. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč. 

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 

Uresničevanje občinskega programa. 

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

Izvedba načrtov. 

 

0031 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem 
(zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d 9.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani stroški povezani z urejanjem najemnih razmerij, prodajnih razmerij ter razpolaganje z 
občinskim premoženjem. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo na 9.000 EUR, ker ni bilo toliko aktivnosti kot smo ocenjevali.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izhodišča za določitev višine sredstev so določana na osnovi proračuna iz predpreteklega leta. 

 

0124 - Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo 134,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo.   

REBALANS: 

Iz te postavke je bila financirana izdelava cenilnega poročila za nadomestilo pri izvedbi podboja (prečkanje javnega 
vodovoda na Kmetičevi ulici v Trzinu, pri železniški postaji) v okviru obnove vodovoda, za potrebe sklenitve 
služnostne pogodbe med Občino Trzin in Slovenskimi železnicami d. o. o. iz Ljubljane.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte. 

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo. 

 

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

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 

Izvedba načrtov. 

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 
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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. 

 

0032 - Pridobivanje zemljišč za potrebe občine 75,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru postavke pomenijo nakup zemljišč, kot so zelenice, manjši konci gradbenih parcel, kosov 
zemljišč, ki so že v trasah lokalnih cest in javnih poti in so še v lasti fizičnih oseb ipd. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo, ker ocenjujemo, da bo manjša poraba. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo, ker ne bo realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0002 Pridobivanje zemljišč za zelene površine, zamenjave 

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

Izhodišča za izračun temeljijo na osnovi preteklih realizacij in načrtovanih nakupov. 

 

0125 - Nakupi zemljišč 145.431,27 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Postavko zvišujemo, ker je realizacija predvidenega pridobivanja zemljišča za gasilski dom/dom zaščite realno 
izvedljiva v tem letu. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo, ker ne bo realizacije v tem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 

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. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške 

dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.   

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702- Primarno zdravstvo 

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707- Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni 
dom Domžale in Splošna ambulanta Trzin) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 

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 

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov 

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Domžale in Splošne 
ambulante Trzin ter nakup opreme za Zdravstveni dom Domžale in Splošno ambulanto Trzin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Zakon o lekarniški dejavnosti 

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. 

 

0128 - Investicije - Zdravstveni dom Domžale 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale v višini 4.100,00 EUR za zamenjavo 
reševalnega vozila v višini cca. 140.400 EUR. Investicijo bo Zdravstveni dom Domžale sofinanciral 50% z lastnimi 
sredstvi, preostalo vrednost investicije 50% bodo sofinancirale občine, pri čemer je delež občine Trzin 5,84% oz. v 
vrednosti cca. 4.100 EUR. 

REBALANS: 

Investicije v letu 2014 ne bo mogoče izpeljati zaradi zapletenih postopkov predelave in dobave reševalnega vozila, 
zato se sredstva prenesejo v prihodnje leto. 

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 

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

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 

17079002- Mrliško ogledna služba 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

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. 

 

0131 - Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 15.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez 
dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner). 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva se zvišujejo zaradi večjega števila upravičencev in  vsakoletne spremembe višine prispevka. 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi naraščanja števila brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot občan. 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi povečanja števila oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot občan. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina krije zavarovanje. 
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17079002 - Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je namreč dolžna zagotavljati 
sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim 
bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki se jih ne da predvideti. 

Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl 
naravne smrti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. člen) 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0132 - Mrliško ogledna služba 5.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Sredstva se znižajo zaradi nižje realizacije od predvidene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

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, Strategija razvoja Občine Trzin in drugi programski dokumenti občine za ta področja 
delovanja.  

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 
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1802 - Ohranjanje kulturne dediščine  

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - ohranjanje kolektivnega spomina v kraju. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001- Nepremična kulturna dediščina 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje  kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje 
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve  nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost 
javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev spominskih obeležij.  

V letu 2014 je največji del sredstev namenjenih končni fazi obnove Jefačn'kove domačije v Trzinu. Predvidena je 
ureditev zunanjega prostora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

-   Zakon o urejanju prostora  

-   Zakon o graditvi objektov  

-  Zakon o varstvu kulturne dediščine 

-  Stanovanjski zakon  

- občinski predpisi s področja urejanja prostora in varstva kulturne dediščine. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, v okviru katerega se 
predvideva tudi ohranitev spominske vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko 
dejavnost v omejenem obsegu. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

0135 - Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na proračunski postavki namenjena za redno vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov. 

REBALANS: 

Glede na izvedena dela, realizacijo postavke in predvidene stroške v tekočem letu ustrezno znižujemo postavko. 

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 

Višina sredstev je predvidenih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev 
upoštevaje vsebino projekta, ki naj bi se izvedel. 

 

0136 - Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva 1.730,85 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za zbiranje krajevne etnološke dediščine. Etnološki in zgodovinski muzejski artefakti se bodo razstavili v 
muzejskem delu obnovljene Jefačn'kove domačije. 

REBALANS: 

Glede na izvedena dela, realizacijo postavke in predvidene stroške v tekočem letu ustrezno znižujemo 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 kulture. 

 

0268- Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje 
kulturne dediščine 250,00 € 

REBALANS: 

Sredstva so namenjena manjšim obnovam kulturnih spomenikov (obnova črk, spominskih plošč,...), nakupu 
starinske opreme značilne za določeno obdobje in  ki je povezana z zgodovino kraja (npr. stara oprema v 
Jefačn'kovi domačiji, stari dokumenti,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Glede na izvedena dela, realizacijo postavke in predvidene stroške v tekočem letu ustrezno znižujemo postavko. 
Ostanek sredstev je namenjen za priložnostni nakup starin kolikor bi se le-te pojavile na trgu (npr. stara miza za 
Jefačn'kovo domačijo). 

 

1803 - Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 
kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je 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 

18039001- Knjižničarstvo in založništvo 

18039003- Ljubiteljska kultura 
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo  

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu, ZUJIK in občinski predpisi s tega področja. 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0137 - Založniška dejavnost in odkupi knjig 2.793,39 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena podpori založniškim projektom v Občini (zloženka o občini), odkupom knjig 
za obdaritve, podpori pomembnim domoznanskim izdajam.... 

REBALANS: 

Postavko zvišujemo zaradi nakupa knjige Slava vojvodine Kranjske. 

REBALANS: 

Postavko znižujemo na realizacijo, ker predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

PP 0026, PP 0029, PP 0227 

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

Predlog porabe ostaja na enaki ravni kot v letu 2012. 

 

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. 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu  

Nacionalni program športa 

Bela knjiga o športu 

Letni program športa Občine Trzin  

Program razvoja športa v Občini Trzin  

Zakon o društvih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0259 - Ureditev montažnega strelišča 46.375,02 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin. 

REBALANS: 

Sredstva zmanjšujemo na dejansko porabljeno po plačanih fakturah. V zadnji fazi smo nakupili 3 elektronske tarče 
in izposlovali dodaten pri najnižji ponudbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje. 

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

Izračun temelji na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

 

 

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 - tudi Strategija razvoja 
Občine Trzin ipd.  

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 
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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. 

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 

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 

- 51. in 71. člen Zakona o javnih financah 

- 28. člen Zakona 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  

- Akt o ustanovitvi 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. 

 

0180 - Vzdrževanje vrtca 8.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme. Za leto 2014 je 
predvidena obnova paviljona na igrišču vrtca Palčica. 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi nepredvidenih stroškov v novem vrtcu, med katerimi je že bila urgentna zamenjava 
obtočne črpalke za cirkulacijo ogrevalne vode za potrebe hranilnika toplote in bojlerja na zahtevo inšpektorice. 

REBALANS: 

Sredstva se zvišujejo zaradi nepredvidenih stroškov za izvedbo del na podlagi zahteve inšpektorja ter za nemoteno 
delovanje vrtca (prezračevanje kuhinje, zamenjava termostatskih pip, ozemljitev ograj na terasah). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

 

0238 – Vrtec Žabica 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na proračunski postavki planiramo zaradi sanacije betonske ploščadi pred vrtcem, ki jo je bila v letu 2013 
podjetje Jelovica d.o.o., pripravljena sanirati v okviru reklamacije, saj se je izkazalo da ne gre samo za 
nedokončanje del, temveč tudi za vprašljivo kakovost betona. Ker še vedno čakamo kakšen bo  rezultat dokončne 
odločitve podjetja, vseeno planiramo sredstva v ta namen, saj je sanacija nujno potrebna.  

REBALANS: 

Proračunsko postavko znižujemo, saj smo pri pregledu dokumentacije ugotovili, da iz leta  2008 del sredstev 
namenjenih projektni dokumentaciji ni bil povezan z načrtom razvojnih programov, kar posledično pomeni, da se 
zmanjšajo prosta sredstva.   

REBALANS: 

Proračunsko postavko znižujemo, saj v letošnjem letu ni bilo realizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-09-0006 Vrtec Žabica 

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. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001- Osnovno šolstvo 

19039002- Glasbeno šolstvo 

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
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19039001 - Osnovno šolstvo  

Opis podprograma 

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

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

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

- financiranje drugih dodatnih dejavnosti 

Osnovne šole Trzin in dela sredstev Osnovne šole Roje.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o financiranju občin  

Zakon o javnih financah  

Zakon o osnovni šoli 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0185 - Ogrevanje in drugi stroški 32.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.   

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo glede na nižjo porabo od predvidene zaradi milejše zime in boljšega tesnenja novih oken. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

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

 

0196 - OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema 384,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za opremo, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije, ki se nakazujejo v sorazmernem 
deležu z drugimi občinami (5,84%). Opredelitev namena in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjena s posebno 
pogodbo. 

REBALANS: 

Sredstva se znižajo na raven realizacije izvedenih  investicij in opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

 

1906 - Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu ter štipendije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069002- Pomoči v srednjem šolstvu 

19069003- Štipendije 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

Opis podprograma 

S podprogramom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega 
prevoza v šolo in domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

56. člen Zakona o osnovni šoli 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami, št. ž-4/2010 z dne 25.1.2010.  

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0186 - Prevozi učencev 13.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Sredstva se zvišajo zaradi podražitve šolskega prevoza in dodatne vloge za kritje stroškov prevoza otroku s 
posebnimi potrebami do zavoda šolanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

 

0190 - Šola v naravi - sofinanciranje 2.685,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Sredstva se znižajo na raven realizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO  

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  

 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva 
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20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva  

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva, in sicer so namenjena sofinanciranju javnih del. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0204 - Sofinanciranje javnih del 4.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del na katere preko razpisa Zavoda RS za zaposlovanje 
kandidira Osnovna šola Trzin.  

REBALANS: 

Sredstva se znižajo na raven realizacije. 

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 načrta OŠ. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001- Centri za socialno delo 

20049003- Socialno varstvo starih 

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin 
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20049003 - Socialno varstvo starih  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o socialnem varstvu 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

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

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. 

 

0209 - Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine 20.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja 
oziroma brez ali s premalo svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin.  

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo zaradi nižje realizacije od predvidene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.   

 

0210 - Pomoč ostarelim na domu 20.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči ostarelim na domu na območju Občine Trzin. Javno službo pomoč 
družini na domu v Občini Trzin na podlagi sklenjene pogodbe izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš.  

Povprečno mesečno število oskrbovancev v letu 2012 je 7. 

REBALANS: 

Sredstva se znižujejo zaradi nižje realizacije od predvidene. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Pravilnik o ugotavljanju upravičenosti do občinskih socialnih pomoči 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0122 - Subvencioniranje najemnin 8.400,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

REBALANS: 

Sredstva zvišujemo na račun obstoječih odločb Centra za socialno delo, ki pa smo jih na podlagi izkušenj 
preračunali na letno raven. 

REBALANS: 

Sredstva na PP zvišujemo za 400 € zaradi prejetih odločb za znižano plačilo najemnine, ki zapadejo v plačilo do 
konca decembra 2014. 

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1),  (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) 
in18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema 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. 
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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 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč  

Opis glavnega programa 

Program vključuje 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. 

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 

23029001- Rezerva občine 

 

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. 

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. 
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0217 - Splošna proračunska rezervacija 50.000,00 € 

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. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva  proračunske rezervacije  usklajujemo z prihodki sprememb proračuna. 

REBALANS: 

Sredstva  proračunske rezerve usklajujemo z prihodki rebalansa proračuna. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, saj do konca leta ne predvidevamo nepredvidenih odhodkov. 

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. 

 

  



 

Stran 78 od 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  N AČ R T  R A Z VOJ N I H  P R O G R A M OV  



 

Stran 79 od 82 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB186-07-0009 - Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest. 6.614,28 € 

Namen in cilj 

V sklopu načrta razvojnega programa je bila izvedena I. faza (od P21 do P60) in zaključek II. faze (od P1 do P21) 
ureditve Mengeške ceste G2-104/1139  skozi naselje Trzin. Občina Trzin namerava v sodelovanju z DRSC objaviti 
tudi javno naročilo za 2. fazo obnove Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin (od P21 do P1 s 
podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu). To je sicer 
glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v državnem proračunu za leti 
2014/15.  

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Občina Trzin namerava v letu 2014 pristopiti k izgradnji dela hodnika za pešce in sicer na vzhodni strani Mengeške 
ceste oziroma po desni strani v smeri Mengša, kjer se nahaja večji del komunalnih vodov. Gre za predvsem obnovo 
vodovodnega omrežja s hišnimi priključki, izgradnjo ločene kanalizacije za padavinske vode ter obnove cestne 
razsvetljave. Prav tako hkrati poteka investicija drugih upravljavcev v vse ostale vode (plinovod, energetsko 
omrežje, optično omrežje), ki sodijo v komunalni koridor. Kolikor bodo pogovori z MzIP-DRSC uspeli bomo projekt 
skušali realizirati sredi leta 2014. 

REBALANS: 

Glede na izkustveno oceno, prilagajamo oceno izgradnje hodnika za pešce. Poleg izgradnje komunalnih vodov bo 
potrebno urediti tudi začasno prometno ureditve krožnega križišča v križišču Mengeške ceste in Grajske ceste v 
Trzinu. 

REBALANS: 

Pogodba z izbranim izvajalcem del je podpisana, glavnino del bo izvajalec izvedel po zaključku zimske službe 
2014/15, zato se večina sredstev iz pogodbene obveznosti prestavlja v leto 2015. 

Stanje projekta 

V okviru I. faze ureditve Mengeške ceste skozi naselje Trzin je bil v letu 2009 izbran izvajalec del podjetje Gratel, d. 
o. o. iz Kranja. Glavni del gradbenih del I. faze je zapadel v leto 2010. Kolikor bodo prišlo do rezervacije sredstev v 
državnem proračunu za leto 2014 lahko predvidevamo, konec leta 2013 razpisan del tudi za II. fazo (od P21 do P1 s 
podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu s 
sofinanciranjem Občine Mengeš). Vsa ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014, nekaj gradbenih situacij naj bi 
zapadlo v leto 2015. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

OB186-11-0002 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK 7.190,02 € 

Namen in cilj 

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi soinvestitorji (občine Cerklje na 
Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za 
sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato 
je višina PP usklajena glede na projektno dokumentacijo. V letu 2012 smo pospešili aktivnosti za nadgradnjo CČN 
za terciarno čiščenje, projekt, ki mora biti dokončan najkasneje do avgusta 2015 vključno s poskusnim 
obratovanjem. Nadgradnja infrastrukture CČN je vključena v skupni projekt odvajanja in čiščenja, ki vključuje 
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izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo CČN. Projekt vključuje nadgradnjo bioloških stopenj za terciarno čiščenje ter 
vstopni objekt, ki bo omogočal sprejem večje količine vode. Lastniki podjetja ves privarčevani denar oz. dobičke 
zadnjih let ohranjajo za namen nadgradnje CČN. Izvedba nadgradnje je nujno potrebna in najpomembnejši projekt 
za CČN od izgradnje leta 1980. Na uspešnost nadgradnje je vezano tudi pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj in 
sicer za obratovanje CČN in za odstranjevanje odpadkov, ki je pogoj za izvajanje tržnih dejavnosti in posredno 
uspešnega poslovanja podjetja. Pričakujemo pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev in lastniki 
infrastrukture imajo na JP CČN že zbranih večino sredstev za sofinanciranje lastnega deleža. Nadgradnja je 
ključnega pomena ne samo za razvoj CČN, ampak tudi za njen obstoj, ker po 30 letih obratovanja ne zagotavlja več 
ustreznega standarda čiščenja. Nadgradnja mehanske in aerobne biološke stopnje je nujna, ker obstoječ sistem ne 
zagotavlja več stanja tehnike in je od vodilne in pionirske čistilne naprave CČN z leti postala zastarela in je v 
sedanjem stanju kljub optimizaciji nemogoče zagotavljati učinkovito čiščenje predvsem na parametrih skupnega 
dušika in fosforja. V letu 2012 je tekla priprava dokumentacije po terminskem planu, ki omogoča še pravočasno 
zaključitev v smislu zagotavljanja kakovosti čiščenja in črpanja kohezijskih sredstev. 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Postavka je načrtovana tako, da glede na sedanje stanje predstavlja možnosti za nadgradnjo CČN DK in možnosti 
financiranja. Projekt je upravičen do porabe sredstev iz Kohezijskega sklada EU, pri čemer naj bi bil, kolikor ne bo 
umeščen v obdobje 2007-13, uvrščen v naslednjo shemo 2014-20. 

REBALANS: 

Občine solastnice so sprejele odločitev, da pristopijo k nadgradnji in posodobitvi CČN samostojno, brez sredstev 
Kohezijskega sklada EU. Odločbe v finančni perspektivi 2007-2013 nismo prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in 
smo  še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov. S strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje ter nove vladne službe SVRK (Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) nam je bilo izrecno 
rečeno, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo novemu Operativnemu programu nove 
finančne perspektive 2014-2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o 
sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi  nastali 
stroški po 1.1.2014 upravičeni. 

REBALANS: 

Postavko usklajemo glede na sprejeti investicijski program ter dosedanjo realizacijo na projektu. Čeprav finančno 
projekt zaostaja z izplačili (izvajalec fakture izstavi glede na izvedena dela) ni ogrožena časovna komponetna 
projekta, torej se še vedno gibljemo v skaldu s terminskim planom (zaključek projekta je predviden do dne 15. 6. 
2017). 

Stanje projekta 

Vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskih skladov EU je oddana. Izbran je izvajalec del, nadzor in PR storitve. 

. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB186-09-0008 - RCERO-  Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS 0,00 

Namen in cilj 

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

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Načrtovana višina postavke pomeni uskladitev s sedaj znanimi podatki iz MKO/MF. Tukaj načrtujemo še 
spremembe, glede na sedaj sprejete spremembe in dopolnitve uredbe o okoljskih taksah zaradi nastajanja 
odpadkov. 

REBALANS: 

Gre za uskladitev sredstev okoljske dajatve onesnaževanje okolja zaradi za odlaganje odpadkov, namenjena 
sovlaganju projekta RCERO Ljubljana. 

REBALANS: 
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Uskladitev postavke z dejansko realizacijo prejetih situacij s strani izvajalca del in nadzora. Zemeljska dela so 
zaključena, predviden je še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni javni vodovod.  

 

Stanje projekta 

Projekt je fizično že v izveden, v pripravi je projektna dokumentacija o izvedenih delih. 

 

16039001 - Oskrba z vodo  

OB186-07-0018 – Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik- 
vodooskrba v OT 382.770,48 € 

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 do 
akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v 
sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2014 predvidevamo  izvajanje nadzora nad gradnjo in gradbene 
situacije).  Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne 
priključke ob trasi. 

REBALANS: 

V okviru te postavke se 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 do mostu 
pri Osnovni šoli Trzin. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s 
sosednjimi občinami, kolikor ne bomo tam uspešni bomo kandidirali na javne razpisu Evropskega sklada za 
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov . Občina je podpisala pogodbe z izvajalci 
nadzora in gradbenih del.   

REBALANS: 

Zemeljska dela so zaključena, predviden je še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za novo 
zgrajeni javni vodovod. 

Stanje projekta 

 Pogodbe z nadzorom in izvajalcem so podpisane, projekt je deloma že v izvedbi. 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

OB186-07-0002 - Pridobivanje zemljišč za zelene površine,zamenjave 75,00 € 

Namen in cilj 

Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov pomenijo nakupi zemljišč, kot so zelenice, koridorji za komunalno 
infrastrukturo, manjši deli gradbenih parcel, potrebni za zaokroževanje parcel ipd... 

REBALANS: 

Projekt znižujemo, saj ocenjujemo, da bo v letu 2014 manj potreb po  nakupu zemljišč, kot so zelenice, koridorji za 
komunalno infrastrukturo potrebnih za zaokroževanje parcel ipd... 

REBALANS: 

Do konca leta realizacije ni predvidena. 
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB186-07-0023 - Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 145.356,27 € 

Namen in cilj 

V načrtu razvojnega programa  se planirajo sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma 
izvedbo načrtovanih investicij oz. za potrebe menjave z lastniki zemljišč, ki so potrebna za občinske investicije, pa 
jih lastniki ne želijo prodati temveč zahtevajo drugo primerljivo zemljišče. 

REBALANS: 

Postavko zvišujemo, ker je realizacija predvidenega pridobivanja zemljišča za gasilski dom/dom zaščite realno 
izvedljiva v tem letu. 

REBALANS: 

Sredstva znižujemo, ker do konca leta ni predvidena nobena realizacija. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

19029001 - Vrtci 

OB186-09-0006 – Vrtec Žabica 0,00 € 

Namen in cilj 

SPREMEMBE PRORAČUNA: 

Sredstva na proračunski postavki planiramo zaradi sanacije betonske ploščadi pred vrtcem, ki jo je bila v letu 2013 
podjetje Jelovica d.o.o., pripravljena sanirati v okviru reklamacije, saj se je izkazalo da ne gre samo za 
nedokončanje del, temveč tudi za vprašljivo kakovost betona. Ker še vedno čakamo kakšen bo  rezultat dokončne 
odločitve podjetja, vseeno planiramo sredstva v ta namen, saj je sanacija nujno potrebna.  

REBALANS: 

Proračunsko postavko znižujemo, saj smo pri pregledu dokumentacije ugotovili, da iz leta  2008 del sredstev 
namenjenih projektni dokumentaciji ni bil povezan z načrtom razvojnih programov, kar posledično pomeni, da se 
zmanjšajo prosta sredstva.   

REBALANS: 

V letu 2015 je v  načrtu 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. 

 


