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Pravna podlaga:   
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-
uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Pravilnik o sestavljanju 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11), Navodilo o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 
12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06) 
 
Predlagatelj:   Župan Peter Ložar 
 
Poročevalka na seji:  Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun   
 
Finančne posledice:  Sprejem zaključnega računa nima finančnih posledic 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V skladu s 85. členom veljavnega Statuta Občine Trzin na predlog župana občinski svet po preteku 
leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme zaključni račun za preteklo leto. Zaključni račun 
proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto (96. člen Zakona o javnih financah). Pri sestavi 
zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun 
zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter 
pojasnilo odstopanj. 
 
Pravne osebe so dolžne v skladu z 51. členom ZJF sestaviti in do 28.02. tekočega leta pristojni agenciji 
AJPES posredovati letno poročilo. Letno poročilo sestavljata računovodsko in poslovno poročilo.  
 
Računovodsko poročilo pripravi računovodja. Sestavljeno je iz bilance stanja, izkaza prihodkov in 
odhodkov in pojasnil k izkazom. Obvezne priloge k bilanci stanja so: stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih 
kapitalskih naložb in posojil in druga pojasnila, določena s pravilnikom ter druge računovodske 
informacije za katere uporabnik EKN (tj. enotnega kontnega načrta) oceni, da so pomembne za 
ustrezno razkritje postavk bilance stanja oziroma izkaza prihodkov in odhodkov. 
 
Poslovno poročilo vsebuje zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje, 
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dolgoročne cilje, letne cilje, oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, nastanek morebitnih 
nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela, oceno uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti poslovanja glede na standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 
poslovanja, oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, pojasnila na področjih, kjer 
zastavljeni cilji niso bili doseženi ter oceno učinkov poslovanja na druga področja.  
 
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in 
letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta. Proračun Občine 
Trzin vključuje enovit, z odlokom ustanovljen organ občinske uprave ter medobčinski inšpektorat, ki 
ga je poleg trzinske občine ustanovilo še 5 sosednjih občin (Komenda, Mengeš, Vodice, Lukovica in 
Moravče).    
 
V gradivu je predstavljen indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta, pri čemer 
je realizirani proračun že omenjena realizacija na dan 31. 12. 2014, veljavni proračun pa je proračun z 
upoštevanim rebalansom (Uradni vestnik OT, št. 11/14) in dopolnjen s prenosi med proračunskimi 
postavkami. Predstavljen je tudi indeks med realiziranim proračunom in sprejetim proračunom, ki 
predstavlja rebalans sprejet v decembru 2014. 
 

V okviru zaključnega računa Občine Trzin bomo Občinski svet seznanili z izvedenimi prenosi med 
proračunskimi postavkami ter prenosi med konti znotraj proračunske postavke. O prenosih odloča in 
jih pisno odredi župan. 
 

Občinski svet je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa možnost sprejemanja t.i. dveletnih 
proračunov občin, sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2014 na 19. redni seji, 21. 
novembra 2012, na 26. redni seji dne 11.12.2013 je obravnaval in sprejel predlog Sprememb 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014 in na 29. redni seji dne 16.4.2014 obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 ter na 3. redni seji, 17.12.2014 obravnaval in sprejel 
predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014. 
 
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO 
in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 
znaša 2.314.539,87 EUR (-6.383,84 EUR). Nočni depozit vključuje poleg denarnih sredstev Občine 
Trzin (2.138.055,54 EUR) tudi denarna sredstva PU OŠ Trzin (176.922,92 EUR).  
 
Pri t.i. veljavnem proračunu s prenosi, ki ima v spodnji tabeli oznako »Veljavni proračun« sta tako 
prihodkovna kot tudi odhodkovna stran proračuna ostali nespremenjeni, saj se sredstva vedno 
razporejajo na ta način, da se na eni postavki zvišujejo, na drugi pa za enak znesek zmanjšujejo 

 
        Vir: Občina Trzin 

Opis 
Sprejeti 

proračun 
2014 

Veljavni 
proračun 2014 

Realizacija 
2014 

VSI PRIHODKI 4.104.652,95 4.104.652,95 4.232.722,67 

VSI ODHODKI 3.744.532,14 3.744.32,14 3.406.134,01 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK 
(prihodki – odhodki) 360.120,81 360.120,81 826.588,66 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU na dan 
31.12. PRETEKLEGA LETA 1.355.622,92 1.355.622,92 1.355.622,92 
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zadolževanjem 

 1.2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 1.2.1.1. Prihodki in drugi prejemki proračuna 
 1.2.1.2. Odhodki in drugi izdatki proračuna 

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 
41. členom ZJF 

1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete 
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih 
uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 

1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna 

2.1. Občinski svet 
2.2. Župan 
2.3. Občinska uprava 
2.4. Medobčinski inšpektorat 
2.5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
3. Obrazložitev načrta razvojnih programov 

4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Občine Trzin 

5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine 
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6. Posebne priloge: 

- REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH 
VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV  ter PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA 
PRETEKLEGA LETA  
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Na podlagi 98. člena  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin na 6. redni seji dne 22.04.2015 sprejel 
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2014. Zaključni račun proračuna Občine 
Trzin za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. 
 

2. člen 
 
Realizacija proračuna Občine Trzin za leto 2014 je naslednja: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN 

  
REALIZACIJA 2014 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.232.723 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.261.367 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.480.136 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.908.157 

703 Davki na premoženje 541.481 

704 Domači davki na blago in storitve 30.498 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 781.231 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 629.785 

711 Takse in pristojbine 3.325 

712 Globe in druge denarne kazni 48.898 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.025 

714 Drugi nedavčni prihodki 89.198 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 197.351 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 18.110 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 179.241 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 774.005 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 774.005 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 0 

 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

   

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.406.134 

40 TEKOČI ODHODKI 1.126.118 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 402.974 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 58.972 

402 Izdatki za blago in storitve 643.687 

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve 20.485 

41 TEKOČI TRANSFERI 993.132 
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410 Subvencije 18.029 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 571.800 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 134.002 

413 Drugi tekoči domači transferi 268.302 

414 Tekoči transferi v tujino 1.000 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.200.790 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.200.790 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 86.094 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 50.975 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.118 

     

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) 826.589 

     

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

     

  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV(440+441+442) 0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila    0 

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 

   

C.    RAČUN  FINANCIRANJA  

     

  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

     

  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 

550 Odplačila domačega dolga 0 

     

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
V.-VIII.) 826.589 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -826.589 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2013 1.355.623 

 
3. člen  

 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31.12.2014 je 2.137.633,58 EUR, od tega namenska 
sredstva v višini 683.597,59 EUR in nenamenska sredstva v višini 1.454.035,99 EUR.  
 
Neporabljena sredstva Občine Trzin v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
proračuna Občine Trzin za leto 2015. 



4. člen 
 
Stanje sredstev Občine Trzin- sklad DSO za financiranje investicij v Dom starejših občanov Trzin na 
dan 31.12.2014 znaša: 
 

Stanje sredstev na dan 01.01.2014 92.366,01 EUR 

Prihodki v letu 2014 27.067,50 EUR 

Odhodki v letu 2014 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 31.12.2014 119.433,51 EUR 

 
5. člen 

 
Stanje sredstev Občine Trzin- sklad telekomunikacij  za financiranje investicij v telekomunikacijsko in 
drugo infrastrukturo na dan 31.12.2014 znaša: 
 

Stanje sredstev na dan 01.01.2014 233.753,52 EUR 

Prihodki v letu 2014 4.704,63 EUR 

Odhodki v letu 2014 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 31.12.2014 238.458,15 EUR 

 
 

6. člen 
 
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2014: 
 

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 01.01.2014 59.755,54 EUR 

Prihodki v letu 2014 24.220,58 EUR 

Odhodki v letu 2014 20.485,28 EUR 

Stanje sredstev na dan 31.12.2014 63.490,84 EUR 

 
7. člen 

 
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2014 sta tudi splošni in 
posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o 
načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodki in drugih izdatkih proračuna 
Občine Trzin za leto 2014, in se objavijo na spletni strani Občine Trzin. 
 

8. člen 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka:6-4/2015                            Župan Občine Trzin 
Datum: 22.04.2015      Peter Ložar l.r. 
 
  



1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 

makroekonomskih gibanj med letom  
 
Občinski svet je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa možnost sprejemanja t.i. dveletnih 
proračunov občin, sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2014 na 19. redni seji, 21. 
novembra 2012, na 26. redni seji dne 11.12.2013 je obravnaval in sprejel predlog Sprememb 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014 in na 29. redni seji dne 16.4.2014 obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 ter na 3. redni seji, 17.12.2014 obravnaval in sprejel 
predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014. 
Osnova za pripravo proračuna Občine Trzin za leto 2014 je bil Priročnik za pripravo občinskih 
proračunov za leti 2013 in 2014, pripravljen s strani Ministrstva za finance. Predlog predloga 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014 je bil pripravljen upoštevajoč makroekonomska izhodišča, ki jih 
je po občinah razposlala Vlada RS  septembra 2012, Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2014 
na osnovi Izhodišč za pripravo proračunov občin za leto 2014, primerna poraba občin (predvidena 
536 EUR/prebivalca), prihodek občin iz glavarine in finančna izravnava za leto 2014 (MF dopis št. 
4101-9/2007/99 z dne 9.10.2013 ter na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov 
občin za leto 2014 (MF dopis št. 412-01-50/2005/28 z dne 30.9.2013).  
 

 
1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem 
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med 
sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo: 

- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finančnih terjatev in naložb 
- račun financiranj 

V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto 
pa je enako koledarskemu letu.  
 
Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2014 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna. 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del zaključnega računa proračuna pa 
sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu 
zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani: 

- sprejeti proračun preteklega leta,  
- veljavni proračun preteklega leta, 
- realizirani proračun preteklega leta, 
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in 
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 

V stolpcu »sprejeti 2014« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine Trzin, sprejetega na 3. 
redni seji, 17.12.2014, v stolpcu »veljavni 2014« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2014 z 
upoštevanimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 5. 
člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014. 
 
Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Trzin za leto 2014 so bili 4.104.652,95 EUR, njihova 
realizacija pa je bila 4.232.722,67 EUR, kar pomeni 103,12 % realizacijo vseh prihodkov.   



Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni višini 3.744.532,14 EUR, dejanska realizacija je bila  v 
višini 3.406.134,01 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki realizirani 90,96 %.  
 
Presežek leta 2014 tako znaša 826.588,66 EUR (razlika med prihodki in odhodki). Na dan 31.12.2014 
Občina Trzin ni bila zadolžena.  
 
 
1.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
1.2.1.1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA 
 
V letu 2014 so bili prihodki realizirani v višini 4.232.722,67 EUR oziroma 103,12 % glede na veljavni 
proračun.   
 
 

Konto Opis 
Sprejeti pror. 

2014 
Veljavni 

proračun 2014 
Zaključni 

račun 2014 
Indeks%  

5:3 
Indeks%  

5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

  PRIHODKI 4.104.652,95 4.104.652,95 4.232.722,67 103,12 103,12 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.531.360,98 2.531.360,98 2.480.135,80 97,98 97,98 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.908.159,00 1.908.159,00 1.908.157,00 100,00 100,00 

703 Davki na premoženje 592.291,98 592.291,98 541.481,22 91,42 91,42 

704 Domači davki na blago in storitve 30.910,00 30.910,00 30.497,58 98,67 98,67 

706 Drugi davki 0,00 0,00 0,00 *** *** 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 766.245,86 766.245,86 781.230,72 101,96 101,96 

710 
Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 631.942,22 631.942,22 629.784,60 99,66 99,66 

711 Takse in pristojbine 3.000,00 3.000,00 3.324,76 110,83 110,83 

712 Globe in druge denarne kazni 45.500,00 45.500,00 48.898,25 107,47 107,47 

713 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 10.105,00 10.105,00 10.024,62 99,20 99,20 

714 Drugi nedavčni prihodki 75.698,64 75.698,64 89.198,49 117,83 117,83 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 197.350,88 197.350,88 197.350,88 100,00 100,00 

720 
Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 18.110,00 18.110,00 18.110,00 100,00 100,00 

722 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 179.240,88 179.240,88 179.240,88 100,00 100,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 609.695,23 609.695,23 774.005,27 126,95 126,95 

740 
Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 609.695,23 609.695,23 774.005,27 126,95 126,95 

         

Vir: Občina Trzin 

 
 



 
Vir: Občina Trzin 

 
- Davčni prihodki – skupina kontov 70 so znašali 2.480.135,80 EUR oziroma 97,98 % 
glede na načrtovane prihodke.  

 
Konto 700 – davki na dohodek in dobiček so bil realizirani v višini 1.908.159,00 EUR kar prestavlja 
100,00 % realizacijo glede na veljavni in sprejeti proračun. Sem spada dohodnina (konto 7000), ki je 
bila tedensko v enakih deležih nakazana v občinski proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja 
primerne porabe občine oziroma zakonskih določenih nalog, ki jih mora občina izvajati. 
 
Konto 703 – davki na premoženje so bili realizirani v višini 541.481,22 EUR kar predstavlja 91,42 % 
glede na veljavni in sprejeti proračun. Prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb fizičnih 
oseb je bilo v letu 2014 vplačanih le 2.446,06 EUR, saj bo odmera za leto 2014 zapadla v plačilo v letu 
2015, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb pa je bilo vplačanega za 
228.411,93 EUR kar pomeni 91,00 % realizacijo. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
fizične osebe je bilo plačanega v višini 200.784,65 EUR, kar pomeni 88,00% realizacijo ter 2.207,73 
EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Davek na vodna plovila je bil realiziran v višini 1.706,76 EUR in predstavlja 85,30 % realizacijo plana.  
Davek na dediščine in darila je bil realiziran v višini 6.385,97 EUR, kar predstavlja 82,40 % glede na 
plan. 
Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je bil realiziran v višini 24.535,07 EUR, davek na 
promet nepremičnin od fizičnih oseb pa 7.347,93 EUR.  
 
Konto 704 – domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 99.709,41 EUR, kar 
predstavlja 99,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
 
- Nedavčni prihodki – skupina kontov 71 so znašali  781.230,72 EUR, kar predstavlja 101,96 % 
realizacijo glede na veljavni proračun.    
 
Konto 710 – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bil realiziran v višini 629.784,60 EUR 
oziroma 99,66% glede na sprejeti in proračun leta 2014.  
Občina je iz naslova  Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad odhodki  
(konto 7100) prejela sredstva v višini 3.393,20 EUR, kot prihodek od udeležbe pri dobičku JP 
Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik d.o.o., ki jih namensko namenimo za investicijo v 
nadgradnjo centralne čistilne naprave (na odhodkovni strani proračunska postavka 0258- Nadgradnja 
CČN Domžale- Kamnik).  
Prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 17.835,76 EUR kar predstavlja 97,46 % 
realizacijo načrtovanega prihodka.  
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Prihodki od premoženja  (konto 7103) so bili realizirani v višini 608.555,64 EUR oziroma 99,72 % in 
vključujejo naslednje prihodke: 

- Prihodki od najemnin za poslovne prostore , ki so bili realizirani v višini 58.243,20 EUR 
(106,70 %). Med navedene prihodke so vključeni prihodki za naslednje poslovne prostore: 
za najem dvorane Marjance Ručigaj ter prostorov v Centru Ivana Hribarja, poslovni 
prostor na naslovu Mengeška cesta 9 (bar in frizerski salon), poslovni prostor na naslovu 
Ljubljanska cesta 12e (Bio trgovina), za dva poslovna prostora na Ljubljanski 85 v 
Domžalah (banka ter bar) ter najemnino za zemljišče (na katerem stoji šotor namenjen 
športno rekreativnim dejavnostim).  

- Prihodki od najemnin za stanovanja, ki so bili realizirani v višini 37.175,67 (103,30 %). Med 
navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:  

o Neprofitna stanovanja na naslednjih naslovih: (4 stanovanja na Ljubljanski 
cesti 13, stanovanje na Ljubljanski cesti 13b, 3 stanovanja na Habatovi ulici 7d, 
2 stanovanji na Jemčevi cesti 40 ter stanovanje na naslovu Miklošičeva cesta 
1c, Domžale),  

o Službena stanovanja (Ljubljanska cesta 12, Ljubljanska cesta 13 d, Ljubljanska 
cesta 12 b), 

o Bivalni enoti (enota na Habatovi ulici 7d ter enota na Jemčevi cesti 40), 
o Tržno stanovanje (Habatova ulica 7d). 

- Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 339.131,81 EUR. Med 
navedene prihodke spadajo: 

o Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 21.282,75 EUR. Med 
navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT 
(Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema), 

o Prihodki od najeme Doma starejših občanov Trzin v višini 25.693,20 EUR, 
o Prihodki od  najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP 

Prodnik) v višini 272.421,32 EUR, 
o Prihodki od  najema infrastrukture (CČN Domžale- Kamnik) v višini 16.806,72 

EUR,  
o Prihodki od preveč zaračunanih subvencij v preteklem letu- Prodnik v višini 

2.927,82 EUR, 
- Prihodki od zakupnin, ki so bili realizirani v višini 68.841,99 EUR. Med navedene 

prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. 
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij,  ki so bili realizirani v višini 104.010,58 EUR. 

Med navedena prihodke spadajo prihodki iz naslova koncesijske dajatve za zemeljski 
plin, prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in 
vzdrževanju informacijskega sistema), ki ga na podlagi izvršb za pretekla leta, nakazuje 
podjetje  Amicus d.o.o. ter prihodki koncesije  za  trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  
- Drugi prihodki od premoženja v višini 1.152,39 EUR. Med naveden prihodke spada 

letna uporabnina prostorov na Habatovi 7d ter izredni prihodek iz naslova 
odškodnine zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnine. 

Konto 711 – takse in pristojbine. V skladu z drugim  odstavkom 29. Člena Zakona o upravnih taksah 
je prihodek od taks, plačanih pri organih občin, prihodek občinskih proračunov. V letu 2014 so znašali 
prihodki iz tega proračunskega vira 3.324,76 EUR, kar predstavlja 110,83 % realizacije glede na 
načrtovani prihodek. Dosežena realizacija je pogojena tako s številom in zahtevnostjo upravnih 
postopkov, kot tudi zakonsko določeno višino taksne obveznosti.  
 
Konto 712 – globe in denarne kazni. V skladu s prejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi 
zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. 
Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2014 realizirani v višini  48.898,25 EUR, 
oziroma  107,47 %. Vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih in drugih okoliščin tudi v letu 2014 
kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane 
globe izvrševale v letu 2015. Osnovni namen sankcioniranja je odvračanje kršiteljev od nespoštovanja 



veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske 
službe deloma odražajo tudi v finančnem učinku.  
 
Konto 713 – prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 10.024,62 EUR oziroma 
99,20 %. K prihodkom od prodaje blaga in storitev se prištevajo predvsem prihodki od trženja oglasov 
v lokalnem časopisu Odsev,  prihodki od parkomatov ter prihodki od prodaje knjig. 
 
Konto 714 – drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 89.198,49 EUR oziroma 117,83 % in 
vključujejo naslednje prihodke: 

o Drugi nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 2.293,92 EUR. 
o Prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 80.441,35 EUR, 

oziroma 125,5 % 
o Drugi izredni nedavčni prihodki,ki so bili realizirani v višini 6.463,22 EUR. Med 

navedene prihodke spadajo predvsem prihodki iz naslova obresti po sklepih o 
izvršbah.  

 

- Kapitalski prihodki- skupina kontov 72 so bili realizirani v višini 197.350,88 EUR oziroma 
100,00 %  glede na načrtovane prihodke.  
 
Konto 720- prihodek od prodaje osnovnih sredstev je bil realiziran v višini 18.110,00 EUR. Med 
navedeni prihodek spada prihodek od prodaje 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.  
 
Konto 722 – prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 
179.240,88 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.  
 
 
- Transferni prihodki- skupina kontov 74 so bili realizirani v višini 774.005,27 EUR oziroma 
126,95 % glede na načrtovane.  
 
Konto 740 – transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 
774.005,27 EUR, kar predstavlja 126,95 % realizacijo glede na veljavni proračun in predstavljajo  
navedene prihodke: 

o Prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so bila realizirana v višini 
605.805,98 EUR, in sicer 140,29 %. Med navedene prihodke spadajo prihodki 
Fundacije za šport v višini 27.408,55 EUR za namen ureditve montažnega 
strelišča, sredstva v višini 567.097,00 EUR so bila nakazana s strani Ministrstva 
za javno upravo za izgradnjo Vrtca žabica, 254,90 EUR smo prejeli za 
vzdrževanje gozdnih cest, za požarno takso smo s strani Ministrstva za 
obrambo prejeli 5.189,00 EUR, ki jih na odhodkovni strani nakažemo PGD 
Trzin ter  strani Ministrstva za notranje zadeve smo za opremo 
Medobčinskega inšpektorata prejeli 5.856,53 EUR.  

o Prejeta sredstva iz občinskih proračunov, ki so bila realizirana v višini 
168.199,29 EUR, in sicer 94,56 %. Med navedene prihodke vključujemo 
sredstva občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, za njegove 
delovanje.  

 
 
 



1.2.1.2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA 
 
V letu 2014 so bili odhodki realizirani v višini 3.406.134,01 EUR, kar predstavlja 90,96 % realizacijo 
planiranih odhodkov.   
 

Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2014 
Veljavni 

proračun 2014 
Zaključni 

račun 2014 
Indeks%  

5:3 
Indeks%  

5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

  ODHODKI 3.744.532,14 3.744.532,14 3.406.134,01 90,96 90,96 

40 TEKOČI ODHODKI 1.290.992,72 1.269.925,78 1.126.117,81 87,23 88,68 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 412.332,27 411.235,69 402.973,64 97,73 97,99 

401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

 
61.068,79 

 
62.299,90 

 
58.971,78 

 
96,57 

 
94,66 

402 Izdatki za blago in storitve 744.591,66 736.254,52 643.687,11 86,45 87,43 

409 Rezerve 73.000,00 60.135,67 20.485,28 28,06 34,07 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.102.499,80 1.106.178,67 993.132,22 90,08 89,78 

410 Subvencije 18.029,49 18.029,49 18.029,49 100,00 100,00 

411 
Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

643.456,31 643.604,26 571.799,67 88,86 88,84 

412 
Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 

141.034,08 142.893,56 134.001,53 95,01 93,78 

413 Drugi tekoči domači transferi 298.979,92 300.651,36 268.301,53 89,74 89,24 

414 Tekoči transferi v tujino 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.280.952,60 1.298.265,27 1.200.790,35 93,74 92,49 

420 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

1.280.952,60 1.298.265,27 1.200.790,35 93,74 92,49 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 70.087,02 70.162,42 86.093,63 122,84 122,71 

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

 
51.307,28 

 
52.382,68 

 
50.975,40 

 
99,35 

 
97,31 

432 
Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

18.779,74 17.779,74 35.118,23 187,00 197,52 

    3.744.532,14 3.744.532,14 3.406.134,01 90,96 90,96 

  PRORAČUNSKI PRESEŽEK 360.120,81 360.120,81 826.588,66 229,53 229,53 

Vir: Občina Trzin 
 

 
Vir: Občina Trzin 
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- Tekoči odhodki – skupina kontov 40 so bili realizirani v skupni višini 1.126.117,81 EUR ali 
87,23 % glede na načrtovano vrednost. 
 
Konto 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim so bile realizirane v višini 97,99 % glede na veljavni 
proračun.   
           

kto opis Veljavni 
proračun 

Zaključni 
račun 2014 

indeks 

400000 Osnovne plače 342.367,63 337.493,97 98,6 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 14.271,83 14.024,09 98,3 

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 311,62 311,62 100,0 

400003 Položajni dodatek 1.500,00 1.104,76 73,7 

400100 Regres za letni dopust 8.447,82 6.932,48 82,1 

400202 Povračila stroškov prehrane med delom 15.496,75 14.664,19 94,6 

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 20.618,78 20.585,51 99,8 

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pov. 
obsega  - oprav. rednih nalog 

 
780,40 

 
495,98 

 
63,6 

400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pov. 
obsega - posebnega projekta 

 
5.599,05 

 
5.598,60 

 
100,0 

400400 Sredstva za nadurno delo 1.264,30 1.184,93 93,7 

400902 Solidarnostne pomoči 577,51 577,51 100,0 

 Vir: Občina Trzin 

 
Konto 401 – prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 58.971,78 EUR, 
oziroma 94,7 % glede na veljavni proračun. 
 

kto opis Veljavni 
proračun 

Zaključni 
račun  2014 

indeks 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32.770,39 31.032,31 94,7 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 24.369,08 23.633,30 97,0 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.272,19 1.909,30 84,0 

401200 Prispevek za zaposlovanje 550,41 252,97 46,0 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 529,32 360,18 68,1 

401500 Premija KAD 1.808,52 1.783,72 98,6 

 Vir: Občina Trzin 

 
Konto 402 – izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 643.687,11 EUR oziroma 87,43 % 
glede na načrtovano vrednost.  Med naveden odhodke vključujemo: 

- Pisarniški in splošni material storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in 
storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, 
revije, knjige, strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 
računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za 
reprezentanco, hrana, storitve menz, storitve informacijske podpore uporabnikom) 

- Posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, zdravniški pregledi zaposlenih in 
drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 
drugi posebni material in storitve) 

- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij (električna energija, poraba kuriv in 
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, 
poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale) 

- Prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila 
vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo vozila, zavarovalne premije za 
motorna vozila, stroški nakupa vinjet) 

- Izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v 
državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini) 

- Tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih, počitniških in drugih 
objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne 
premije za opremo) 



- Poslovne najemnine in zakupnine (stroški upravljanja, najemnine in zakupnine za garaže in 
parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, druge najemnine, zakupnine 
in licenčnine) 

- Kazni in odškodnine (odškodnine zaradi sodnih postopkov) 
- Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila 

po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča 
povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih 
postopkih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, druge članarine, 
plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila storitev Davčni upravi 
RS, drugi operativni odhodki. 

 
 Konto 409 – rezerve vsebuje splošno proračunsko rezervacijo, iz katere smo realizirali prenose v 
višini 12.864,33 EUR na proračunske postavke na katerih ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev ter 
proračunsko rezervo, ki je namenjena za programe pomoči v primeru naravnih nesreč, iz katere smo 
v letu 2014 za pokrivanje stroškov intervencij zaradi poplav namenili sredstva v višini 20.248,28 EUR.  
 
 
- Tekoči transferi – skupina kontov 41 so bili realizirani v skupni višini 993.132,22 EUR ali 90,1 
% glede na načrtovano vrednost. 
 
Konto 410 – subvencije so bile realizirane v višini 18.029,49 EUR oziroma 100,00%. Sredstva so bila v 
celoti nakazana za subvencioniranje cen JKP Prodnik. 
 
Konto 411 – transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 571.799,67 EUR 
oziroma 88,84 % glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo druga nadomestila 
plač, štipendije, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih subvencioniranje 
stanarin, plačilo razlike med ceno programov  vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikov in 
gospodinjstvom. 
 
Konto 412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam smo realizirali v višini 134.001,53 
EUR oziroma 93,78 % glede na veljavni proračun. 
 
Konto 413 – drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 268.301,53 EUR oziroma 89,24 % 
glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo prispevek ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve 
ter za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
proračunski uporabniki, tekoči transferi v javne agencije. 
 
Konto 414- tekoči transferi v tujino so bili realizirani v višini 1.000,00 EUR oziroma 100,00 % glede na 
veljavni proračun. 
 
 
- Investicijski odhodki – skupina kontov 42 so bili realizirani v skupni višini 1.200.790,35 EUR 
oziroma 93,74 % glede na načrtovano vrednost. 
 
Konto 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev je realizirana v višini 1.200.790,35 EUR kar 
predstavlja 92,50 % realizacijo glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo: 

- nakup opreme (pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, 
drugega pohištva, nakup strežnikov, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup 
telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme, opreme telovadnic in športnih 
objektov) 

- nakup drugih osnovnih sredstev 



- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
- investicijsko vzdrževanje in obnove 
- nakup zemljišč in naravnih bogastev 
- nakup nematerialnega premoženja 
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring.   
Izvedene investicije bodo kasneje v obrazložitvah zaključnega proračuna obrazložene s strani 

skrbnikov po posameznih proračunskih postavkah. 

 
 
- Investicijski transferi – skupina kontov 43 so bili realizirani v skupni višini 86.093,63 EUR 
oziroma 122,80 % glede na načrtovano vrednost. 
 
Konto 431 – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki so bili 
realizirani v višini 50.975,40 EUR, kar predstavlja 97,31 % realizacijo.   
 
Konto 432  – investicijski transferi proračunskim uporabnikom (investicijski transferi javnim 
zavodom) so bili realizirani v višini 35.118,23 EUR oziroma 197,52 %.  
 
 
1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 
skladu z 41. členom ZJF 
Občina Trzin ni sprejela nobenih ukrepov za uravnoteženje proračuna na podlagi 41. člena ZJF. 

 
1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone 
in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov 
med letom v skladu s 47. členom ZJF 
  
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2014 je Občinski svet Občine Trzin sprejel na 19. redni seji, 
21. novembra 2012, nato je na 26. redni seji dne 11.12.2013 obravnaval in sprejel predlog Sprememb 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014. Zaradi nemotenega izvajanja  investicij v obnovo in posodobitev 
cest in parkirišč  ter ostalih popravkov je občinski svet 16.4.2014 sprejel prvi rebalans proračuna ter 
na 3. redni seji, 17.12.2014 sprejel drugi rebalans proračuna namen katerih je bil zagotoviti 
ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in 
investicijskega poslovanja Občine Trzin.  
 
 
1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 23.000,00 EUR in bila porabljena v višini 20.485,28 
EUR.  

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

V letu 2014 smo sredstva iz proračunske rezerve koristili za odpravo posledic žledoloma in poplav in 
sicer : 

Opis Znesek v EUR 

Obrezovanje, odstranjevanje vej vrb z odvozom ob pešpoti in vodovodu Pšata- 1.476,01 



ARBORETUM VOLČJI POTOK 

Nadomestilo za izgubljeni zaslužek- HELIOS, d.o.o. 56,42 

Nadomestilo za izgubljeni zaslužek- K.L.P. d.o.o. 128,65 

Stroški operativne dejavnosti- PGD TRZIN 4.729,88 

Posek in spravilo smreke – Rado Nadvešnik s.p. 183,00 

Pogostitev 11-ih gasilcev udeležencev intervencije- Robert Matijević s.p.  134,40 

Spravilo vejevja in čiščenje posledic žledoloma- RAZPOKA  d.o.o. 302,90 

Stroški operativne dejavnosti- PGD TRZIN 4.210,21 

Stroški operativne dejavnosti- PGD TRZIN 8.964,20 

Pogostitev 11-ih gasilcev udeležencev intervencije- Robert Matijević s.p 139,80 

Pogostitev gasilcev udeležencev intervencije- Robert Matijević s.p 159,80 

SKUPAJ 20.485,28 

 
 
1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin 
za leto 2014 so bile  prerazporeditve med proračunskimi postavkami  izvršene med postavkami, na 
katerih so na eni strani ostala neporabljena sredstva, na drugi strani pa je sredstev primanjkovalo 
oziroma so bila sredstva prenizko načrtovana. 
 
V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve leta 2014 med posameznimi proračunskimi postavkami:  
 

Štev. dok. Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek 

0001-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0014 

Mednarodno sodelovanje 
občine 1.000,00 

0002-2014 PP    0055 
Tehnično reševalna oprema 
in osebna oprema enot PP    0062 

Osebna in skupna zaščitna 
oprema PGD Trzin 1.700,00 

0032-2014 PP    0240 
Invest. vzdrževanje vodovoda 
in kanalizacije (JKP Prodnik) PP    0243 

Subvencioniranje cen JKP 
Prodnik 50,64 

0037-2014 PP    0106 
Izdelava podatkovnih baz 
prostorskih dokumentov PP    0103 

Prostorski informacijski 
sistem 80,00 

0038-2014 PP    0234 
Parkirišča, hodniki za pešce, 
kolesarske steze (P+R) PP    0232 

Ljubljanska cesta -zadnja 
četrtina (pri gasilskem 
domu) 9.137,34 

0059-2014 PP    0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN PP    0262 Podaljšanje ulice Špruha 219,60 

0059-2014 PP    0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN PP    0262 Podaljšanje ulice Špruha 3.442,72 

0060-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0239 Oskrba zapuščenih živali 500,00 

0061-2014 PP    0090 Celostna podoba PP    0089 Promocija občine 200,00 

0062-2014 PP    0007 

Plače in drugi izdatki 
poklicnim funkcionarjem, 
nadomestila nepoklicnim PP    0010 

Oprema in inventar za 
potrebe župana in 
podžupana 191,54 



0062-2014 PP    0007 

Plače in drugi izdatki 
poklicnim funkcionarjem, 
nadomestila nepoklicnim PP    0010 

Oprema in inventar za 
potrebe župana in 
podžupana 489,98 

0062-2014 PP    0007 

Plače in drugi izdatki 
poklicnim funkcionarjem, 
nadomestila nepoklicnim PP    0010 

Oprema in inventar za 
potrebe župana in 
podžupana 111,00 

0063-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0073 

Vzdrževanje in gradnja 
gozdnih cest 770,84 

0065-2014 PP    0132 Mrliško ogledna služba PP    0131 
Prispevki za zdravstveno 
varstvo brezposelnih 525,54 

0066-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0131 

Prispevki za zdravstveno 
varstvo brezposelnih 25,54 

0071-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0111 

Naložbe v vodovod - 
zamenjava salonitnih cevi 59,79 

0067-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0125 Nakupi zemljišč 12.320,00 

0064-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0060 

Transfer požarnih taks 
gasilskim enotam 189,00 

0068-2014 PP    0217 
Splošna proračunska 
rezervacija PP    0157 RK Slovenije 270,00 

0069-2014 PP    0212 Občinske denarne pomoči PP    0122 Subvencioniranje najemnin 259,49 

0070-2014 PP    0002 
Materialni in drugi stroški 
občinskega sveta PP    0001 

Nadomestila občinskim 
svetnikom in članom 
delovnih teles 1.142,35 

 

  



2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



0001 Občinski svet  2 4 . 8 5 8  €  

01 POLITIČNI SISTEM 23.292 € 

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 

- Strategija Občine Trzin 

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin 

- ter ostali občinski predpisi.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

0101 Politični sistem 23.292 € 

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  

01019001 Dejavnost občinskega sveta 22.726 € 

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 11 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 16.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sejnine občinskih svetnikov in članov delovnih teles. V letu 2014 se je občinski 

svet sestal na 7. rednih sejah, na katerih je sprejel 2 nova odloka, 2 spremembi in dopolnitvi odlokov, 1 

pravilnik, 1 spremembo in dopolnitev pravilnika in 84 ostalih dokumentov, kot so razni sklepi, proračun, 

rebalans proračuna, zaključni račun, realizacije, spremembe in dopolnitve sklepov,…  

Ob koncu leta smo z Rebalansom sredstva nekoliko znižali (na 15.000,00€), kasneje pa smo ugotovili, da bo 

kljub vsemu realizacija nekoliko višja kot pa smo predvidevali, zato smo s prenosom sredstev postavko nekoliko 

zvišali. Podrobnejša obrazložitev se nahaja v prilogi Zaključnega računa.  

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. 

 

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta 4.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

K tej postavki spadajo stroški materiala in storitev priprave gradiv za seje OS (papir, špirale za vezavo, obračun 

fotokopij, stroški zvočnega snemanja sej, stroški poštnin itd.), novoletna obdaritev svetnikov in članov delovnih 

teles, sredstva za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin, ipd. 

Stroški so bili planirani na podlagi ocene iz preteklih let za pisarniški material, stroške uradnih objav, časopise in 

druge materialne stroške. Porabljenih je bilo 4.728,33 € in sicer za nakup pisarniškega materiala za delo 

svetniških skupin, za plačilo računalniškega tečaja ene izmed svetniških skupin, za nakup daril za novoletno 

obdaritev svetnikov in članov delovnih teles, za nakupa aranžmaja za konstitutivno sejo,...V plačilo pa je v 

mesecu januarju zapadel tudi račun za pogostitev svetnikov in članov delovnih teles ob zaključku leta 2013.      



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

Pri planiranju je bila upoštevana predvidena poraba v preteklem letu in dejstvo, da se je del gradiva po novem 

pošiljal po elektronski pošti. 

 

0003 Dotacije političnim strankam 1.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, zastopanim v občinskem svetu 

za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj. Sredstva 

planirana v višini 1.218,88 € so bila v celoti realizirana. 

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.  

 

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta 637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za občinski svet ter popravilom (npr. popravilo 

projektorja, snemalne naprave, stojala, nakup računalnika…). V letu 2014 smo sredstva v višini 636,84 € 

namenili za nakup novega računalnika za potrebe dela za občinski svet.  

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot v preteklih letih. 

 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 565 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalnih volitvah 

- Sklep občinskega sveta  

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica 

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev. 

0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve 565 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sklepom občinskega sveta so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji 

volilne kampanje, ki so organizirali volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu ter 

organizatorji volilnih kampanj za kandidate oz. kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% 

volivcev, od skupnega števila volivcev, ki so glasovali. Ker je rok za oddajo poročil in zahtevkov upravičencev 60 

dni od dneva glasovanja, občina pa mora stroške povrniti najkasneje v treh mesecih od prejema zahtevka, je del 

stroškov zapadel v plačilo v letu 2014, del pa jih bo zapadel v leto 2015.  



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

Sredstva na postavki smo predvideli v skladu z zakonom, sklepom občinskega sveta in izidom volitev za člane 

občinskega sveta in za župana, ki jih je ob koncu volitev podala Občinska volilna komisija. 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.000 € 

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 1.000 € 

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 1.000 € 

Opis podprograma 

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

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 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo sredstva na postavki porabili za denarno pomoč Srbiji (500€) ter Bosni in Hercegovini (500€) ob 

katastrofalnih poplavah, ki so državi prizadele spomladi.  

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

Postavko smo s prenosom sredstev v primerjavi s preteklimi leti nekoliko zvišali, zaradi pomoči ob 

katastrofalnih poplavah. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE21 € 

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 

 Strategija Občine Trzin 

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 21 € 

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 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 21 € 

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 € 

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. Porabljenih je bilo 21,25€ za 

pogostitev ob predstavitvi RCKE. 

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

Izračun temelji na dejanski porabi. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 545 € 

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 

Strategija razvoja Občine Trzin ter drugi programski dokumenti 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 545 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega sveta, ožjih 

delov občin 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 519 € 

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 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Stroški članarin so bila planirana na enaki ravni kot v letu 2013. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 26 € 

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 26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 25, 91€ so bila porabljena za nakup daril ob obisku predstavnikov združenja NALAS konec leta 

2013. Račun je zapadel v mesec januar 2014.    

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

Izračun temelji na dejanski porabi. 

 

0002 Župan  5 8 . 0 4 7  €  

01 POLITIČNI SISTEM 58.047 € 

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 

 Strategija Občine Trzin 

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin 

- ter ostali občinski predpisi.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101- Politični sistem 

0101 Politični sistem 58.047 € 

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 58.047 € 

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 

-  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. 

 

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim56.189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupan pa nepoklicno, za kar tudi prejema 

nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 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. 

Zaradi lokalnih volitev in predčasnega odhoda aktualnega župana smo sredstva za 3 mesečno nadomestilo, ki 

odhajajočim funkcionarjem pripada, ob rebalansu znižali.  

Sredstva v višini 56.189,47 EUR smo porabili za 11 plač župana, 11 plač podžupana in 1 neprofesionalno plačo 

župana v času, ko je neprofesionalni podžupan postal neprofesionalni župan.. 

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 in podžupana 

Občine Trzin določa zakon.  

 

0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana 565 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej PP so bila planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. Namenjena so 

delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so razna simbolična darila, šopki 

oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, 

dopisi z grbom in napisom župana…. Z tovrstne namene je bilo v letu 2014 porabljenih 565,64€. 



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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. 

 

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana 1.293 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu, vzdrževanju in morebitnemu popravilu pisarniške opreme in 

inventarja za potrebe župana in podžupana (npr. računalnik, pisalna miza, stol…). V letu 2014 smo sredstva 

porabili za nakup mobilnega telefona, računalnika, programske opreme in ekrana za potrebe župana. S 

prenosom sredstev smo postavko s prvotnih 1.000,00 € zvišali na 1.292,52€. Podrobnejša obrazložitev se 

nahaja v prilogi zaključnega računa.     

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

Sredstva na postavki so bila s prenosom sredstev nekoliko zvišana. 

 

0003 Nadzorni odbor 1 . 5 8 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.582 € 

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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

ekonomske in fiskalne administracije v Občini Trzin. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202- Urejanje na področju fiskalne politike 

0203- Fiskalni nadzor 

0203 Fiskalni nadzor 1.582 € 

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 odbor 



02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.582 € 

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   

-  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 1.582 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena izplačilu sejnin članom nadzornega odbora ter za pokrivanje drugih materialnih 

stroškov nadzornega odbora. V prvi polovici leta 2014 se je Nadzorni odbor sestal na 5. rednih sejah in opravil 

tudi nekaj nadzornih pregledov. V drugi polovici leta pa se nadzorni odbor zaradi volitev ni več sestajal, saj mu 

je mandat potekel s potekom mandata občinskega sveta (5.11.2014). Glede na to, da je bil nov nadzorni odbor 

imenovan šele ob koncu leta, smo postavko z rebalansom znižali na realizacijo (1.581,58 €), saj smo 

predvidevali, da sredstva na postavki do konca leta 2014 ne bodo porabljena, ker se bo nadzorni odbor na svoji 

prvi redni seji sestal v mesecu januarju 2015.     

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

Pri planiranju je bila upoštevana realizacija preteklih let in predpisani pogoji za določanje višine sejnin (razmerje 

do plače župana). 

 

0004 Občinska uprava  3 . 1 2 8 . 1 8 9  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.555 € 

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 politike0203- Fiskalni nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.555 € 

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 1.555 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega 

prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, NUSZ, v 

primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o plačilnem prometu 

- Zakon o davčni službi  

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

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. 

 

0020 Stroški elektronskih storitev 1.555 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, obračuna stroškov Banke 

Slovenije,  vzdrževanje komunikacijske povezave v omrežje državnih organov HKOM in nadomestila za digitalna 

potrdila. 



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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi proračuna za leto 2014. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE168.924 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 

storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkoviti servis občanom 

oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0402- Informatizacija uprave 

0403- Druge skupne administrativne službe 

0402 Informatizacija uprave 9.926 € 

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 infrastruktur 

04029001 Informacijska infrastruktura 9.926 € 

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. 

 



0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr. 7.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva so bila v skladu z že sklenjeno pogodbo iz leta 2013 porabljena za redno letno vzdrževanje 

računalnikov in strežnika ter upravljanje in vzdrževanje poštnih naslovov vključno z arhiviranjem.  

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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. 

 

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema 1.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej PP so planirana za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi 

okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.  V letu 2014 smo iz sredstev na proračunski postavki 

plačali računalnik za potrebe svetovalke za proračun, postavitve WIFI točk v občinski stavbi pokritje obeh sejnih 

sobi in nakupa dvoletne strežniške  licence za antivirusni program ki pokrivajo vse uporabnike ki delajo na 

terminalih. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. 

 

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture 701 € 

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.  

Sredstva na PP smo porabili za zamenjavo UPS baterije, dokup rama in zamenjavo mreže kartice.   

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

Sredstva na tej proračunski postavki so bila planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 158.998 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje  sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo 

protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter 

sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 



04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 72.424 € 

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. 

 

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.407 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, 

Občinski praznik, razna predavanja…), obvestil (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz 

odpadkov…) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevnem časopisu ipd. 

Porabljenih je bilo 1.406,61€. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Vse prireditve v občini, delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, delovanje 

društev ipd. 

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

Pri planiranju je bila upoštevana realizacija preteklih let in sklenjena pogodba. 

 

0022 Občinsko glasilo Odsev 37.981 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, 

raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih 

honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjemnih pogodbah, za plačila preko študentskega servisa…V 

letu 2014 je bilo izdanih 11 številk, saj v mesecu avgustu Odsev ne izide. Namen izdajanja glasila, ki je predvsem 

informirati občane o pomembnejših dogodkih in aktivnostih v občini,  je bil dosežen. V veljavnem proračunu je 

bilo predvidenih 38.000,00€, porabljenih pa 37.980,71€ ( 19.697,56€ za plačila avtorskih honorarjev (od tega 

5.304,75 € za plačila po podjemni pogodbi)); 206,73€ za plačila preko Študentskega servisa; 16.332,30€ za kritje 

stroškov tehnične izdelave in tiska glasila; 1.657,77 € za poštne stroške in 86,35 za vezavo treh izvodov Odseva 

za arhiv).     

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Predloga Finančnega načrta glasila Odsev. 



0023 Lokalni TV program 24.123 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka je bila namenjena izdelavi in predvajanju informativnih oddaj (lokalna TV - snemanje in 

predstavljanje posameznih dogodkov in prireditev; izdelava, objava napovednikov, pogovorne oddaje z 

županom, intervjuji z znanimi občani in občankami, plačila avtorskih honorarjev (za prispevke), plačila po 

podjemnih pogodbah…) Z veljavnim proračunom je bilo predvidenih 25.000,00 €, realiziranih pa 24.123,00€.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Trzinski tednik in druge oddaje o Trzinu in dogajanju v Trzinu. 

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

Izhodišča za izračun so temeljila na podlagi prejete ponudbe in ocene realizacije preteklega leta. 

 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena nakupu opreme za snemanje (kamere, video digitalne kasete…). V letu 2014 smo 

sredstva v višini 182,34 € porabili za nakup 15. kaset Sony in baterij za kamero. 

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 temelji na dejanski porabi. 

 

0224 Tisk uradnega vestnika 8.731 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin vse odloke, pravilnike, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem vestniku. 

Tako so sredstva na tej postavki namenjena objavi, izdelavi, tisku in raznosu Uradnega vestnika vsem 

gospodinjstvom v Trzinu. Ocenjuje se, da je bilo informiranje občanov v letu 2014 dobro. Realizacija za leto 

2014 znaša 8.731,07€. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obveščenost občank in občanov o sprejetih predpisih in drugih odločitvah organov občine, ki imajo kakršnekoli 

materialne posledice za občane in občanke. 

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

Izračun predloga porabe sredstev je temeljil na podlagi sklenjene pogodbe. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.211 € 

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. 

 

0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja 9.774 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, 

čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, občinska priznanja in nagrade, okrasitev, cvetlični aranžmaji, 

SAZAS – avtorski honorarji, sredstva za organizacijo …). V letu 2014 smo izvedli prireditve in proslave ob 

slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti in enotnosti. V 

prejšnjem letu je Občina poskrbela za program na proslavi ob kulturnem prazniku,  program na proslavi ob 

občinskem prazniku in proslavi ob Dnevu državnosti je organiziralo Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin ter 

proslavo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Turistično društvo Kanja Trzin. Na dnevu državnosti je občina 

sodelovala s slovensko policijo, ki je proslavi dodala kvintet policijskega orkestra in govornika. V letu 2014 so 

bila podeljena  občinska priznanja in nagrade. Obisk na vseh proslavah je bil zelo dober, programi prireditev in 

povabljeni nastopajoči pa zelo pohvaljeni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre v prvi vrsti za primerno obeleževanje praznikov skupnosti na ravni države in občine in za spodbujanje 

integracije skupnosti občank in občanov.  

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2014. 

 

0029 Prireditev za najuspešnejše učence 437 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence.  V letu 2014  smo učencem 

podarili knjige, USB ključke, najmlajšim pa čokoladke. Učencem sta darila podarila župan in ravnateljica.  

Program so  izvedli učenci OŠ Trzin in GŠ Domžale . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina želi s poudarjeno pozornostjo do najboljših in najbolj prizadevnih učencev iz občine prispevati k njihovi 

motivaciji in dodatno spodbujati integracijo skupnosti občank in občanov znotraj občine. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2014. 

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sem spada organizacija in izvedba naslednjih prireditev: Prednovoletno srečanje starejših občanov, pri katerem 



je lani občina sodelovala s skupino Trzinski izvir, Prednovoletna zabava za občane Občine Trzin, ter 

Miklavževanje. Sredstva so namenjena za izvedbo programa, okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane, 

ogrevanje, ... 2.250 EUR je bilo namenjenih za Miklavževanje (program in obdaritev). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Integracija skupnosti občank in občanov. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2014. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 69.364 € 

Opis podprograma 

Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer stroški izvršb in 

drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih  

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale 
(material. str, vzdr. ter oprema) 4.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine 

Trzin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklime,gasilniki, 

strelovodi,dimovodni plini,varnostna razsvetljava,servis peči,rezervni sklad, zavarovanje objektov.... 

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

Izračuni  temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 

 

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 12.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

sodelavcev. 

V letu 2014 je bilo 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,  Razvojni zavod d.o.o., ...). 



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 bila predvidena v višini stroškov preteklih let in dopolnjena z rebalansom. 

 

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin 10.766 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za fizično in tehnično varovanje objektov in igrišč v lasti OT. 

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 predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. 

 

0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,…39.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje centra družbenih dejavnosti se namenijo za delovanje Centra Ivana Hribarja  vzdrževanje 

in tekoče materialne stroške, kot so čiščenje, ključavničarska dela, računalniške storitve, okrasni material, 

manjša popravila, stroški elektrike, stroški ogrevanja, stroški za telefon. Redni letni servisi požarnih loput, 

klimatov za prezračevanje,varnostne razsvetljave,notranjih hidrantov,gasilnikov… Porabili smo manj kot smo 

predvidevali saj smo bili bolj varčni pri porabi elektrike, ogrevanja, telefona. 

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 

Zastavljeni cilji so uspešno doseženi, CIH je obratoval nemoteno. Število obiskovalcev in prireditev v centru se 

povečuje iz leta v leto. 

 

0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj 716 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za servisiranje avdio in video sistema, popravilo stolov in nakup table piši-briši. 

Porabljeno je bilo manj sredstev od načrtovanih, na račun manj okvar na avdio in video sistemu. 

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 

Izračuni temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. 

0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH 1.018 € 

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.  

V letu 2014 smo izvedli vzdrževalna dela v prostorih Mladinskega kluba in sicer 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 

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih. 

 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 650 € 

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 650 € 

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 650 € 

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. 



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 € 

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. 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 650,27 EUR za sofinanciranje naravoslovno-raziskovalnega 

tabora v 4. razredu osnovne šole. 

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 378.863 € 

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 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 6.685 € 

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 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 6.685 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim  

organom in službam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin. 

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

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetna in strokovna priprava podlag za kakovostno izvedbo občinskih naložb 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag 

 

0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom 
in službam 6.685 € 

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.  

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, med letom pa z 

rebalansom ustrezno popravljana. 

0603 Dejavnost občinske uprave 372.178 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, 

občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine. 

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

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



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

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

06039001 Administracija občinske uprave 357.708 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 

odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut. 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Zakon o financiranju občin 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim 253.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana za namene plač in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o 

javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za plačilo premij dodatnega 

kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju, 

za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2014 usklajen v višini predvideni po ZUJF.  

Del sredstev smo porabili tudi 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. 

Del sredstev je bilo namenjeno tudi za solidarsnostno pomoč ob poplavah v mesecu novembru. 

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 veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 

Občine Trzin v letu 2014 

 

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave 64.299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena in realizirana predvsem za nakup 

pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in mobitelov, 

stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno stavbo na Mengeški 



cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin internetnih dostopov npr. 

do ius in find infa ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom občinske uprave. Na omenjeni 

proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance. 

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

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let. 
 

0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja 
občinske uprave 38.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plačo in druge izdatke za direktorico občinske uprave.  

Sredstva so bila realizirana za plačo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, za plačilo premije dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po 

Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plačo in prispevke so bila iz 

postavke realizirana še sredstva  za izplačilo regresa za letni dopust, za strokovno izobraževanje, mentorstvo,....  

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

Pravica porabe je planirana na podlagi  predvidene realizacije leta 2014. 

 

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih 1.038 € 

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. 

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

Višina sredstev je bila določena in z rebalansom znižana 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 uprave 14.470 € 

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 1.854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje službenega vozila, stroške goriva, registracijo, zavarovanje, 

vinjeto.. 

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

Izračun temelji na oceni preteklih let. 

 

0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave 10.991 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup fotokopirnega stroja in opremo za popis osnovnih sredstev ( čitalec črtnih 

kod ). 

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

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

 

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 1.624 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  servis in meritev varnostne razsvetljave, pregled tesnosti notranje plinske 

napeljave, servis peči in čiščenje stekel na objektu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklime,gasilniki, 

strelovodi,dimovodni plini,varnostna razsvetljava,servis peči, ter ostali stroški tekočega vzdrževanja. 

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

 Izračun temelji na oceni preteklih let in ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 82.593 € 

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 82.593 € 

Opis glavnega programa 

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

varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

lokalne skupnosti. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.116 € 

Opis podprograma 

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče 

opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne 

zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.  

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so organizirane enote, službe, organi 

Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč z namenom opravljanja nalog zaščite, reševanja in 

pomoči na občinskem nivoju. Te enote, službe organi in druge sile za ZRP so: 

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

 poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki; 

 enote za prvo pomoč; 

 enote za uporabo zaklonišč; 

 službe za podporo, ki jo poleg vodstva te službe sestavlja še 8 ekip (ekipe za: oskrbo, zveze, prevoz, 
informacijsko in komunikacijsko podporo, administrativno podporo in druge potrebe, psihološko pomoč, 
evakuacijo in začasno nastanitev). 
Lokalno javno gasilsko službo na območju celotne občine Trzin opravlja OGE PGD Trzin. 

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

Poleg tega ima Občina Trzin za nemoteno opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči 

sklenjene pogodbe z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami (z dvema izvajalcema za 

gradbeno tehnično reševanje, nadalje za nudenje prve socialne pomoči in različnih oblik strokovne pomoči pri 

odpravljanju socialnih stisk in težav, nadalje za preverjanje ustreznosti pitne vode in zagotavljanja nadomestne 

vode v primeru kontaminacije vodovodnega omrežja, za nudenje prve veterinarske pomoči in opravljanje nalog 

prve pomoči).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

- Zakon o varstvu pred utopitvami  

- Zakon o varstvu pred požarom  

- Zakon o gasilstvu  

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

- Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite 

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

- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 



- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

- Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah 

- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti  

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

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice 

naravnih in drugih nesreč (izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob 

posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje 

pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč). 

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite, izpopolnitev opreme ter 

uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani pripadnikov Civilne zaščite. 

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, 

zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in 

alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne formacije enot, služb in 

organov Civilne zaščite po Sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin - s prilogama 

Kadrovsko in Materialno formacijo, izdelanem na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 

sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov 

Civilne zaščite.  

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število 

formiranih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in udeležba 

na tekmovanjih. 

 

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S PP 50 smo pokrili stroške za prehrano dveh operativnih gasilcev na usposabljanju v Izobraževalnem centru na 

Igu, delno strošek kotizacije za udeležbo petih gasilcev na usposabljanju na tretjem mednarodnem kampu 

Zavoda Vizija Varnosti in v celoti strošek udeležbe osmih gasilcev na dvodnevnih Strokovnih dnevih Borisa 

Stevanoviča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

PP 0052 

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto. 

 

0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje 210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP 51 smo porabili za sofinanciranje programske opreme za napravo POCSAG/SMS. 

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

Pravice porabe so načrtovane na enaki ravni kot v preteklih letih. 

 

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ 61 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na PP 52 je znašala 61,46 €, ki smo jih porabili za plačilo izvajalcu po podjemni pogodbi (izdaja šotora 

CZ) v znesku 23,10 €; stroške prevoza in drobni material. 



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

 Pravice porabe so načrtovane na enaki ravni kot preteklo in predpreteklo leto. 

 

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ 645 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP smo porabili za sofinanciranje servisov hidravličnega orodja in potopne črpalke. 

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. 

 

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot 1.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S PP 55 smo PGD Trzin sofinancirali nakup hidravlične dvigalke Buffel v znesku 1.700 € od celotnega zneska 

2.254,68 €.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

DIIP "Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" - št. OB186-07-0003 z dne 30.11.2010;  

Novelacija DIIP ""Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ"za leto 2014 - št. OB186-07-0003 z dne 

22.11.2013 in 

Novelacija DIIP ""Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ"za leto 2014 - št. OB186-07-0003 z dne 

11.6.2014. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 78.477 € 

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 



- Zakon o varstvu pred požarom 

- Zakon o gasilstvu 

- Uredba o požarni taksi  

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

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

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in 

drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za 

posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je  skrajšanje 

odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna 

škoda. 

Med dolgoročnimi cilji bi izpostavili predvsem nakup gasilskega vozila, skladno s predpisi glede na statut PGD 

Trzin ter izgradnjo nove zgradbe za potrebe PGD Trzin in celotne dejavnosti s področja zaščite in reševanja, 

vključno s pridobitvijo zemljišča ter nakupom opreme. 

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

Letni cilji podprograma so: 

- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,  

- spremljanje realizacije finančnega načrta,  

- nakup opreme za dejavnost  javne gasilske službe,  

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

- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, 

šolske in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,  

- načrtovanje razvoja javne gasilske službe, 

- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter  

- zvišanje ravni aktivne varnosti. 

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so: 

- delež izvedenih nalog,  

- število usposobljenega kadra.  

 

0049 Refundacija plač za CZ 1.349 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S PP 49 smo delodajalcem refundirali nadomestilo za izgubljene zaslužke pripadnikov operativne gasilske enote 

PGD Trzin zaradi udeležbe na Medobčinski vaji Trzin 2014, intervencijah ob naravnih nesrečah in 

usposabljanjih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

PP 0050, 0052 in PP 0059 

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

Realizacija v proračunskem letu 2014 v znesku 1.348,78 €. 

 

0057 Delež za plače CPV Količevo 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S PP 57 smo pogodbeno sofinancirali dejavnost CPV Helios Količevo d.o.o., kjer deluje industrijska gasilska 

enota. 

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

Po sprejemu proračuna se bo z izvajalcem sklenila ustrezna pogodba. 



0058 Redna dejavnost GZ Domžale 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S PP 58 smo pogodbeno sofinancirali dejavnost Gasilske zveze Domžale, v katero je vključeno naše prostovoljno 

gasilsko društvo. 

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

Sredstva na tej postavki so zagotovljena v enaki višini kot v preteklih letih. 

 

0059 Stroški akcij PGD Trzin 5.099 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za operativno dejavnost PGD Trzin smo v letu 2014 porabili 5.098,78 €. 

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let. 

 

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam 5.189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarnega sklada so namenski prihodek iz državnega proračuna, ki mora biti v posameznem 

koledarskem letu tudi porabljen oz. prenakazan gasilskim enotam v enaki, dejanski višini priliva. Ker smo iz 

državnega proračuna v letu 2014 prejeli 5.189 € in smo na PP 60 imeli zagotovljenih zgolj 5.000 €, smo dodatnih 

189,00 € prenesli iz PP 217.  

Skladno s sprejetim NRP OB186-13-0001Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila se 5.000,00 € zagotovi za 

nakup gasilskega vozila, preostanek pa se nameni za nakup opreme.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-13-0001Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 

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

Izračun temelji na realizaciji preteklih let. 

 

0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo za sofinanciranje nakupa podvozja gasilskega vozila GVC-24/50, porabili 40.000 €.  

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, 

potrjen s strani župana dne 22.11.2013, NRP: OB186-13-0001. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podpisanem dogovoru, izdelanem DIIP in NRP. 

 

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP 62 so bila porabljena za sofinanciranje nabave izpihovalca dima Rosenbauer in pripadajoče 

opreme v znesku 3.200 € od celotnega zneska fakture 3.326,06 €. 



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

DIIP "Sofinanciranje nakupa osebne in skupne zaščitne opreme PGD Trzin" - št. OB186-13-0002 z dne 

22.11.2013;  

Novelacija DIIP2014 -  "Sofinanciranje nakupa osebne in skupne zaščitne opreme PGD Trzin" -  OB186-13-0002 z 

dne 11. 6. 2014. 

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na DIIP in NRP. 

 

0155 PGD Trzin - dejavnost društva 2.780 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP 155 so namenjena redni dejavnosti PGD Trzin, nakazovali smo jih na podlagi zahtevkov s 

priloženimi kopijami faktur oz. ustreznih knjigovodskih listin. 

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. 

 

0256 Gorska reševalna služba- GRS 360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Društvo GRS Kamnik je s svojo dejavnostjo vključeno v sistem ZRP Občine Trzin. V letu 2014 smo za 

sofinanciranje delovanja Društvu GRS Kamnik namenili 360 €. 

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

Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin z dne 16. 5. 2012. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11.350 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, 

razvoj podeželja, in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstvo in ribištva je kakovostno izvajanje nalog v zvezi izvajanjem nalog na 

področju podpore kmetijstvu, ki izhajajo iz Strategije razvoja občine in ki zagotavljajo stabilnost in skladen 

razvoj v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog proračunske porabe, zagotoviti pomoč in udeležbo občine pri 

izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, 

Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice), ki jih ima trenutno v največji meri v najemu »Agroemona«, vendar je stanje, 

kar zadeva posest zemljišč, preglednost meja in lastništvo zemljišč (tudi lastništvo občine) po končanih 

postopkih denacionalizacije neurejeno in nepregledno.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103- Splošne storitve v kmetijstvu 

1104- Gozdarstvo 



1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.312 € 

Opis glavnega programa 

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

občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.312 € 

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 3.312 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena in realizirana v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki v svojem  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. 

V letu 2014 smo iz PP plačali 14 najemov boksov in 11 sprejemov mačk. 

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

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

 



1104 Gozdarstvo 8.037 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.037 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovi 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

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

Urejeno makadam cestišče brez lukenj, urejena bankina in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za potrebe 

varnosti in preglednosti cestišča je dolgoročni cilj vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob strokovnih 

usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.037 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva namenjena in realizirana za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest rekonstrukcijo in 

tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so na eni strani 

realizirana za pristojbino za gozdne ceste jo občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za 

vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada 

Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest.  

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje 

Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero je izbran vzdrževalec cest. Vzdrževanje 

(košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob varovalnem 

pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za gozdove 

Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale. 

V letu 2014 smo iz te PP namenili tudi nekaj sredstev za stroške vzdrževanja gozdne učne poti, ki so bili še 

neporavnani iz preteklih let.  



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - vzpostavljen urejen in prevoz sistem gozdnih 

povezav za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju. 

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let ter plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE 

Ljubljana, KE Domžale. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 5.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

energije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

učinkovitost. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206- Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije5.500 € 

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 

(pridobitev energetskih izkaznic,....). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 5.500 € 

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 



- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

Dolgoročni cilj je postati energetsko učinkovita oziroma nizko ogljična občina s težnjo po čim višji ravni 

energetske samooskrbe, zlasti z uporabo obnovljivih virov energije (sončna senergija, toplotna črpalke, 

kogeneracije idr.), sprejeti spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta, pridobiti energetske 

izkaznice za vse objekte v lasti Občine Trzin, s prostorskimi akti spodbuditi gradnjo nizko energetskih objektov v 

občini, s spodbudami pospešiti energetsko sanacijo stavb v lasti fizičnih oseb ter pospešiti vgradnjo naprav za 

izkoriščanje  obnovljivih virov energije.  

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. 

 

0260 LEK- uresničevanje 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri izdelavi novelacije LEK smo se poslužili zunanje strokovne pomoči (znesek 1.342,00 € z DDV), pridobili pa 

smo tudi devet  energetskih izkaznic za objekte v lasti Občine Trzin. Celotni strošek  izdelave energetskih 

izkaznic  ob upoštevanju popusta je 4.157,50 €; realizacija na tej postavki je v letu 2014 znašala 5.499,50 €. 

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

Načrtovana sredstva temeljijo na ukrepih, ki so določeni in tudi finančno ovrednoteni v  Akcijskem načrtu 

Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/14). 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 432.067 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje področje cestnega prometa in infrastrukture, potrebne za čim bolj tekoče odvijanje 

prometa in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj na področju prometa in prometne infrastrukture je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 

visoko prometno varnost in urejenost občinske prometne mreže v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog oziroma zagotavljanje čim višje ravni prometne varnosti v občini in 

čim bolj tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja prometa na območju občine. 

Dolgoročni cilj podprograma je tudi: 

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

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

območju  

- Obvoznica mimo starega dela Trzina  - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, priprava in 

sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,  

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

- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela 

cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302- Cestni promet in infrastruktura 



1302 Cestni promet in infrastruktura 432.067 € 

Opis glavnega programa 

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

višje ravni pretočnosti in čim višje ravni varnosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim nižja stopnja obremenjevanja okolja, pretočnost in učinkovitost prometa ter prometna varnost; 

izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003- Urejanje cestnega prometa 

13029004- Cestna razsvetljava  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 107.306 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in 

tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti ter ovir za umirjanje prometa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0076 Zimska služba 69.708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na 

območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe je občina zagotavljala dostopnost in 

pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in 

izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, 

gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati 

dne 15. 11. in zaključi dne 15. 3. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe 

na območju Občine Trzin. Za zimsko službo 2013/14 so zadostovala sredstva v višini 69.708 EUR, kar jo glede na 

porabo uvršča med milejše zime. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru koncesijske pogodbe za letno in zimsko 

vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin. 



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

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

javna služba. 

 

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 37.598 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so bila izvedena 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, sanacija jaškov in pokrov javne komunalne 

infrastrukture, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob cestni razsvetljavi 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, ipd.  

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 218.680 € 

Opis podprograma 

Ohranjanje obstoječe prometne infrastrukture v najmanj enakem stanju, izboljševanje prometnih pogojev in 

izgradnja novih cestnih povezav z namenom izboljšanja razmer. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine 

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

Dolgoročni cilj podprograma je: 

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

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

območju  

- Obvoznica mimo starega dela Trzina  - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, priprava in 

sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,  

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

- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela 

cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 



0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve 92.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo s porabljenimi sredstvi sanirali naslednje ulice/ceste v Trzinu (naštete največje sanacije): 

- Trzin Mlake, Ulica Kamniškega bataljona, do križišča s Ulico pod gozdom do h. št. 5a - sanacija cestišča po 

obnovi javnega vodovoda in hišnih priključkov 

- Trzin, Habatova ulica, pri h. št. 16, ureditev trapezne hitrostne ovire pri cerkvi ter prehoda za pešce 

- Trzin, Jemčeva cesta-odcep enosmerne pri Gostilni Narobe, Habatova ulica, od h. št. 2 do križišča Jemčevo 

cesto, Habatova ulica del "Pajkove" poti, sanacija dela cestišča in granitnih vzorcev v cestišču, izgradnja javnega 

vodovoda z obnovo hišnih priključkov 

- Trzin, ureditev ceste Za hribom, do križišča s Habatovo ulico do h. št. 9, predhodno izvedena sanacija javnega 

vodovoda 

- OIC Trzin, križišče Dobrave/Blatnica/Motnica, pri poslovnem objektu "Piramida", sanacija posedanja prečkanja 

komunalnih vodov 

- OIC Trzin, ureditev podaljška Špruhe, od h. št. 33/44 do meje z Mestno občino Ljubljana, ureditev cestišča, 

izgradnja cestne razsvetljave in dela hodnika za pešce, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter 

posodobitev prometne signalizacije  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev cestišč v posameznih delih naselja Trzin. 

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

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

0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova 6.614 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije (izvedbeni načrt za izvedbo in PZI) ter izvedli izbor 

izvajalca del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za objekt Mengeške ceste v 

Trzinu, do P20 do P1 - nadaljevanje. 

Na sestanku s predstavniki RS MzI DRSI iz Ljubljane (v juniju 2014) je bil dosežene dogovor, da se komunalna 

infrastruktura v celoti obnovi (javni vodovod s hišnimi priključki, dogradnja javne kanalizacije za odpadno vodo, 

obnova cestne razsvetljave in prometne signalizacije) ter sočasno gradnja zaščitne kanalizacije za NNO EEK ter 

optično omrežje. Hodnik za pešce bo dograjen od h. št. 72 do h. št. 84 oz. 79 (Grajska cesta v Trzinu). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-07-0009 Mengeška c.- modernizacija in obnova- soinvest. Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139  

skozi naselje Trzin – 1. faza (od P21 do P60).Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139  skozi naselje Trzin – 2. faza 

(od P1 do P21). 

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

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

 

0232 Ljubljanska cesta -zadnja četrtina (pri gasilskem domu) 47.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bila zaključena obnova in posodobitev zadnje četrtine Ljubljanske ceste v Trzinu (zaključna dela 

asfaltiranje cestišča). Višina porabljenih sredstev predstavlja pogodbeno razliko med načrtovanimi izplačili v 

letu 2013 in preostankom do sklenjene pogodbene vrednosti. Posodobljeno je bilo cestišče s prometno 

signalizacijo, dograjeni vzdolžni parkirni prostori, dograjena cestna razsvetljava, prestavljeno in opremljeno 

avtobusno postajališče, dograjena kanalizacija za padavinsko odpadno vodo ter urejena prometna signalizacija.  



S tem je zaključena ureditev Ljubljanske ceste (od Mengeške ceste do Mlakarjeve ulice) in je skupaj trajala 14 

let (2000-2014). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev dela Ljubljanske ceste v Trzinu z izgradnjo hodnika za pešce in kolesarske steze od Doma starejših 

Trzin do Gasilskega doma Trzin. 

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

Vsa sredstva se porabljajo v skladu s NRP-jem. 

 

0262 Podaljšanje ulice Špruha 72.152 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo po izpeljavi javnega naročila uspešno zaključili z ureditvijo dodatne cestne povezave iz OIC 

Trzin proti MOL.  

Cesta je bila do meje urejena (asfaltiranje, odvodnjavanje, cestna razsvetljava, javna varovalna ograja, 

podaljšek hodnika za pešce, vse na območju k.o. Trzin) in spuščena v promet dne 27. 12. 2014. Ena situacija je 

zapadla v izplačilo v leto 2015. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ureditev dodatnega (uradnega) izhoda iz OIC Trzin. 

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

Vsa sredstva se porabljajo v skladu s NRP-jem. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 12.692 € 

Opis podprograma 

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju cestnega prometa: upravljanju in tekočemu vzdrževanju 

parkirišč, prometnih znakov,... 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0033 Nakup, postavitev in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih 
tabel, ipd. 4.443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za označitev intervencijskih površin ter parkirne ureditve pri osnovni šoli, za 

uskladitve prometne signalizacije s predpisi in odpravo neskladnja. Porabljena je bila tudi za zamenjavo 

nekaterih dotrajanih prometnih znakov, v glavnem z območja Trzin Mlake. Ta postavka je bila z zagonom 

postavke 0267 tudi dejansko ukinjena. 



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 

Zagotavljanje prometne varnosti. 

 

0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz. 7.732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo talne signalizacije in intervencijske ukrepe (prometna nezgoda - podrtje 

prometne signalizacije in cestne razsvetljave v OIC Trzin). Porabljena je bila tudi za zamenjavo nekaterih 

dotrajanih prometnih znakov, v glavnem z območja OIC Trzin. Ta postavka je bila z zagonom postavke 0267 tudi 

dejansko ukinjena. 

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 516 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila osnovana z zadnjim rebalansom (in s predvideno ukinitvijo postavk 0079 in 0084), zato ima 

manjšo realizacijo. Sicer so bila na postavki porabljena sredstva za ureditev prometne signalizacije na trapezni 

hitrostni oviri na Habatovi ulici, poleg h. št. 16, pri cerkvi. Urejen je bil prehod za pešce (ureditev horizontalne in 

vertikalne signalizacije, v skladu s predpisi). 

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. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 93.389 € 

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 

- Odlok o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju 

opravljanja gospodarske javne službe "javna razsvetljava" v Občini Trzin 

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti. 



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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb. 

 

0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo 37.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za realizacijo prejetih faktur s strani dobaviteljev el. energije v obdobju december 2013 - november 2014. 

Poraba tokovine pada (2007 - 89.000 EUR, 2012 - 68.000 EUR, 2014- 37.000 EUR) predvsem zaradi zamenjava 

žarnic s sijalkami, ki imajo manjšo porabo in so okoljsko bolj sprejemljive, cestno razsvetljavo na območju 

štiripasovnice pa je z letom 2013 ponovno prevzela RS MzI DRSI. 

Padec porabe tokovine pričakujemo še s posodobitvijo prižigališč. 

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 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter 

drogov cestne razsvetljave.  

Poravnan je bil tudi strošek intervencijskega vzdrževanja in postavitev dodatnih svetil na delu Grajske ceste v 

Trzinu. 

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. 

 

0082 Javna razsvetljava - novogradnje 33.439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financirana je bila postavitev dodatne svetilke na Trdinovi ulici v Trzinu, uskladitev celotne cestne razsvetljave z 

uredbo o svetlobnem onesnaževanju na območju OIC Trzin in ki je v vzdrževanju in upravljanju Občine Trzin, 

vzpostavitev dodatnega droga na Habatovi ulici (osvetlitev novega prehoda za pešce pri cerkvi). 

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

Vzdrževanje ustrezne osvetljenosti javnih poti in cest ter zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti v prometu. 

 

0084 Vzdrževanje prometne signalizacije 1.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo posegi na semaforjih. Gre za vzdrževanje semaforjev (menjava pregorjenih 

žarnic, odprava poškodb na stikalih za pešce, preklaplanje ob prehodu na poletni čas, ...) na Mengeški cesti in 

sicer križišče z Ljubljansko cesto-pri gasilskem domu, križišče pri odcepu k osnovni šoli ter križišče pri 



nekdanjem lokalu Jan Bar. Ta postavka bo z zagonom postavke 0266 ukinjena. 

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 signalnih naprav 5.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ukinitvijo PP 0079 in PP 0084 nameravamo ločiti vzdrževanje prometne signalizacije: združitev vzdrževanja 

semaforjev in cestne razsvetljave (PP 0266) ter prometnih znakov in talnih oznak (PP 0267). V letu 2014 so bila 

sredstva na tej postavki porabljena za uskladitev cestne razsvetljave z uredbo o preprečevanju svetlobnega 

onesnaževanja, na nekdanjem območju T-3, to je na drogovih višine 5,5 m. 

 

 

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. 

 

14 GOSPODARSTVO 27.009 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 

dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 

Občini Trzin in čim boljše pogoje za delovanje gospodarskih subjektov, ki delujejo na območju Občine Trzin v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je: 

- Omogočati in presegati doseženo raven spodbudnosti podpornega okolja za razvoj gospodarstva v občini 

(prostorske možnosti, promet, neposredne in posredne spodbude)  

- S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti  umazane, 

okolju škodljive industrije, spodbuditi tehnološko zahtevne, okolju in naravi neškodljive proizvodne in 

storitvene dejavnosti, kreativne industrije, socialno podjetništvo, predelavo lesa, doseči čim višjo raven 

samooskrbe na področju energije in prehrane ipd.),  

- S predpisi in ukrepi prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini in omogočati nova delovna mesta,  

- S predpisi in ukrepi zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še 

razvijati kot pomembno poslovno okolje,  

- Še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi raziskavam, 

- S predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne 

infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoj IKT storitev (širokopasovni internet), 



- Omogočiti in spodbujati nastanek in delovanje Regionalnega centra kreativne ekonomije v občini (RCKE), 

- Spodbuditi ustanovitev ali ustanoviti Podjetniški svet mladih z namenom izobraževanja in vzgoje za 

podjetništvo, animacije za podjetništvo ter oblikovanja podjetniške kulture pri mladih,  

- Po možnosti spodbuditi oblikovanje raziskovalno – tehnološkega centra v OIC Trzin.   

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.713 € 

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 4.713 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, 

financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega 

gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih 

gospodarskih subjektih 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije 4.713 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za vključevanje v regionalne programe in sicer za pripravo 

medobčinskih projektov v partnerstvu z RRA LUR (Turizem Ljubljana) in RCL Litija (Agencija za razvoj turizma in 

podjetništva Kamnik). RRA LUR in RCL Litija sta pooblaščena centra za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega 

razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Občine Ljubljanske urbane regije zagotavljajo sredstva glede na 

odstotek števila prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah LUR. 

V letu 2014 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za sofinanciranje naslednjih nalog in operacij s 

področja regionalnega sodelovanja: Promocija turističnega območja Srca Slovenije (PTOSS), Sofinanciranje 

aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije (RDO), Sofinanciranje operacije 

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Sofinanciranje splošnih 



razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji. Pogodbe za projekte so bile podpisane v letu 2013 oz. v začetku leta 

2014. Projekti, ki so regionalnega oziroma medobčinskega značaja, so deloma sofinancirani tudi s sredstvi iz 

evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih udeleženih občin. 

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

Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na osnovi podpisanih pogodb, preteklih izkušenj glede 

višine tovrstnih stroškov in vsebini posameznega projekta iz naslova regijskega sodelovanja. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 22.296 € 

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 2.786 € 

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 

- Strategija razvoja Občine Trzin 

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 

Letni izvedbeni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in 

regiji. 

 

0089 Promocija občine 2.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za promocijo občine v javnih občilih, v otroški prometni pobarvanki,  

oblikovanje ter tisk koledarja prireditev za leto 2014,  za predstavitev občine na dveh sejmih, ter certifikat zlati 

kamen .. 

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 2014. 

 



0090 Celostna podoba 226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z logotipom in 

grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,..V letu 2014 smo 225,70€ porabili za tisk vizitk za potrebe 

župana in podžupana.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

008 

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

Pri planiranju je bila upoštevana realizacija preteklih let. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 19.510 € 

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 

- Strategija razvoja Občine Trzin 

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

Učinkovito izvajanje podprograma. 

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma 

 

0087 Delovanje občinskega informacijskega središča 12.160 € 

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 in Turističnega društva Kanja, so sredstva namenjena še za plačilo 

stroškov telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov Centra. 

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 predvidene realizacije v letu 2014, prejetih ponudb dobaviteljev in 

sklenjenih pogodb.  

 

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi 7.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kritje stroškov nekaterih prireditev, preko razpisa. 

Florjanov sejem 4.300, predstavitev v Arboretumu Volčji potok, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas, 



prednovoletni sejem v Trzinu. S te postavke se financira tudi Mednarodni folklorni festival v višini 50 % oziroma 

2.250 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

0014, 0039, 009 

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

Izračun predloga porabe ostaja na enaki ravni kot v letu 2014. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 21.701 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- veljavna zakonodaja s področja varovanja okolja,  

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

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

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

4/2013), 

- Lokalni program varstva okolja - LPVO, 

- Lokalni energetski koncept - LEK, 

- Razvojni program (RRA LUR), 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Občini Trzin. 

Dolgoročni cilj: 

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za 

uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati, 

- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava akcijskega 

načrta za uresničevanje programa, 

- Izdelava programa/akcijskega načrta preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi tujerodnimi 

rastlinami in zagotoviti izvajanje načrta (uprava, društva in druge NVO),  

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

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

izvajanje programa  

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

- Z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora zagotoviti koristno rabo meteornih voda (zajemanje deževnice 

za namakanje, pranje avtomobilov in podobne namene). 

- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave  

 



1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 19.366 € 

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 1.691 € 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega ločevanja odpadkov in dokončne 

obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja 

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

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin  

- Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin 

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč. 

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij. 

 

0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih 
odlagališč, … 1.691 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za spomladansko občinsko čistilno akcijo, ki je potekal dne 12. 4. 2014. Gre za 

stroške nakupa opreme (zaščitnih rokavic, vreč, ...), odvoza nabranih odpadkov (kontejnerjev) ter pogostitve 

udeležencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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 17.674 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU 

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

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

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi. Kot dolgoročni cilj bi izpostavili nadgradnjo 

in modernizacijo skupne Centralne čistilne naprave. 

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

 

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 10.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 7.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so lastnice CČN Domžale-Kamnik (Občine: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, 

Mengeš in Trzin) pristopile k izvedbi projekta nadgradnje in posodobitve CČN, kljub dejstvu, da še ni izdana 

odločba o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale-Kamnik. 

Občine so se dogovorile, po vnaprej znanem ključu, da bodo razliko zalagale iz presežka preteklih let, ki ga je 

ustvarila CČN, lastnih sredstev (proračuna) ter bančnih posojil, kolikor bodo ta potrebna. Odločitev o izvedbi 

nadgradnje je bila sprejeta, saj se bližamo roku (do dne 31. 12. 2016), ko mora biti sedanja CČN posodobljena, 

sicer bodo lastnice začele plačevati kazen. Sredstva so bila porabljena za izvedena dela ter strokovni nadzor. 

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 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.330 € 

Opis glavnega programa 

Upravljanje in nadzor vodnih virov; ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov. 



Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Izvedba načrtovanih projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.330 € 

Opis podprograma 

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski predpisi. 

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov. 

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

Izvedba načrtovanih posegov. 

 

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav 1.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin je namenila sredstva nujnemu urejanju brežin vodotoka v urbanem delu naselja Trzin, ob Kidričevi 

ulici. Težave so nastajale predvsem pri pretoku v bližini avtopralnice 

ob Kidričevi ulici, kjer se je umetno, s strani neznanih oseb, zajezevalo pritok vode. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

vodotokov. 

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

Preprečevanje poplav, odstranjevanje odpadkov (kolesa, gume, ipd.) iz brežin in struge, preprečevanje 

izrazitega porasta gnezd glodalcev, urejenost okolice in izgleda kraja. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.006 € 

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 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.006 € 

Opis podprograma 

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

naselja Mlake. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področni predpisi. 

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

Ohranitev stanja. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.006 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so se zagotavljala 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 so bila porabljena za izplačila nadomestil lastnikom parcel. Višina sredstev se določa letno, 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. 

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe temelji na podlagi realizacije preteklih let. 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 853.674 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 

gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

- veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora,  

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

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

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

4/2013), 

- Lokalni program varstva okolja - LPVO, 

- Lokalni energetski koncept - LEK, 

- Razvojni program (RRA LUR), 



- Odlok o zavarovanju kulturnih vrednot, 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. 

Dolgoročni cilji: 

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

oz. ga spremeniti v strateški del OPN skladno z veljavno prostorsko zakonodajo; 

- Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 4/2013) glede na prejete pobude in razvojne potrebe; 

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih aktov (OPPN) 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603- Komunalna dejavnost 

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16.934 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

16029003- Prostorsko načrtovanje  

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.518 € 

Opis podprograma 

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

infrastrukturnih evidenc. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- področna zakonodaja 

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

Dolgoročni cilj je s pripravo ustreznih strokovnih podlag (geodetske podlage in evidence) omogočiti pripravo 

ustreznih prostorskih aktov za uravnotežen razvoj Občine Trzin (gospodarski razvoj, zadovoljitev stanovanjskih 

potreb, ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine,...). 

 

 

 



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

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

 

0103 Prostorski informacijski sistem 2.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva namenjena in v letu 2014 tudi porabljena za redno 

vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema Občine Trzin (Piso), ki ga na podlagi pogodbe zagotavlja 

zunanji izvajalec. Del sredstev je bil porabljen za nadgradnjo sistema in vnos novih prostorskih podatkov (baza 

cestnih podatkov in kataster javnih vodov). 

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe temelji na pogodbi za pretekla tovrstna dela. 

 

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 10.925 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju izvajanja 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. 

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za redno vsakoletno posodobitev podatkov o lastnikih oz. uporabnikih 

zemljišč, posodobitev tehničnih podatkov o objektih, vsebinsko obdelavo podatkov, izvoz podatkov za davčno 

evidenco, prenos podatkov na najnovejši zemljiški kataster, izločitev parcel z gradbenimi dovoljenji, 

posodobitev o lastništvu in izmerah, obdelavo evidenc in posredovanje na DURS. 

Del sredstev je bil namenjen za izdelavo video almanaha občinskih cest, evidence prometne signalizacije in 

obnovo baze cestnih podatkov (BCP), pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskih cestah, vpisu 

občinskih cest v zbirni kataster GJI, določitvi zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami ter določitvi 

podatkov o šifri in deležu namenske rabe zemljišč. 

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe temelji na pogodbi z zunanjim izvajalcem, ponudbah in na 

preteklih primerljivih stroških iz naslova NUSZ. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 3.416 € 

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, 

- in ostala področna zakonodaja. 



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, 

razvojnih potreb in strokovne presoje), ki bo temelj učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč, podlaga za 

ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer s primerno razporeditvijo različnih dejavnosti v prostoru. 

Dolgoročni cilji: 

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

oz. ga spremeniti v strateški del OPN skladno z veljavno prostorsko zakonodajo; 

- Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del, UPB-1 (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 4/2013) glede na prejete pobude in razvojne potrebe; 

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih aktov (OPPN) 

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

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: 

- prva faza (osnutek) sprememb in dopolnitev OPN 

- priprava strokovnih podlag. 

 

0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-
ji 3.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena predhodnim stroškom ob pripravi začetnih faz ali za strokovne podlage ob pripravi 

sprememb in dopolnitev OPN. 

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za vris površin cest in voda v OPN Trzin in Geološko-hidrološko poročilo 

za potencialno lokacijo gozdno parkovnega pokopališča. 

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe temelji na izkušnjah v zvezi s preteklimi stroški iz naslova OPN in 

ostale prostorske dokumentacije. 

1603 Komunalna dejavnost 663.644 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa so načrtovane investicije v izgradnjo vodovoda, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za 

praznično urejanje naselja, parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju. 

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

Izvedba načrtovanih nalog in projektov v skladu z zakonodajo ter sprejetim Lokalnim razvojnim programom 

Občine Trzin za leto 2014 do 2020. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001- Oskrba z vodo 

16039003- Objekti za rekreacijo 

16039004- Praznično urejanje naselij 

16039005- Druge komunalne dejavnosti 



16039001 Oskrba z vodo 566.842 € 

Opis podprograma 

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga 

lokalne skupnosti. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je javno podjetje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o vodah 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin 

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

- pogodba z javnim podjetjem 

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

Dolgoročni cilj podprograma je: 

- Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah – Izgradnja novega cevovoda od črpališč 

do Trzina in vključitev dodatnih globokih vrtin, 

- Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine, 

- Redno spremljanje kakovosti pitne vode, 

- V primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranje tehnološke vode oziroma izvedbo lastnih 

vrtin za potrebe tehnoloških procesov.   

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture. 

 

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 382.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bil, na podlagi izbora v letu 2013, v delo uveden izvajalec del ter nadzor. Zemeljska dela so bila v 

letu 2014 zaključena, predviden je še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni 

javni vodovod v prihodnjem letu. Tako je bil na novo zgrajen vodovod 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 obnovljenega vodovoda. Sočasno smo sicer ob menjati primarnega vodovoda obnavljali 

tudi vodovodne hišne priključke ob trasi. 

S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami v 

okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, vendar zaenkrat še nismo prejeli odločbe o 

dodelitvi sredstev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- TrzinOB186-09-0002 Obnova vodovodnega 

omrežja- Mengeška cesta  Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih vodovodnih povezav 

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) 184.012 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne in druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, 

javna higiene). 

V letu 2014 je bil obnovljen vodovod s pripadajočimi hišnimi priključki na cesti Za hribom (od h. št. 12 do meje z 



Občino Mengeš), vodovod na Ljubljanski cesti (od objekta Barca do Gasilskega doma Trzin), vodovod na 

Kmetičevi ulici, kjer je bil izveden tudi novi podboj pod železniško progo, vodovod na Ulici Kamniškega 

bataljona (od h. št. 1 do h. št. 5), Habatova ulica in Mengeška cesta - trasa II. faze Vodooskrbe občine Trzin ter 

bila izdelana projektna dokumentacija za prihodnje investicije (obnova vodovoda na Mengeški cesti- stranski 

krak proti objektu OŠ Trzin). Del sredstev je bil namenjen tudi strokovnemu gradbenemu nadzoru ter 

opremljanju obstoječega črpališča s piezometri. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Redno investicijsko vzdrževanje. 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi ocenjene najemnine GJI preteklega leta. 

16039003 Objekti za rekreacijo 15.375 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in obnove objektov za rekreacijo ter opreme za 

šport in naložbe v tovrstne objekte. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi. 

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa, pridobiti zemljišče za izgradnjo nogometnega 

igrišča, izgraditi igrišče ter izgraditi športno dvorano. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programa. 

 

0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport 15.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za servisiranje vseh igral in izdaja potrdila na javnih igriščih, popravilo asfaltne 

podlage na igrišču pred OŠ Trzin, obnova talnih označb na atletski površini, popravilo poškodovanih naprav na 

trim stezi in druga manjša popravila na športno rekreacijskih parkih. 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let in oceni stroškov za načrtovana popravila.  

16039004 Praznično urejanje naselij 5.989 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselja; zlasti v času pred Novim letom in ob drugih praznikih. 

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 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja. 



0115 Božično novoletna okrasitev občine 5.989 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za okrasitev po občini. Postavitev smreke in njeno okrasitev, postavitev napisa 

srečno na Ljubljanski cesti, postavitev snežink na drogovih in postavitev verig med drogovi  JR na Ljubljanski 

cesti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za vsakoletni stroške ob koncu leta, s katerim okrasimo občino z minimalnimi sredstvi. 

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi  realizacije prejšnjih let. Redna okrasitev občine ob izteku starega in 

začetku novega leta. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 75.438 € 

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 kraja35.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke 0116 so bila namenjena letnemu vzdrževanju zelenic, cvetličnih nasadov in drugih 

parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin. V okviru te postavke občina 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. Zaradi sorazmerno 

mokrega poletja je bila realizacija nekoliko manjša kot v primeru sušnega poletja (več košenj trave in več 

zalivanja cvetličnih nasadov). 

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. 

 



0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski 
objekti - urejenost kraja 21.551 € 

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 idr. 

Sredstva v letu 2014 so bila namenjena plačilu nadomestila za vzdrževanje čistoče na javnih urejenih športnih 

površinah, popravilu in vzdrževanju fontane na Ljubljanski cesti pred CIH-om, obnovi lesenih delov klopc, 

ureditve drevoreda na Kidričevi ulici in Ljubljanski cesti (zadnji četrtini), spomladanskemu in jesenskemu 

zbiranju odpadnega zelenega odreza, najemnini za parkirni prostor v podtalni garaži na Ljubljanski cesti za 

potrebe zdravstvene službe, ureditev povezovalne steze med glavno in notranjo Ljubljansko cesto, čiščenje 

zamašenih kanalet ob večjem jesenskem nalivu, idr. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Splošna urejenost kraja in ohranjanje minimalnega estetskega izgleda občine, preprečevanje propadanja 

manjših obeležij, ureditev novih cvetličnih nasadov ipd. 

 

0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik 18.029 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S tej postavki smo krili razliko med dejanskimi in obračunanimi stroški, ki so nastali pri storitvah komunalnih 

dejavnosti, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal. 

Subvencija, ki je odstotkovno padala iz meseca v mesec (januar-maj) je bila v juniju izničena, saj je začela veljati 

polna cena storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obračun storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 

Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni vestnik OT, št. 3/13) 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.630 € 

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 

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj 

v občini.  



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.630 € 

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  

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

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj 

v občini.  

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za subvencioniranje najemnin, sredstva za vzdrževanje neprofitnih 

stanovanj ter poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij za objekte ter plačilo stroškov za upravljanje. 

 

0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje) 7.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 7.630,04 EUR so bila porabljena 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, stroški zavarovanja, elektrike na skupnih delih in napravah,... 

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. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 165.466 € 

Opis glavnega programa 

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

občine). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči. 

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

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



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001- Urejanje občinskih zemljišč 

16069002- Nakup zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.715 € 

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 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

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 7.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so bila porabljena sredstva za kritje stroški povezanih z urejanjem najemnih razmerij, prodajnih 

razmerij ter razpolaganje z občinskim premoženjem. 

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

Izhodišča za določitev višine sredstev so bila določana na osnovi proračuna iz predpreteklega leta in z 

rebalansom ustrezno korigirana. 

 

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo 134 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz 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. 

16069002 Nakup zemljišč 157.751 € 

Opis podprograma 

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo. 



Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 

- Zakon o urejanju prostora 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Stanovanjski zakon 

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine. 

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

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

pogodbeno stranko. 

 

0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine 75 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke smo financirali  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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišča za izračun so temeljila na osnovi preteklih realizacij in načrtovanih nakupov ter ustrezno znižana z 

rebalansom zaradi manjših aktivnosti na tem področju. 

 

0125 Nakupi zemljišč 157.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke smo financirali nakupe zemljišč (npr. za gasilski dom-dom zaščite in reševanja), ki jih občina 

potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij oz. za potrebe menjave. 

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 so temeljili na osnovi načrta razpolaganja, kjer so predvideni nakupi nepremičnin, vendar v določenem 

obsegu, glede na pretekle realizacije, čeprav  je načrt večji, saj so v njem izraženi interesi, realizacija pa je 

dolgotrajnejša, ker je pogojena s številnimi drugimi okoliščinami (npr. ekonomske, obremenjenost, geodetska 

urejenost...) ter nato z rebalansom ustrezno korigirana. 

 

 

 

 

 

 

 



17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 21.105 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področna zakonodaja in občinski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702- Primarno zdravstvo 

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707- Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 1.570 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva 

(Zdravstveni dom Domžale, Splošna ambulanta Trzin in šolska zobna ambulanta) 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 1.570 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje 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 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, z ustreznim 

dogovorom z Zdravstvenim domom Domžale zagotoviti delovanje zobozdravstvene ambulante v Trzinu ali 

pridobiti koncesijo. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 



0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin 1.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin v višini 2.000,00 EUR za zamenjavo 

strojne in programske računalniške opreme v zobni ambulanti Trzin. 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.569,82 EUR. 

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.574 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za 

programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

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 

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.574 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe 

spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o lekarniški dejavnosti 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov 684 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine 

Trzin v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. 

Višina realizacije na postavki je bila 684 EUR za opravljenih 38 kliničnih pregledov. 



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

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

 

0130 Specialni pedagog 1.890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v deležu, ki odpade na Občino Trzin.  

Specialni pedagog sodeluje pri obravnavi otrok v okviru razvojne ambulante ZD Domžale. Sredstva prispevajo 

občine ustanoviteljice v dogovorjenih deležih (Občina Trzin 5,84%). 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.889,67 EUR. 

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

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

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 16.962 € 

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 15.026 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 



0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 15.026 € 

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). 

Realizacija na postavki je bila višja od predvidene, zato je bilo sredstva na postavki potrebno zvišati z 

rebalansom. Povprečno mesečno število upravičencev je bilo 40. 

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

Izračun temelji na številu upravičencev do kritja prispevka v preteklem letu. 

17079002 Mrliško ogledna služba 1.936 € 

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 zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0132 Mrliško ogledna služba 1.936 € 

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).  

Realizacija na postavki je bila nižja od predvidene, zato so bila sredstva znižana z rebalansom. 

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 276.644 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (društva in druge neprofitne 

organizacije: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne 

skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakonodaja s tega področja,  

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni kulturnega, športno-

rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij in kakovostno izvajanje 

nalog občine na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802- Ohranjanje kulturne dediščine 

1803- Programi v kulturi 

1804- Podpora posebnim skupinam 

1805- Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 52.736 € 

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 52.736 € 

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.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju 



- Zakon o urejanju prostora  

- Zakon o graditvi objektov  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 

- Stanovanjski zakon 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik  

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

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

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. 

 

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena pridobivanju sredstva preko Razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v Občini 

Trzin, predvsem za zbiranje, ohranjanje in oblikovanje zbirk kulturne dediščine. 

V letu 2014 so bila s strani društva, ki je uspelo na razpisu, sredstva porabljena za nakup narodne noše kot 

eksponata, opremo folklorne skupine in nekaj starinskega orodja za predstavitev v muzeju Jefačn'kove 

domačije. 

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

Izhodišče, na katerih temelji izračun predlogov pravic porabe je predvsem višina sredstev, ki so bila za razpis 

namenjena v preteklih letih (razpis, sklep in zahtevek za refundacijo stroškov). 

 

0134 Muzejska dejavnost 10.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega Muzeja Kamnik v delu, ki odpade na Občino 

Trzin.  

Sredstva so bila v celoti realizirana za postavitev razstave v Jefačn`kovi domačiji z naslovom Prazgodovina: kako 

so živeli? 

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

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

 

0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva 1.731 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za zbiranje krajevne etnološke dediščine, etnološke in zgodovinske muzejske 

artefakte, ki se razstavljajo v muzejskem delu obnovljene Jefačn'kove domačije. 

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za prevoz starin in umetnin, nakup starinskega pohištva in opreme za 

kmečko sobo, material za restavriranje slike padlih v NOB ter za izdelavo in montažo rustikalne starane klopi. 

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

Izhodišče, na katerem temelji izračun predloga pravic porabe je Občinski program kulture. 

 



0248 Obnova Jefačn`kove domačije 26.548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena in v letu 2014 tudi porabljena za del investicije v notranjo opremo v obnovljeni 

Jefačn'kovi domačiji, kot so dobava in montaža materiala ter vsebinska postavitev stalne razstave 

»Prazgodovina: Kako so živeli« z interpretacijsko postavitvijo mesarskega dela muzeja. 

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so pogodbe, pretekle primerljive storitve, 

ponudbe. 

 

0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in 
invest.vzdr. ter oprema) 11.491 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena rednemu in tekočemu vzdrževanju novozgrajenega muzejskega dela 

Jefačn'kove domačije. 

V letu 2014 so bila sredstva namenjena plačilu stroškov vodnega povračila za pridobivanje toplote za leti 2012 

in 2013, nakupu klopi in koša za smeti pred objektom, čiščenju prostorov in stekel, čiščenju vrtine in potopne 

črpalke, dobavi in montaži samočistilnega filtra, vgradnji vodnega števca, stroškom izvajanja storitev iz varnosti 

pri delu, nakupu projektorja in platna, rednemu vzdrževanju hidravličnega dvigala, periodičnemu pregledu 

dvigala, stroškom upravljanja, nakupu drobnega materiala (ščitnik za vrata, stikalo,…), polaganju UTP kabla, 

dobavi in montaži routerja in Wi Fi, dobavi in montaži modula za daljinsko nastavitev toplotne črpalke, 

dimnikarskim storitvam, storitvam Telekoma, nakupu zastav ter zavarovanju objekta z opremo. 

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so primerljive izkušnje iz preteklih let v zvezi z 

rednimi in tekočimi vzdrževalnimi deli. 

 

0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in 
ohranjanje kulturne dediščine 146 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena manjšim obnovam kulturnih spomenikov (obnova črk, spominskih plošč,...). 

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za popravilo spomenika pri OŠ Trzin. 

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so primerljive izkušnje iz preteklih let v zvezi z 

izvedbo tovrstnih obrtniških del. 

 

1803 Programi v kulturi 121.009 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko 

kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je omogočiti še višjo raven dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij v občini, 

omogočanje in spodbujanje družabnega življenja v občini, rekreacije in kulturnih dejavnosti občank in občanov. 



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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001- Knjižničarstvo in založništvo 

18039003- Ljubiteljska kultura  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 92.788 € 

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 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Odlok o Knjižnici Domžale 

- občinski predpisi s področja kulture (Lokalni program kulture) 

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 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena podpori založniškim projektom v Občini, odkupom knjig za obdaritve, 

podpori pomembnim domoznanskim izdajam, itd... Z Rebalansom smo postavko nekoliko zvišali zaradi nakupa 

knjige Slava Vojvodine Kranjske. Poleg omenjene knjige Slava Vojvodine Kranjske, pa smo v letu 2014 kupili tudi 

nekaj knjig, ki so bile v tem času aktualne ter knjig za obdaritev.   

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

Sredstva so bila za rebalansom nekoliko zvišana zaradi nakupa knjige Slava Vojvodine Kranjske.  

 

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv 
za odd.v Trzinu 89.709 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki 

odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. 

Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski 

stroški) ter nabavo knjižnega gradiva. Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke 

delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški 

izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke in agencije, prireditve itd., neprogramski stroški pa 

komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča itd.. V skladu z zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjižnega 

gradiva, t.j. knjig, periodike in neknjižnega gradiva.  



Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno knjižnico. 

Plače oz. stroški dela pa se seštejejo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost 

krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev.  Investicije in inv. 

vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako 

tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem 

razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v 

proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen. 

Sredstva na postavki so bila realizirana v manjšem obsegu od predvidenega zaradi nižjih stroškov dela. 

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

Izhodišča za izračun predlogov temeljijo na podlagi plana zavoda, zakonskih obveznostih ter realizaciji preteklih 

let. 

 

0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za druge dodatne dejavnosti Osnovne šole Trzin, in sicer so namenjena 

nakupu knjižnega gradiva v šolski knjižnici.  

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana za nakup gradiva v šolski knjižnici. 

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. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 24.280 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih 

društev, kulturne programe kulturnih in drugih društev, nagrade za kulturne dosežke ter kulturnega programa 

Občine Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

- Zakon o društvih 

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

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

Dolgoročni cilj je 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. 

 

0144 JSKD OI 962 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave 



Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva se na podlagi 

sklenjenih pogodb nakazujejo za redno dejavnost mesečno po dvanajstinah.  

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta 

 

0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter 
izvajalcev 9.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev preko razpisov: Gledališke 

predstave za odrasle in otroke, gledališka gostovanja, filmske projekcije,  pevski zbor in koncert zbora, folklorna 

skupina in njeni nastopi, rezbarska sekcija in razstava, recitacijska skupina in njeni nastopi, založniški projekti, 

literarni večeri, fotografske in druge likovne razstave, koncerti, glasbene, recitacijske idr. točke v okviru 

turističnih in drugih društvenih prireditev ipd. V letu 2014 so se na razpis prijavili: Kulturno Durštvo Franc Kotar 

Trzin, Turistično društvo Kanja Trzin in OŠ Trzin.  

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

Izračuni temeljijo na predlogu Letnega plana kulture, planov društev in preteklih izkušnjah 

 

0255 Kulturni programi Občine Trzin 13.783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo programov Trznfest, Kulturni večeri , Mednarodni literarni večer v 

sodelovanju s SC Pen in Mednarodni folklorni festival,   in spremljajoče stroške v zvezi z nastopajočimi (potni 

stroški, reprezentanca, honorarji, organizacijski stroški, ipd).  

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na Predlogu Letnega programa kulture. 

18039005 Drugi programi v kulturi 3.941 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Lokalni razvojni  program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše tehnične in prostorske možnosti za gledališko in koncertno dejavnost, 

omogočiti večje število sedežev v dvorani ter izgraditi nov Kulturni dom. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 



0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema) 3.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena financiranju vzdrževanja prostorov in opreme, ki so potrebni za dejavnost 

na področju kulturno umetniškega ustvarjanja in organizacije kulturnih prireditev. V letu 2014 smo sofinancirali 

menjavo oken v sejni sobi KD, menjavo bojlerja v KD in nakupili nekaj opreme (električni podaljški, reflektorji). 

Večina sredstev gre za tekoče vzdrževanje oziroma ogrevanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje vsaj minimalnega standarda storitev v Kulturnem domu do izgradnje novega Kulturnega doma. 

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

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

 

1804 Podpora posebnim skupinam 11.537 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin 

(društva in druge neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske 

skupine, društva, ki delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter druge posebne skupine). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev in drugih organizacij. 

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 

18049001- Programi veteranskih organizacij 

18049004- Programi drugih posebnih skupin  

18049001 Programi veteranskih organizacij 2.700 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sofinanciranju programov združenj veteranov in borcev, ki delujejo na območju 

Občine Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o društvih  

- Zakon o vojnih veteranih 

- Zakon o vojnih grobiščih 

- Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti  

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. 

 



0150 OO ZZB 2.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena financiranju izvajanja programa na področju društvene dejavnosti OO ZZB 

NOB - Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Občine Trzin in ohranjanju izročila NOB v 

Občini Trzin.  

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta 

 

0151 OO ZVVS 650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena financiranju izvajanja programa na področju društvene dejavnosti OO ZVVS 

- Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 8.837 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (društva in druge 

neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva, ki 

delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter druge posebne skupine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakonodaja 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 oziroma programov 

zajetih društev. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide 93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide ter za 

zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme za invalide. 

Sredstva na postavki so bila realizirana za periodični pregled invalidske ploščadi v OŠ Trzin-zaklonišče. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta 

 



0249 Drugi društveni programi 8.745 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične dejavnosti, 

programov na področju mladih in programov na področju starejših, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne 

organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino Trzin 

oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Sredstva za ta namen so razdeljena z javnim 

razpisom. Na razpis so se prijavili: Društvo upokojencev Žerjavčki, Turistično društvo Kanja, Društvo prijateljev 

mladine, Društvo za zaščito mladosti, Kulturno društvo Franc Kotar in Društvo LIPA.   

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

Izračuni temeljijo na podlagi predloženih planov društev in realizaciji preteklih let. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 91.362 € 

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, pridobi zemljišče za izgradnjo 

nogometnega igrišča ter ga zgraditi ter izgraditi športno dvorano. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001- Programi športa 

18059002- Programi za mladino 

18059001 Programi športa 79.980 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih, posameznih tradicionalnih športnih 

prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, športne opreme za dejavnost športnih društev in rekreacijo ter 

sofinanciranje najemnine telovadnic in športnih površin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu  

- Nacionalni program športa 

- Bela knjiga o športu 

- Letni program športa Občine Trzin  

- Program razvoja športa v Občini Trzin  

- Zakon o društvih 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 



0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom 23.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa 

(Športno društvo, Strelsko društvo, Planinsko društvo, Šahovsko društvo, Kolesarsko društvo Felixi, Orientacijski 

klub, Samokres in Osnovna šola Trzin) 

Sofinancira se naslednje vsebine: 

- Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport 

- Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta 

- Športna rekreacija (80-urni programi) 

- Kakovostni in vrhunski šport 

- Manjše prireditve športnih društev 

- Razvojne in strokovne naloge v športu: 

• delovanje društev,  

• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 

• založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa. 

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. 

 

0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstev so namenjena sofinanciranju prireditev, ki so določene s Programom razvoja športa v 

Občini Trzin (Ur. vestnik Občina Trzin, št. 11/2003), oziroma so opredeljene z Letnim programom športa za leto 

2014. 

1.        Cooperjev test (2x), 

3.        Planinski pohodi (3x) 

4.        Pohod po mejah Občine Trzin in pohod po mejah 4 občin 

5.        2x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Šinkov Turn – Trzin 

6.        Rekreativna turnir  v košarki in nogometu, 

7.        Tekma neaktivnih strelcev (2x), 

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. 

 

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 3.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov. 

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. 

 



0169 Tek Petra Levca Trzin 855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne 

prireditve Občine Trzin.  

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. 

 

0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne 

prireditve Občine Trzin.  

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. 

 

0171 Otroška olimpiada Trzin 755 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne 

prireditve Občine Trzin.  

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. 

 

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 1.737 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike športne prireditve s praviloma mednarodno 

udeležbo v Občini Trzin.  

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. 

 

0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku 448 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne 

prireditve Občine Trzin.  

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. 

 



0174 Športna oprema 203 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

objekt (oprema strelišča).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP: OB186-07-0025 Športna oprema- za dejavn.šport.društev in rekreacij 

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. 

 

0259 Ureditev montažnega strelišča 46.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo za strelišče pridobili uporabno dovoljenje in ga predali namenu. V strelišču  se je zmontirala 

specifična strelska oprema, od omar za orožje, strelskih pultov, omar za obleke, stena za tarče, akustične 

obloge na stenah in po končanem opremljanju so se nakupile še 3 elektronske tarče. V leto 2014 je zapadla v 

plačilo tudi zadnja situacija za gradbeno obrtniška dela, ki so bila končana v 2013. Omeniti je potrebno, da je 

naložbo v strelišče kot pomembno investicijo na področju športa ocenila tudi Fundacija za šport, ki investicijo 

sofinancira v 30 %.  

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 

18059002 Programi za mladino 11.382 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje športa v vrtcu in šoli ter za športno kulturno dejavnost, ki jo 

izvaja Osnovna šola Trzin. 

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. 

 

0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok 11.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje naslednjih vsebin: 

1.        Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za programe: 



-          Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka (predšolski otroci) 

-          Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce (6. razred devetletke) 

-          Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja) 

-          Drugi 80 urni programi športne vzgoje (sofinanciranje strokovnega kadra). 

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. 

 

0176 ŠKD dejavnost 252 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dejavnosti Šolskega kulturnega društva (sofinanciranje stroškov kulturnih prireditev, ki 

jih organizirajo za prvošolčke, zlate značkarje in ob zaključku bralne značke). 

Sredstva na postavki so bila v celoti namenjena sofinanciranju predstave ob sprejemu prvošolčkov.  

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 754.609 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 

glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o vrtcih 

- Strategija razvoja Občine Trzin  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

razvojni dokumenti 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje  

1906- Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 545.507 € 

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 ter zagotoviti višji nivo standarda. 



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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001- Vrtci 

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

19029001 Vrtci 541.604 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), 

nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

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

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trzin 

- Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica 

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva 531.984 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Zakonu o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) in 

plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti 

vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine 

presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, 

poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v 

primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med 

skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko 

število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za 

otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi). 

Realizacija na postavki je bila v višini 531.983,52 in je bila nižja od predvidene (nižja cena vrtca od 1.11.2013). 

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

Izhodišča za izračun temeljijo na zakonskih obveznostih, realizaciji v preteklem letu ob predpostavki, da ne bo 

bistvenega zviševanja cene programa. 



0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca (igrače, glasbila, telovadni pripomočki 

ipd.).  

Sredstva so bila v celoti realizirana za nakup vzgojnih pripomočkov v vrtcu. 

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. 

 

0179 Oprema oddelkov v vrtcu 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene opreme, 

pohištva in delovnih priprav).   

Sredstva so bila v celoti realizirana za dobavo in montažo absorberjev zvoka v 2 igralnicah novega vrtca. 

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

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

letu. 

 

0180 Vzdrževanje vrtca 6.621 € 

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. 

Sredstva na postavki so bila realizirana za obnovo paviljona na igrišču vrtca Palčica in zvišana z rebalansom 

zaradi izkazanih potreb in zahtev inšpektorja še za urgentno zamenjavo obtočne črpalke, prezračevanje kuhinje, 

zamenjavo termostatskih pip in ozemljitev ograj na terasah novega vrtca. 

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

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

letu. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 3.903 € 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 



0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin so bila porabljena za nadzor in končno situacijo 

gradnje in vzdrževanja doma na Krku. 

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

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

 

0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje) 1.903 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena predvsem obnovi in vzdrževanju otroških igrišč. 

Sredstva na postavki so bila realizirana za dobavo in montažo PVC blažilcev padcev pod toboganom pri Osnovni 

šoli Trzin na podlagi zahteve inšpektorja. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in predvidene realizacije preteklega leta. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 170.489 € 

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 

19039001 Osnovno šolstvo 167.416 € 

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 ter financiranju 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. 

 

0184 Materialni stroški OŠ Trzin 38.895 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, vode, 

dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov), stroški tekočega vzdrževanja (popravila opreme in 

zgradbe vključno z materialom in storitvami, tesnjenje oken, pleskanje, košnja in vzdrževanje šolskega parka) in 

drugi stroški prostora.  

Realizacija na postavki je bila v višini 38.895,41 EUR in je bila nižja od predvidene. 

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in predvideni realizaciji preteklega leta. 

 

0185 Ogrevanje in drugi stroški 30.353 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.   

Realizacija na postavki je bila nižja zaradi milejše zime in energetske sanacije šole (zamenjava dotrajanih oken). 

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

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

 

0187 Šolska tekmovanja 863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena šolskim tekmovanjem, in sicer pokrivajo stroške prehrane, stroške prijavnin in štartnin 

učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju ter stroške dnevnic in 

potnih stroškov za spremljevalce, ki učence spremljajo na regijska in državna tekmovanja v znanju.  

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana za namen stroškov šolskih, področnih in državnih tekmovanj. 

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. 

 



0188 Šolska izobraževanja 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih.  

Sredstva so bila v celoti realizirana za izobraževanje strokovnih delavcev (Naj srček bije - temeljni postopki 

oživljanja otrok). 

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. 

 

0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd. 4.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom Občina Trzin Osnovni šoli Roje zagotavlja del sredstev v sorazmernem deležu za: 

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, ogrevanja, vode ter druge stroške prostora, 

zavarovanje premoženja in varovanje objekta ter sredstva za varstvo vozačev), 

- sredstva za nevrofizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev, 

- sredstva za dodatne dejavnosti (šolska tekmovanja, šola v naravi, počitniško varstvo, dodatne dejavnosti-

nadstandard). 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.761,02 EUR. 

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

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

 

0192 Šolski sklad 525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena Šolskemu skladu Osnovne šole Trzin, ki zagotavlja 

sredstva za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin pri plačilu taborov in šole v naravi, del sredstev sklada 

pa je namenjen nakupu nadstandardne opreme. S sredstvi Šolskega sklada upravlja upravni odbor. 

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana (nadstandardni program - tekaški tabor). 

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

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

 

0193 Oprema OŠ 3.201 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin v skladu s Študijo investicijskega vzdrževanja 

na Osnovni šoli Trzin za namen nakupa računalniške opreme in nadstreška nad vhodom v kuhinjo.  

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.200,77 EUR za nadstrešek nad vhodom v kuhinjo. Sredstva za 

nakup računalniške opreme se prenesejo v prihodnje leto, ker jih v letu 2014 ni bilo možno realizirati zaradi 

poznega odgovora MIZŠ glede prijave šole na razpis za sredstva. 

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 

 



0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin 87.934 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin za namen zamenjave 60 starih oken v J delu 

šole in manjkajočih žaluzij v prizidku šole.  

Zaradi dosežene nižje cene za zamenjavo 60 oken v starem delu šole in manjkajočih žaluzij, je bilo v skladu z 

dogovorom s šolo izvedeno še: 

- zamenjava svetilk v 9 učilnicah (računalnica, tehnika, 4.a, 5.a, 5.b, glasbeno-likovna učilnica, kemija, 

gospodinjstvo in igralnica Stonog) in 6 kabinetih (tehnika, slovenščina, glasba, podaljšano bivanje, knjižnica in 

kemija),  

- sanacija hidroizolacije na steni atrija jedilnica/zaklonišče, 

- izdelava popisa za sanacijo šolske strehe, 

- izdelava načrta arhitekture za prenovo sanitarij v starem delu šole. 

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

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

 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za opremo, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije Osnovne šole Roje, ki se 

nakazujejo v sorazmernem deležu z drugimi občinami (5,84%). Opredelitev namena in dinamika porabe teh 

sredstev je dogovorjena s posebno pogodbo. 

Sredstva so bila z rebalansom znižana in v sorazmernem deležu realizirana za opremo šole (računalniki, 

spominski modul, čistilni stroj za tla) in vrtca (regali, prenosni računalnik) ter vzgojnih pripomočkov za vrtec 

(ksilofon). 

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

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

 

19039002 Glasbeno šolstvo 2.738 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogoča 

ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

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 glasbenih šolah  

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale 

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega 

izobraževanja. 



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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja. Kazalnik doseganja cilja je 

delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

 

0197 Glasbena šola Domžale 2.738 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (materialni stroški za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila 

stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje, sredstva za investicijsko vzdrževanje) na podlagi 

soustanoviteljskega deleža 5,84%.  

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana za materialne stroške, nadomestila stroškov delavcem in 

izobraževanje zaposlenih. 

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 335 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, ki je vzgoja in 

varnost v cestnem prometu v šoli in vrtcu.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin) 335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu pripomočkov za vzgojo v cestnem prometu in izvedbo preventivnih programov 

s področja vzgoje v cestnem prometu. Del sredstev je namenjen sofinanciranju preventivno-vzgojnega 

programa v cestnem prometu (Kolesarčki) za predšolske otroke. Namen programa je otroke preko igre in na 

neprisiljen način poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci 

v prometu. 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 335,24 EUR za sofinanciranje programa Kolesarčki (vrtec) in za 

nakup kolesa (šola). 

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

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



1906 Pomoči šolajočim 38.613 € 

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 15.549 € 

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  

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 12.863 € 

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). 

Sredstva so bila zvišana z rebalansom zaradi podražitve šolskega prevoza in dodatne vloge za kritje stroškov 

prevoza otroku s posebnimi potrebami do zavoda šolanja. 

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

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

 



0190 Šola v naravi - sofinanciranje 2.686 € 

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.  

Sredstva so bila realizirana v višini 2.685,90 EUR za sofinanciranje zimske šole v naravi za učencev 6. razredov. 

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. 

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 4.876 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov dijakom in študentom višjih strokovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu 

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. 

 

0202 Sofinanciranje javnih prevozov 4.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dela enotnih dijaških in študentskih vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja 

stalnega prebivališča. 

Sredstva so bila realizirana v višini 4.875,99 EUR za subvencioniranje dela vozovnic dijakov in študentov. 

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. 

 

19069003 Štipendije 18.188 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Občini Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o štipendiranju  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin  

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. 

 

0203 Štipendije za dijake in študente 18.188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Trzin štipendira nadarjene dijake oz. študente in dijake oz. študente iz manj premožnih družin.  

Štipendijo prejema 10 štipendistov, od tega 3 nadarjeni študenti in 7 dijakov, od katerih so 3 štipendije za 

dijake iz manj premožne družine, ostale 4 pa za nadarjene dijake. Mesečna štipendija za dijaka je v letu 2014 

znašala 132,93 €, za študenta pa 175,25 €.  

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 71.459 € 

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 3.197 € 

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 



20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 3.197 € 

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 3.197 € 

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.  

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje programa javnega dela v šoli vratar - informator za obdobje 8 

mesecev. 

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

Izračuni temeljijo na podlagi načrta zavoda in realizacije v preteklega leta. 

2002 Varstvo otrok in družine 2.019 € 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001- Drugi programi v pomoč družin 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 2.019 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok z darili za novorojenčke in sofinanciranju dela z 

mladimi v okviru Osnovne šole Trzin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 



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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0205 Darila za novorojenčke 880 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena knjižnim darilom staršem novorojenih otrok (enoletna naročnina na revijo Mama ali 

Moj malček ali ena od knjig  Moj prvi album, Otrokovo prvo leto, Otroci, otroci, Otroške bolezni, Z otrokom 

lahko sodelujete, Kompetentni otrok). 

Sredstva so bila realizirana v višini 880,37 EUR za izbrana knjižna darila ali revije. 

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 

 

0206 Delo z mladimi 1.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin, v okviru katerega se 

usposabljajo novi mediatorji - izvajalci vrstniške mediacije na šoli. Sredstva v enaki višini kot s strani MŠŠ (vsako 

leto se višina zneska spreminja) pa so zagotovljena Osnovni šoli Trzin tudi za namen testiranja identificiranih 

nadarjenih učencev v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.  

Preostala sredstva so namenjena sofinanciranju raznih akcij in projektov dela z mladimi, ki se izvajajo tudi izven 

Osnovne šole Trzin (otroške predstave, predavanja ipd.).  

Sredstva na postavki so bila realizirana za nadarjene učence OŠ Trzin v enaki višini kot s strani MIZŠ za 

sofinanciranje mediatorskega tabora OŠ Trzin in sofinanciranje prireditve v izvedbi OŠ Roje (srečanje gledaliških 

skupin OŠPP). 

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 66.244 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v Centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na 

lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001- Centri za socialno delo 

20049003- Socialno varstvo starih 



20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin 

20049001 Centri za socialno delo 240 € 

Opis podprograma 

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v Centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na 

lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu   

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale 240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena financiranju storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za občane 

Občine Trzin, ki jo po pogodbi izvaja Center za socialno delo Domžale.   

V letu 2014 je Center za socialno delo pripravil 8 predlogov za dodelitev občinske pomoči po potrjeni ceni 29,96 

EUR na predlog. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 36.007 € 

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 

- 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 

- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin  

- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu   

- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu  

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo 

sedež ali delujejo na območju Občine Trzin  

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči  



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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine 18.544 € 

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 na podlagi odločb Centra za 

socialno delo Domžale. V letu 2014 je občina subvencionirala oskrbo 3 oskrbovancem v domovih. 

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 8.963 € 

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.  

Sredstva za pomoč na domu so bila realizirana v višini 8.962,74 EUR, povprečno mesečno število oskrbovancev 

v letu 2014 je bilo 5,5. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu. 

 

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT 8.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom starejših Trzin je z decembrom 2010 vzpostavil delovanje dnevnega centra aktivnosti za starejše občane z 

imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše. Center aktivnosti ponuja vrsto 

aktivnosti na različnih področjih. Organizirane so naslednje dejavnosti: vodena rekreacijska vadba (aerobika, 

nordijska hoja, lažja telovadba), računalništvo, petje, ustvarjalne, gledališke, kulinarične, književne in druge 

delavnice, učenje tujih jezikov, potopisna predavanja, učenje igranja inštrumentov, razna strokovna predavanja, 

ročna dela, skupina za samopomoč in druženje itd.  Obiskovanje centra bo starejšim občanom omogočilo v prvi 

vrsti druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa tudi izražanje, razvijanje in izpopolnjevanje 

svojih potencialov ali pa preprosto uresničevanje različnih interesov, kar lahko na življenjski poti vodi tudi proti 

cilju samoizpolnitve. Vse to pa pripomore k splošnemu zadovoljstvu in dobremu počutju tako posameznikov kot 

celotne populacije starejših.  

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana za sofinanciranje programa CAT. 

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

Izračun temelji na predloženem planu. 

 



20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 18.269 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebnih 

stroškov za umrle brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu      

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin  

- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu  

- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu  

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo 

sedež ali delujejo na območju Občine Trzin ter Spremembe in dopolnitve Pravilnika  

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči  

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje 

 

0122 Subvencioniranje najemnin 8.659 € 

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. Subvencijo na 

podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi oz. izračuna CSD za vsakega najemnika posebej, 

glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. Odločba se izda 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.  

Subvencije neprofitnih najemnin v letu 2014 

 

Habatova 7d 179,11 od 01.01.2014 - 30.11.2014 

 170,18 od 01.12.2014 - 30..11.2015 

 181,16 od 01.01.2014 - 30.03.2014 

 205,60 od 01.04.2014 - 31.03.2015 

Jemčeva 40 177,30 od 01.01.2014 - 31.08.2014 

 

Tržna najemnina v letu 2014 

Ljubljanska c.13b 157,12 od 01.04.2014 - 31.12.2014  

 



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). 

 

0212 Občinske denarne pomoči 9.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno prebivališče 

in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske 

možnosti za rešitev socialne stiske. 

Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim 

ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot 

so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za 

socialno delo in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. 

Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko 

dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki 

presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo. 

Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s 

katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu 

vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju 

svojega problema. 

Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka. Do nje je upravičena družina, katere 

skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, v preteklem letu ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno 

na družinskega člana. 

V letu 2014 je bilo dodeljenih 36 pomoči ob rojstvu otroka in 7 socialnih pomoči. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 11.728 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen socialnemu varstvu drugih ranljivih skupin. V okviru podprograma se zagotovi 

sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov društev na podlagi javnega razpisa ter sofinanciranje nalog 

na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih opravlja kot javno pooblastilo in sredstev za to ne 

zagotavlja RS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu       

- Zakon o lokalni samoupravi      

- Zakon o Rdečem križu Slovenije 

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. 

 



0157 RK Slovenije 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije občina zagotavlja sredstva za delovanje humanitarne dejavnosti  

lokalne organizacije RK Trzin, ki jih ne zagotavlja RS. Proračunska sredstva so namenjen obratovalnim stroškom,  

torej komunalo, elektriko, vodo na objektu na Habatovi ulici.  

 RK Trzin po Zakonu o rdečem križu Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, predvsem so to naslednje naloge: 

-          zbiranje in deljenje pomoči  

-          organizacija tečajev in izpitov iz prve pomoči;  

-          organizacija in usposabljanje enot za prvo pomoč;  

-          izvajanje akcij za pridobivanje krvodajalcev in organizacija krvodajalskih akcij.  

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin in na dejanskih stroških delovanja RK v prostorih na Habatovi 7/d. 

 

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne 
točke 3.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju socialnovarstvenih programov, v katere so vključeni občani Trzina, ki jih po 

pogodbi izvaja Center za socialno delo Domžale.  Gre za sofinanciranje naslednjih programov: skupina, 

namenjena ljudem v stiski, program »Učenje za življenje«, skupina za samopomoč za dolgotrajno brezposelne 

ženske ter preventivne delavnice na temo preventive alkohola in drog za učence osnovne šole.  

Sredstva so bila realizirana za preventivne programe v izvedbi Centra za socialno delo Domžale, del sredstev pa 

je bil namenjen promociji in vzpostavitvi 14 varnih točk za otroke in mladostnike v Trzinu v sodelovanju z 

Društvom prijateljev mladine in društvom Unicef. 

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in plana CSD Domžale. 

 

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in 
organizacij 6.846 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju humanitarnih programov društev in drugih 

neprofitnih organizacij s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino 

Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno so sredstva za ta namen 

razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki so na njem uspešni, so sredstva nakazovana na podlagi sklenjene 

pogodbe. 

Na razpisu so uspešno kandidiralii: Župnijska Karitas, Rdeči Križ Trzin, Jesenski cvet Domžale, Medobčinsko 

društvo invalidov, Društvo Lipa in Društvo diabetikov Domžale. 

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

Pri planiranju sredstev smo izhajali iz realizacije humanitarnih programov društev v preteklem letu. 

 



23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.485 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajem sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 

zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 

živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ki jih povzročajo 

naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki 

niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujno za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

02302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

02303- Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 20.485 € 

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 

23029001 Rezerva občine 20.485 € 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o odpravi naravnih nesreč 

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. 

 



0216 Proračunska rezerva 20.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki proračunska rezerva so namenjene raznim dogodkom predvsem odpravljanju posledic 

naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, plazovi, toča, suša, veter, množičen pojav nalezljivih človeških, 

živalskih in rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.  V sredstva 

proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, v višini, ki je določena s 

proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. 

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena v višini 20.485,28 EUR za intervencijo ob letošnjih oktobrskih in 

novembrskih poplavah in žledolomu. 

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. 

 

0005 Volilna komisija 1 3 . 4 2 4  €  

01 POLITIČNI SISTEM 13.424 € 

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 13.424 € 

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  

 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 13.424 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalnih volitvah- Sklep občinskega sveta 

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica 

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev. 

 

0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 13.424 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so bile financirane dejavnosti povezane z delovanjem volilnih organov v zvezi z lokalnimi volitvami 

2014. 

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

Sredstva so bila planirana skladno z veljavno zakonodajo s področja lokalnih volitev ter realiziranih stroškov pri 

volitvah 2010. 

 

0006 Medobčinski inšpektorat  1 9 3 . 9 7 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 193.975 € 

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 193.975 € 

Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, 

občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001- Administracija občinske uprave 

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

06039001 Administracija občinske uprave 193.975 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za 

odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Zakon o javnih financah 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

 

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata 137.958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata so bila zagotovljena sredstva za izplačilo zakonsko določenih 

plač in drugih izdatkov zaposlenim (plače, prispevki, prevoz, prehrana, izobraževanje). Sredstva so bila 

planirana za 5 redno zaposlenih in svetovalca pravnika pripravnika, ki je bil zaposlen z 16.06.2014 za 8 mesečno 

opravljanje pripravništva. Sredstva so bila tako planirana v višini 146.140,00 € realizirana pa so bila v višini 

137.957,90 € (94,40%). 

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. 

 



0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata 48.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s finančnim planom so sredstva na tej PP namenjena za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in 

potrošnega materiala ter fiksnih stroškov poslovanja Medobčinskega inšpektorata.  Sredstva so bila porabljena 

predvsem za plin, elektriko, vodo in druge komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrževanje in 

uporabo programske opreme (prekrškovni portal, IUS Info, program glavna pisarna), za čiščenje prostorov, 

pisarniški material, čiščenje uniform, notarske storitve, vzdrževanje in registracije službenih vozil, gorivo za 

vozila in drugo. Sredstva so bila planirana tudi za najem in izvedbo meritev hitrosti vozil s stacionarnim 

radarjem, ki jo je podpisalo vseh šest občin, kar pomeni, da smo predmetne stroške delili na vse občine 

podpisnice pogodbe. Sredstva na PP so bila tako planirana v višini 51.340,00 € in bila realizirana v višini 

48.320,87 € (94,12%). 

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

Poraba v letu 2014 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine 

soustanoviteljice. 

 

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 7.696 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s finančnim planom s bila sredstva na tej PP namenjena za nakup opreme in inventarja Medobčinskega 

inšpektorata. Planirana so bila za nakup in zamenjavo obdobne uniforme, izrabljene računalniške opreme, 

potrebne tako zaradi širitve, kot dotrajanosti predvsem fotoaparat, 2x računalnik, nakup optičnega čitalca, 

komarnikov, zaboj za dokumente, router in podobno. Sredstva so bila planirana v višin 8.125,00 €, realizacija je 

bila v višini 7695,98 €  (94,72%). 

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata. 

 

  



2.5.  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

2.5.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 

proračunskega uporabnika 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih neposrednih 

uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se 

uporabljajo naslednji predpisi: 

 Zakon o javnih financah 
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo 
za   pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava 
 Zakon o računovodstvu  
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega  prava 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o  
  računovodstvu 
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih  
  sredstev 
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja 
s  prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa 
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega   
  zakladniškega računa. 
 

Občina opravlja svoje funkcije kot so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in ostalih področnih 

zakonih, finančno poslovanje pa vrši skladno z Zakonom o financiranju občin, Zakonom o javnih 

financah, Zakonom o računovodstvu in drugih veljavnih zakonih oziroma predpisih. 

Posamezna delovna področja proračunske porabe temeljijo na specifični zakonodaji za vsako delovno 

področje posebej. Izpostavimo lahko nekaj izmed njih: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, 

Zakon o športu, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih cestah, 

Zakon o gasilstvu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnem 

naročanju… 

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 12 delavcev in župan, ki izvajajo vsa dela in 

naloge s področja urejanja prostora in varstva okolja, družbenih dejavnosti, dela s področja 

komunalne dejavnosti, kmetijstva in gospodarstva, turizma, dela s področja zaščite in reševanja, 

obrambe, varnosti, izvrševanje proračuna in splošnih upravno- pravnih zadev. Občina je že v letu 

2005 sprejela Odlok o Medobčinskem inšpektoratu-organ skupne občinske uprave, za izvrševanje 

upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin 

Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Zato smo v letu 2014 financirali tudi 

sorazmerni delež te službe. V letu 2014 je bilo v inšpektoratu zaposlenih šest delavcev. 

Vse zaposlitve v občinski upravi so sklenjene za nedoločen čas, razen v primeru delavca, ki je zaposlen 

za določen čas za izvedbe in organizacije občinskih prireditev, za sodelovanje z društvi in vodenje 

manjših naložb za potrebe športa in rekreacije. 



 V letu 2014 je bilo v sprejemni pisarni zabeleženih 7.639 prejetih in 5.579 poslanih dokumentov. 

V letu 2014 smo v računovodstvu poleg izplačil plač  ter drugih osebnih prejemkov (pogodbe o delu, 

avtorske pogodbe, štipendije, socialne pomoči, ter drugih transferjev) izplačali 2.934 plačilnih 

nalogov na podlagi prejetih  računov in zahtevkov. Izdali smo 581 računov, in sicer za najemnine ter 

ostale račune, povezane z nemotenim delovanjem občine.  

 

2.5.2. Dolgoročni razvojni cilji občine  ter poročilo o doseženih ciljih 

Dolgoročni cilji Občine Trzin, ki po eni strani še vedno izhajajo iz usmeritev Strategije razvoja Občine 

Trzin ter iz dodatnih strateških odločitev (npr. LEK, sklepi občinskega sveta v zvezi s programom 

občinskih naložb ipd.) in odločitev, da želi občina postati čim bolj energetsko učinkovita in v čim večji 

meri orientirana k izrabi obnovljivih virov energije in po drugi strani iz zakonsko predpisanih nalog in 

obveznosti občin, so zlasti: 

 izpolnjevanje nalog in pristojnosti s področja izobraževanja, otroškega varstva, osnovnega 
zdravstva, socialnega skrbstva, kulture, športa, razvoja turizma, požarnega varstva, 
kmetijstva,… skladno z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje in financiranje 
posameznega področja, 

 zagotoviti možnosti programskega varstva in dela s starejšimi občani s težnjo po čim 
hitrejšem približevanju uresničenja koncepta »celovite oskrbe starejših«, 

 zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe v občini, 
 zagotavljanje optimalnega vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave  ter rekonstrukcija le 

teh,  
 vzdrževanje prometne svetlobne signalizacije, 
 naložbe v vodovod s ciljem zagotavljanja višje ravni kakovosti in zanesljivosti oskrbe z 

neoporečno pitno vodo (zamenjave salonitnih cevi, nov cevovod od črpališč na Mengeškem 
polju in vključitev globokih vrtin za črpanje vode izpod dolomitnega sloja na Mengeškem 
polju,…), 

 izboljševanje sistema kanalizacije in ločevanja fekalne in meteorne kanalizacije, 
 vzdrževanje in oblikovanje urbanega okolja (parkov, zelenic, poti, spomenikov,..), 
 spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (subvencioniranje 

obrestne mere), 
 načrtovanje in izgradnja občinskega pokopališča (spremembe OPN), 
 naložbe v šport in rekreacijo (izgradnja večnamenske športne dvorane in nadaljevanje 

izgradnje ŠRP v Mlakah), 
 izgradnja novega kulturnega doma, 
 spodbujanje društvene dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, športa, turizma in ostalih 

društev, 
 gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in vlak, 
 urejanje vodotokov in preprečevanje poplav,  
 zbiranje in neoporečno odlaganje komunalnih odpadkov ter preprečevanje divjih odlagališč,  
 vzdrževanje javnih zaklonišč, 
 zagotavljanje požarne varnosti (osebna in skupna zaščitna oprema za potrebe PGD Trzin, 

vozila in druge naložbe PGD Trzin, izgradnja novega Gasilskega doma oziroma Doma zaščite 
in reševanja namesto dosedanjega, že izrazito nezadostnega gasilskega doma), 

 zagotavljanje pogojev za delovanje CZ, 
 sovlaganje Občine Trzin v projekte LUR, RCL (primestni promet, kolesarske steze, t.i. P&R…), 
 obnova in vzdrževanje stavb v lasti Občine Trzin,  
 pridobivanje zemljišč za potrebe občine, 
 Trzin kot nizko energetska občina, vse bolj usmerjena na izkoriščanje OVE 



 ter ostali cilji, ki pripomorejo k ohranjanju kakovosti  bivalnih pogojev.  
 

 V skladu z navedenim je Občina Trzin 11.6.2014 sprejela Lokalni razvojni program Občine Trzin za 

obdobje 2014 do 2010 v skladu z načeli trajnostnega razvoja, s težnjo po čim bolj učinkoviti rabi 

energije in čim višji stopnji rabe obnovljivih virov energije ter s težnjo po čim višji ravni energetske in 

prehranske samooskrbe v najširšem državnem in regionalnem okviru ter ob upoštevanju želje, da 

Občina Trzin ostane najrazvitejša občina v Sloveniji, kar po številnih pokazateljih trenutno je, in da 

zagotovi občanom možnosti za čim višjo kakovost življenja in pogoje za integracijo v dobro povezano 

skupnost.  

V skladu s tem ključnim in okvirnim ciljem je bil oblikovan tudi predlog proračuna občine za leto 2014 

in v skladu s takšno usmeritvijo je bil proračun tudi uresničevan.  

Nekatere načrte in konkretne projekte, še posebej glede na to, da so povečini že v postopku 

uresničevanja, in ki so povečini že tudi vključeni v sprejeti Načrt razvojnih programov, nadaljujemo in 

jih uresničujemo skladno z že sprejetim Načrtom razvojnih programov. To še posebej velja za vse tri, 

že omenjene velike kohezijske projekte, v katere smo vključeni skupaj z drugimi občinami (Center za 

ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju, Posodobitev in obnova CČN Domžale Kamnik in projekt 

vodooskrbe petih občin) in za nekatere posamične večje občinske projekte: nov gasilski dom, kulturni 

dom), drugi vhod v OIC Trzin, nadaljnja izgradnja ŠRP Mlake, večnamenska športna dvorana itd.   

Med dolgoročnimi cilji občine je gotovo tudi obvoznica mimo prvotnega (starega) dela Trzina, vendar 

je v zvezi tem ponovno potrebno poudariti, da je ta cilj potrebno razumeti kot nesporno odločitev 

države za gradnjo obvoznice in sprejem državnega (ali po dogovoru medobčinskega) prostorskega 

akta, ki bo omogočil izgradnjo obvoznice, saj je obvoznica projekt Direkcije RS za ceste oziroma 

Ministrstva za promet, ker gre za obvoznico na delu regionalne povezovalke v državni lasti. Občina bo 

v vseh teh postopkih sodelovala kot pobudnik in spodbujevalec, zelo verjetno pri izvedbi vsaj deloma 

tudi kot soinvestitor; v osnovi pa ne kaže spregledati, da je to državni projekt, ki ga občina lahko 

spodbuja, ne more pa ga samostojno voditi v skladu s svojimi željami. V skladu s povedanim občina 

ves čas vzdržuje stik zlasti z DRSC in skuša doseči odločitev za začetek postopka izdelave DLN 

(državnega lokacijskega načrta). Na zadnjem sestanku, ki ga je dne 11.12.2014 sklicalo ministrstvo 

pristojno za infrastrukturo, med predstavniki Direktorata za infrastrukturo, DRSC-ja, DARS-a, 

Direktorata za prostor, PNZ-ja in Občine Domžale, je bilo predlagano, da občine, preko katerih poteka 

trasa predvidene obvoznice Trzin (v navezavi na avtocestni priključek Študa), organizacijsko in 

finančno prevzamejo pripravo strokovnih podlag in DPN. Na odgovor s strani ministra še čakamo. 

 

2.5.3. Letni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih 

Letni cilji Občine Trzin so predstavljeni v odloku o proračunu občine Trzin. Sestavni del odloka je 

splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu 

proračuna Občine Trzin so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile začrtane za proračunsko 

leto 2014 in kakšna je bila realizacije le teh. 

V načrtu razvojnega programa za leto 2014 je bilo uvrščenih 26 investicijskih projektov. Zaradi 

smotrnosti izvajanja investicij smo nekatere projekte preložili na naslednja proračunska obdobja in 

prioritetno izvajali investicije, ki jih narekujejo potrebe. 



Za leto 2014 bi izpostavili le nekaj investicijskih projektov,ki so bili realizirani v skladu s planom,  in 

sicer: 

 Energetska sanacija Osnovne šole Trzin (drugi del zamenjave oken), 
 Dokončna ureditev montažnega strelišča za zračno orožje, 
 Dokončna ureditev Ljubljanske ceste- zadnja četrtina pri Gasilskem domu, 
 Sanacija vodovoda  in sočasna sanacija cestišča na Ulici za hribom, Ljubljanski cesti, 

Kmetičevi ulici, Ulici Kamniškega bataljona ter na Habatovi ulici, 
 Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT (v letu 2014 so bila 

izvedena zemeljska dela, v letu 2015 je predviden tehnični pregled ter pridobitev 
uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni javni vodovod), 

 Lastnice CČN Domžale-Kamnik (Občine: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, 
Mengeš in Trzin) so pristopile k izvedbi projekta nadgradnje in posodobitve CČN, kljub 
dejstvu, da še ni izdana odločba o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda na območju Domžale-Kamnik. Občine so se dogovorile, po vnaprej znanem 
ključu, da bodo razliko zalagale iz presežka preteklih let, ki ga je ustvarila CČN, lastnih 
sredstev (proračuna) ter bančnih posojil, kolikor bodo ta potrebna, 

 Posodobitev javne razsvetljave v OIC Trzin ter naselju T3, 
 Delna ureditev podaljška ulice Špruha, 
 V letu 2014 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije (izvedbeni načrt za izvedbo in 

PZI) ter izvedli izbor izvajalca del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje 
pri delu za objekt Mengeške ceste v Trzinu, do P20 do P1 – nadaljevanje, 

 Itd. 
 

2.5.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela  

Najopaznejši zastoj ali vsaj zamudo, kar zadeva uresničevanje načrtov Občine zlasti na področju 

investicij beležimo prav na področjih, ki niso odvisna samo od Občine Trzin, temveč v veliki meri tudi 

od odločitev državnih organov.  Gre za infrastrukturne projekte, pri katerih je v vseh primerih 

udeleženih več občin in za katere so občinam že z ustrezno odločbo dodeljena sredstva za 

sofinanciranje, vendar se zatika pri formalnih postopkih (revizijski zahtevki v okviru postopka javnega 

razpisa in pridobivanje ustreznih dovoljenj) v primeru RCERO na Ljubljanskem barju, še vedno pa 

nismo pridobili odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na 

območju Domžale-Kamnik ter projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik- vodooskrba 

v Občini Trzin. 

V letu 2014 so lastnice CČN Domžale-Kamnik (Občine: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, 

Komenda, Mengeš in Trzin) pristopile k izvedbi projekta nadgradnje in posodobitve CČN, kljub 

dejstvu, da še ni izdana odločba o dodelitvi sredstev. Občine so se dogovorile, po vnaprej znanem 

ključu, da bodo razliko zalagale iz presežka preteklih let, ki ga je ustvarila CČN, lastnih sredstev 

(proračuna) ter bančnih posojil, kolikor bodo ta potrebna. Odločitev o izvedbi nadgradnje je bila 

sprejeta, saj se bližamo roku (do dne 31. 12. 2016), ko mora biti sedanja CČN posodobljena, sicer 

bodo lastnice začele plačevati kazen.   

Ravno tako smo v letu 2014, izvedli vsa zemeljska dela za projekt Oskrba s pitno vodo na območju 

Domžale- Kamnik- vodooskrba v Občini Trzin, ne glede na dejstvo, da nismo dobili odločbe o dodelitvi 

sredstev.  

 



2.5.5. Ocena uspehov pri doseganju ciljev 

Ocena uspehov pri doseganju ciljev  bo podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela 

zaključnega računa. V obrazložitvah realizacije in Načrta razvojnih programov bodo opisani doseženi 

cilji oziroma bo obrazloženo zakaj določeni cilji niso bili doseženi. Iz splošnega dela proračuna za leto 

2014 je razvidno, da smo prihodke realizirali v skupni višini 4.232.722,67 EUR.  

Odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov Občine Trzin za leto 2014 so bili realizirani v 

višini 3.406.134,01 EUR. 

Zastavljeni cilji so v veliki večini bili doseženi. 

 

2.5.6. Ocena gospodarnosti  in učinkovitosti poslovanja  glede na predpisane standarde ter 
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja  

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati 

načelo učinkovitosti in gospodarnosti. 

Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to, da 

ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri 

uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne izstopa od 

načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna 

učinkovito in gospodarno. 

 

2.5.7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Oceno delovanja notranjega nadzora smo podali na podlagi nadzorov s strani Nadzornega odbora ter 

na podlagi poznavanj dejanskega stanja. 

V glavnem lahko rečemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, bi pa kljub temu izpostavili nekaj 

razlogov zaradi katerih cilji niso bili doseženi  so bili oziroma bodo doseženi kasneje: 

 pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pride do težav s pridobivanjem zemljišč ali služnosti 

in z lastniki zemljišč se je potrebno pogajati; pogajanja so največkrat dolgotrajna in s pričetkom 

gradnje v predvidenem roku, ni mogoče začeti; 

 zaradi sprememb predpisov (okoljska problematika varstva pred vodami in presoja vplivov na 

okolje) je potrebno izvesti obsežnejše ukrepe in naročiti dodatne študije z večjimi finančnimi 

vložki, kar povzroči zamude pri izvedbi projektov;  

 zaradi gospodarske recesije, v proračun Občine Trzin ni priteklo dovolj sredstev v skladu s 

pričakovanji, predvsem pa se bo pravo stanje odrazilo šele v prihodnjih letih, zato je občina 

izvajala le nujne in že začete investicije ter pripravljala dokumentacijo za možnost kandidiranja na 

razpise; 

 nekaterih investicij ni mogoče začeti pred izvedbo predpisanih postopkov (izvedba javnega 

natečaja), kar je rezultat podaljšanja rokov izvedbe posamezne investicije; 

 pri projektu, s katerim občina sodeluje pri prijavi na razpis za kohezijska sredstva, Občina 
Trzin ni edini udeleženec, zato se dejavnosti zaradi usklajevanja z ostalimi občinami in v zadnjem 
času tudi zaradi neodločnosti Vlade RS podaljšujejo.  

 



2.5.8.  Ocena učinkov poslovanja na druga področja 

Poslovanje občine zagotavlja primerno oskrbo občanov na vseh področjih njihovega bivanja in 

delovanja. Vsaka dokončana investicija prinese višji standard bivanja, prav tako tekoči izdatki 

pomenijo posredno ali neposredno korist posamezniku ali skupini občanov. Nekatere vrste aktivnosti 

vplivajo tudi na širše področje zunaj meja občine (varovanje okolja), vendar je vse te učinke težko 

meriti in ovrednotiti.  

Občina Trzin je v celoti komunalno opremljena, kar zadeva vse obvezne javne gospodarske službe in 

tudi izbirne javne gospodarske službe, saj je oskrba s pitno vodo zagotovljena vsem možnim 

uporabnikom in razen 12 gospodinjstev so tudi vsi možni uporabniki priključeni na kanalizacijsko 

omrežje in posledično na CČN Domžale. Tudi odvoz odpadkov je zagotovljen v vsej občini, 

organizirano je tudi ločevanje odpadkov. Precejšnji del naložb je vsako leto namenjen tudi 

izboljševanju storitev in izboljševanju standarda komunalne infrastrukture. V skladu s tem so bili v 

letu 2014 izvedeni nekateri nadaljnji posegi na cestni infrastrukturi; nadaljevali smo z zamenjavo 

sijalk z varčnimi sijalkami v OIC Trzin ter naselju T3, zamenjan in obnovljen je bil del vodovoda; 

pridobili smo zemljišče za izgradnjo gasilskega doma in doma za zaščito in reševanje, zamenjali smo 

drugi del oken na Osnovni šoli ter dokončno smo uredili montažno strelišče. 

Na ta način občina zagotavlja praktično najvišji standard oskrbe svojega prebivalstva med vsemi 

občinami v Sloveniji, kar velja v veliki meri tudi za področja otroškega varstva, osnovnega šolstva, 

skrbi za starejše, ljubiteljske kulture, društvenega življenja, civilne zaščite in gasilstva, rekreacije in 

športa na ravni, za katero je dolžna skrbeti občina ipd. 

 
  



3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
  



PK NRP PP Konto Opis 
Začetek-konec 

NRP 
Okvirna 
vrednost 

Sprejeti 
proračun 

Veljavni 
proračun 

Zaključni 
račun 2014 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06       LOKALNA SAMOUPRAVA     5.879,18 5.879,18 5.879,18 

0603       Dejavnost občinske uprave     5.879,18 5.879,18 5.879,18 

06039002       Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave     5.879,18 5.879,18 5.879,18 

  
OB186-12-
0001     Oprema za potrebe Občine Trzin 2013-2014 01.01.2013 - 31.12.2014 7.680,00 5.879,18 5.879,18 5.879,18 

    0047   Oprema in inventar za potrebe občinske uprave     5.879,18 5.879,18 5.879,18 

      420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje     5.879,18 5.879,18 5.879,18 

07       OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH     50.400,00 50.400,00 49.900,00 

0703       Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami     50.400,00 50.400,00 49.900,00 

07039001       Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč     2.200,00 2.200,00 1.700,00 

  
OB186-07-
0003     Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ 01.01.2010 - 31.12.2014 27.964,00 2.200,00 2.200,00 1.700,00 

    0055   Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot     1.700,00 1.700,00 1.700,00 

      431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     1.700,00 1.700,00 1.700,00 

    0056   Oprema za zaščito in reševanje     500,00 500,00 0,00 

      431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     500,00 500,00 0,00 

07039002       Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč     48.200,00 48.200,00 48.200,00 

  
OB186-13-
0001     Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 01.01.2014 - 31.12.2016 120.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

    0060   Transfer požarnih taks gasilskim enotam     5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     5.000,00 5.000,00 5.000,00 

    0061   Vozila in druge naložbe PGD Trzin     40.000,00 40.000,00 40.000,00 

      431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     40.000,00 40.000,00 40.000,00 

  
OB186-13-
0002     Osebna in skupna zaščitna oprema PGD 01.01.2014 - 31.12.2014 1.500,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

    0062   Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin     3.200,00 3.200,00 3.200,00 

      431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam     3.200,00 3.200,00 3.200,00 

13       PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE     134.414,14 134.414,14 126.403,73 

1302       Cestni promet in infrastruktura     134.414,14 134.414,14 126.403,73 



13029002       Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest     134.414,14 134.414,14 126.403,73 

  
OB186-07-
0009     Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest. 01.01.2007 - 31.12.2012 1.924.925,00 6.614,48 6.614,48 6.614,48 

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

      420804 Načrti in druga projektna dokumentacija     6.614,48 6.614,48 6.614,48 

  
OB186-12-
0003     Podaljšanje ulice Špruha 01.01.2013 - 31.12.2013 25.000,00 80.162,32 80.162,32 72.151,91 

    0262   Podaljšanje ulice Špruha     80.162,32 80.162,32 72.151,91 

      420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave     75.918,07 75.918,07 68.430,91 

      420801 Investicijski nadzor     303,65 303,65 0,00 

      420804 Načrti in druga projektna dokumentacija     3.721,00 3.721,00 3.721,00 

      420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije     219,60 219,60 0,00 

  
OB186-12-
0005     Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gaslis. domu) 01.01.2013 - 31.12.2014 102.891,54 47.637,34 47.637,34 47.637,34 

    0232   Ljubljanska cesta -zadnja četrtina (pri gasilskem domu)     47.637,34 47.637,34 47.637,34 

      420401 Novogradnje     46.637,34 46.637,34 46.637,34 

      420801 Investicijski nadzor     1.000,00 1.000,00 1.000,00 

15       VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE     7.190,02 7.190,02 7.041,03 

1502       Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor     7.190,02 7.190,02 7.041,03 

15029002       Ravnanje z odpadno vodo     7.190,02 7.190,02 7.041,03 

  
OB186-11-
0002     Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK 01.01.2011 - 31.12.2015 15.590.028,00 7.190,02 7.190,02 7.041,03 

    0258   Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik     7.190,02 7.190,02 7.041,03 

      420401 Novogradnje     7.041,03 7.041,03 7.041,03 

      420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije     148,99 148,99 0,00 

16       
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST     531.872,75 544.252,54 544.143,94 

1602       Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija     3.416,00 3.416,00 3.416,00 

16029003       Prostorsko načrtovanje     3.416,00 3.416,00 3.416,00 

  
OB186-14-
0007     OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 01.01.2014 - 31.12.2016 72.416,00 3.416,00 3.416,00 3.416,00 

    0252   Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji     3.416,00 3.416,00 3.416,00 

      420800 Študija o izvedljivosti projekta     3.416,00 3.416,00 3.416,00 



1603       Komunalna dejavnost     383.100,48 383.160,27 382.976,67 

16039001       Oskrba z vodo     382.770,48 382.830,27 382.830,27 

  
OB186-07-
0018     Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; vodooskrba v občini Trzin 01.01.1999 - 31.12.2014 1.050.834,00 382.770,48 382.830,27 382.830,27 

    0111   Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi     382.770,48 382.830,27 382.830,27 

      420401 Novogradnje     367.367,28 367.367,28 367.367,28 

      420801 Investicijski nadzor     10.000,40 10.060,19 10.060,19 

      420802 Investicijski inženiring     3.700,00 3.700,00 3.700,00 

      420804 Načrti in druga projektna dokumentacija     1.702,80 1.702,80 1.702,80 

16039003       Objekti za rekreacijo     330,00 330,00 146,40 

  
OB186-12-
0001     Oprema za potrebe Občine Trzin 2013-2014 01.01.2013 - 31.12.2014 7.680,00 330,00 330,00 146,40 

    0113   Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport     330,00 330,00 146,40 

      420299 Nakup druge opreme in napeljav     330,00 330,00 146,40 

1606       
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)     145.356,27 157.676,27 157.751,27 

16069002       Nakup zemljišč     145.356,27 157.676,27 157.751,27 

  
OB186-07-
0023     Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 01.01.2003 - 31.12.2013 490.558,00 145.356,27 157.676,27 157.751,27 

    0032   Pridobivanje zemljišč za potrebe občine     0,00 0,00 75,00 

      420600 Nakup zemljišč     0,00 0,00 75,00 

    0125   Nakupi zemljišč     145.356,27 157.676,27 157.676,27 

      420600 Nakup zemljišč     145.356,27 157.676,27 157.676,27 

18       KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE     74.159,60 74.159,60 73.125,79 

1802       Ohranjanje kulturne dediščine     26.784,58 26.784,58 26.547,59 

18029001       Nepremična kulturna dediščina     26.784,58 26.784,58 26.547,59 

  
OB186-10-
0007     Obnova Jefačn`kove domačije 01.01.2010 - 31.12.2013 759.068,00 26.784,58 26.784,58 26.547,59 

    0248   Obnova Jefačn`kove domačije     26.784,58 26.784,58 26.547,59 

      413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve     776,41 776,41 776,41 

      420204 Nakup drugega pohištva     24.608,17 24.608,17 24.371,18 

      420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije     1.400,00 1.400,00 1.400,00 

1805       Šport in prostočasne aktivnosti     47.375,02 47.375,02 46.578,20 



18059001       Programi športa     47.375,02 47.375,02 46.578,20 

  
OB186-11-
0004     Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 01.01.2011 - 31.12.2014 97.080,00 46.375,02 46.375,02 46.375,02 

    0259   Ureditev montažnega strelišča     46.375,02 46.375,02 46.375,02 

      420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov     31.379,60 31.379,60 31.379,60 

      420402 Rekonstrukcije in adaptacije     14.775,42 14.775,42 14.775,42 

      420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije     220,00 220,00 220,00 

  
OB186-13-
0003     Športna oprema za dejavnost društev 01.01.2014 - 31.12.2015 2.000,00 1.000,00 1.000,00 203,18 

    0174   Športna oprema     1.000,00 1.000,00 203,18 

      420299 Nakup druge opreme in napeljav     1.000,00 1.000,00 203,18 

19       IZOBRAŽEVANJE     90.000,00 90.000,00 60.653,31 

1903       Primarno in sekundarno izobraževanje     90.000,00 90.000,00 60.653,31 

19039001       Osnovno šolstvo     90.000,00 90.000,00 60.653,31 

  
OB186-12-
0006     Energetska sanacija OŠ Trzin 01.01.2013 - 31.12.2014 340.000,00 90.000,00 90.000,00 60.653,31 

    0194   Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin     90.000,00 90.000,00 60.653,31 

      402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov     2.856,02 2.856,02 0,00 

      420402 Rekonstrukcije in adaptacije     86.472,98 85.862,98 60.653,31 

      420804 Načrti in druga projektna dokumentacija     671,00 1.281,00 0,00 

 

  



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.879 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 5.879 € 

OB186-12-0001 Oprema za potrebe Občine Trzin 2013-2014 5.879 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 je bila nakupljena oprema za popis osnovnih sredstev. 

Stanje projekta 

Zaključen. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 49.900 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.700 € 

OB186-07-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ1.700 € 

Namen in cilj 

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme za enote CZ  (uniforme za nove 

člane, obutev, svetilke, nahrbtnike, šotore, luči, radijske zveze ter druge opreme…). 

Stanje projekta 

V izvajanju 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 48.200 € 

OB186-13-0001 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 45.000 € 

Namen in cilj 

Opremljenost operativne gasilske enote PGD Trzin z vozili, skladno s kategorizacijo gasilske enote in tipizacijo 

gasilskih vozil za izvajanje obvezne lokalne javne gasilske službe.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-13-0002 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD 3.200 € 

Namen in cilj 

Opremljenost operativne gasilske enote PGD Trzin s tipizirano osebno in skupno zaščitno opremo za izvajanje 

obvezne lokalne javne gasilske službe.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 



13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 126.404 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 126.404 € 

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

Namen in cilj 

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije (izvedbeni načrt za izvedbo in PZI) ter izvedli izbor 

izvajalca del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za objekt Mengeške ceste v 

Trzinu, do P20 do P1 - nadaljevanje. 

Na sestanku s predstavniki RS MzI DRSI iz Ljubljane (v juniju 2014) je bil dosežene dogovor, da se komunalna 

infrastruktura v celoti obnovi (javni vodovod s hišnimi priključki, dogradnja javne kanalizacije za odpadno vodo, 

obnova cestne razsvetljave in prometne signalizacije) ter sočasno gradnja začitne kanalizacije za NNO EEK ter 

optično omrežje. Hodnik za pešce bo dograjen od h. št. 72 do h. št. 84 oz. 79 (Grajska cesta v Trzinu). 

Stanje projekta 

Pogodba z izvajalcem in nadzorom je podpisana. 

V okviru II. faze bo obnovljena celotna komunalna infrastruktura (javni vodovod, kanalizacija za odvod 

padavinske vode, cestna razsvetljava) in dograjen manjkajoči del (kanalizacija za odpadne vode) na Mengeški 

cesti od P1 do P20. Zgrajen bo tudi del hodnika za pešce od h. št. 72 do Grajske ulice. Sočasno bo grajena tudi 

zaščitna kanalizacija za optično omrežje in EEK. 

OB186-12-0003 Podaljšanje ulice Špruha 72.152 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 smo po izpeljavi javnega naročila uspešno zaključili z ureditvijo dodatne cestne povezave iz OIC 

Trzin proti MOL.  

Cesta je bila do meje urejena (asfaltiranje, odvodnjavanje, cestna razsvetljava, javna varovalna ograja, 

podaljšek hodnika za pešce, vse na območju k.o. Trzin) in spuščena v promet dne 27. 12. 2014. Ena situacija je 

zapadla v izplačilo v leto 2015. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB186-12-0005 Ljubljanska c. - zadnje četrtina (pri Gaslis. domu) 47.637 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 je bila zaključena obnova in posodobitev zadnje četrtine Ljubljanske ceste v Trzinu (zaključna dela 

asfaltiranje cestišča). Višina porabljenih sredstev predstavlja pogodbeno razliko med načrtovanimi izplačili v 

letu 2013 in preostankom do sklenjene pogodbene vrednosti. Posodobljeno je bilo cestišče s prometno 

signalizacijo, dograjeni vzdolžni parkirni prostori, dograjena cestna razsvetljava, prestavljeno in opremljeno 

avtobusno postajališče, dograjena kanalizacija za padavinsko odpadno vodo ter urejena prometna signalizacija. 

S tem je zaključena ureditev Ljubljanske ceste (od Mengeške ceste do Mlakarjeve ulice) in je skupaj trajala 14 

let (2000-2014). 

Stanje projekta 

Ureditev Ljubljanske ceste (od Mengeške ceste do Mlakarjeve ulice) je bila v letu 2014 zaključena. 

 



15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.041 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 7.041 € 

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK7.041 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 so lastnice CČN Domžale-Kamnik (Občine: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, 

Mengeš in Trzin) pristopile k izvedbi projekta nadgradnje in posodobitve CČN, kljub dejstvu, da še ni izdana 

odločba o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale-Kamnik. 

Občine so se dogovorile, po vnaprej znanem ključu, da bodo razliko zalagale iz presežka preteklih let, ki ga je 

ustvarila CČN, lastnih sredstev (proračuna) ter bančnih posojil, kolikor bodo ta potrebna. Odločitev o izvedbi 

nadgradnje je bila sprejeta, saj se bližamo roku (do dne 31. 12. 2016), ko mora biti sedanja CČN posodobljena, 

sicer bodo lastnice začele plačevati kazen. Sredstva so bila porabljena za izvedena dela ter strokovni nadzor. 

Stanje projekta 

Podpisane so in v izvajanju pogodbe z izvajalcem, nadzorom in PR storitvijo. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 543.923 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 3.416 € 

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 3.416 € 

Namen in cilj 

Namen je izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega akta; občinski prostorski načrt, OPN (izvedbeni in 

strateški del), strokovnih in tehničnih podlag za potrebe umestitve obvoznice, izbor izvajalca in začetek priprave 

OPPN za del EUP ST 5/3-1, vključno s potrebnimi strokovnimi podlagami. 

Stanje projekta 

Potek priprave prostorskih aktov je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih zahtev poteka v obdobju več let. V 

letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem 

načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev 

Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z 

zunanjim izvajalcem za izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in 

strateški del). V pripravi je osnutek OPN. Postavka zajema tudi stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag 

za potrebe umestitve obvoznice. V letu 2015 se načrtuje izbor izvajalca in začetek priprave OPPN za del EUP ST 

5/3-1. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za morebitne strokovne podlage prostorskih aktov. 

Nadaljevanje opisane dokumentacije načrtujemo tudi v letu 2016. 

 

16039001 Oskrba z vodo 382.830 € 

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; 
vodooskrba v občini Trzin 382.830 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 je bil, na podlagi izbora v letu 2013, v delo uveden izvajalec del ter nadzor. Zemeljska dela so bila v 



letu 2014 zaključena, predviden je še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni 

javni vodovod v prihodnjem letu. Tako je bil na novo zgrajen vodovod 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 obnovljenega vodovoda. Sočasno smo sicer ob menjati primarnega vodovoda obnavljali 

tudi vodovodne hišne priključke ob trasi. 

S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami v 

okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, vendar zaenkrat še nismo prejeli odločbe o 

dodelitvi sredstev.  

Stanje projekta 

Gradnja je zaključena. V letu 2015 nameravamo zaključiti investicijo, zato je višina sredstev omejena na 

pogodbene vrednosti z izvajalcem ter nadzorom. Trenutno je v izdelavi PID dokumentacija, ki bo osnova za 

vlogo za tehnični pregled ter pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

16069002 Nakup zemljišč 157.751 € 

OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 157.751 € 

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. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 73.126 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 26.548 € 

OB186-10-0007 Obnova Jefačn`kove domačije 26.548 € 

Namen je obnova Jefačn'kove domačije v Trzinu, in sicer predvsem ohranitev spominske vrednost lokacije 

Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu. V letu 2014 je bil 

izveden del investicije v notranjo opremo v obnovljeni Jefačn'kovi domačiji, kot so dobava in montaža materiala 

ter vsebinska postavitev prvega dela stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli« z interpretacijsko 

postavitvijo mesarskega dela muzeja. 

Stanje projekta 

Prva faza postavitve stalne razstave je zaključena. V pripravi so vsebine za postavitev druge faze razstave. 

18059001 Programi športa 46.578 € 

OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 46.375 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 smo za strelišče pridobili uporabno dovoljenje in ga predali namenu. V strelišču  se je zmontirala 

specifična strelska oprema, od omar za orožje, strelskih pultov, omar za obleke, stena za tarče, akustične 



obloge na stenah in po končanem opremljanju so se nakupile še 3 elektronske tarče. V leto 2014 je zapadla v 

plačilo tudi zadnja situacija za gradbeno obrtniška dela, ki so bila končana v 2013. Omeniti je potrebno, da je 

naložbo v strelišče kot pomembno investicijo na področju športa ocenila tudi Fundacija za šport, ki investicijo 

sofinancira v 30 %.  

Stanje projekta 

Strelišče je bilo dokončano v letu 2014 in nakupljene so bile tri elektronske tarče. Nadaljevali bomo z nakupom 

3 elektronski tarč letno, da opremimo vseh 12 strelskih mest z modernimi elektronskimi tarčami. 

 

OB186-13-0003 Športna oprema za dejavnost društev 203 € 

Namen in cilj 

Nakupili smo boksarsko vrečo, za uporabo v majhni telovadnici OŠ Trzin.  

Stanje projekta 

Izvedeno. 

19 IZOBRAŽEVANJE 60.653 € 

19039001 Osnovno šolstvo 60.653 € 

OB186-12-0006 Energetska sanacija OŠ Trzin 60.653 € 

Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin za namen zamenjave 60 starih oken v J 

delu šole in manjkajočih žaluzij v prizidku šole.  

Stanje projekta 

Investicija je končana. 

 

 

  



4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA OBČINE TRZIN 
 

4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

Stanje denarnih sredstev na računih na dan 31.12.2014 je znašalo 2.137.633,58 EUR. V blagajni je bilo 

na zadnji dan koledarskega leta gotovine v znesku 0,86 EUR. Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2014 

nismo imeli, zato je stanje na računu tudi dejansko stanje sredstev. Občina prav tako ni imela začasno 

prostih sredstev, ki bi bile vezane na kratkoročne finančne naložbe. 

 

4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 
prejemnikov sredstev 

Občina Trzin ima na dan 31.12.2014 naslednje dolgoročne kapitalske naložbe, ki  predstavljajo 

poslovne deleže Občine Trzin v gospodarskih družbah in javnih podjetjih.  

Občina Trzin v letu 2014 ni prodala ali pridobila novih naložb v delnice, konec leta 2014 je le uskladila 

stanje svojih dolgoročnih kapitalskih deležev pri obeh javnih podjetjih.  

Tabela: Podatki o DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽBAH 

 Znesek 
na dan 31.12.2013 

Znesek 
na dan 31.12.2014 

Naložbe v delnice v državi 10.835,55 10.835,55 

Delnice v CPL d.d. 7.853,17 7.853,17 

Delnice v Mlinostroj d.d. 2.982,38 2.982,38 

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
državi 

636.693,12 693.070,08 

Delež v JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. 376.039,68 401.593,05 

Delež v JKP Prodnik d.o.o. 260.653,44 291.477,03 

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 647.528,67 703.905,63 
 Vir: Občina Trzin 

Občina Trzin nima najetih posojil. Občina Trzin je tudi v letu 2014 vztrajala pri odločitvi, da se ne bo 

zadolževala, če to ni res nujno potrebno ali posebej koristno in to za konkretno investicijo. To 

pomeni, da se Občina Trzin večjih naložb loteva tako, da v času načrtovanja naložbe in projektiranja 

akumulira sredstva za to naložbo, si skuša po možnosti zagotoviti sofinanciranje države ali iz kakega 

drugega vira in se realizacije naložbe loti tedaj, ko ima zanjo zagotovljena sredstva v celoti.  

 

4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Nabavna vrednost zgradb se je v letu 2014 znižala iz 24.570.116,68 EUR na 22.655.172,34 EUR, 

predvsem zaradi izločitve Osnovne šole Trzin iz osnovnih sredstev, ki smo jo na podlagi pogodbe dali 

v upravljanje, prodali pa smo tudi poslovni prostor Malin v Radomljah.  

Poleg vrednosti zgradb je imela občina konec leta 2014 za 526.442,77 EUR investicij oz. projektov v 

izgradnji (sem sodijo projekt oskrbe s pitno vodo – ROPI, modernizacija Mengeške ter  investicije na 



naših infrastrukturnih objektih, ki jih v našem imenu izvaja JP Centralna čistilna naprava Domžale- 

Kamnik ter JPK Prodnik d.o.o. ).  

Skupaj z nakupi novih zemljišč, prodajo in zamenjavami zemljišč se je vrednost nepremičnin znižala iz 

9.888.330,88 EUR na 9.867.219,39 EUR, zaradi spremembe deleža lastništva infrastrukture, ki je bilo 

dano v najem in upravljanje JP CČN (del skupnega lastništva infrastrukture je bil prodan Občini 

Cerklje na Gorenjskem). Občina Trzin je imela pred spremembo 4,5 % delež, po prodaji Občini Cerklje 

na Gorenjskem pa se je spremenil na 4,14 %.  

Tabela 2: Podatki o OSNOVNIH SREDSTVIH 

  
Znesek  

na dan  

31.12.2013 

Povečanje /  

zmanjšanje  

v letu 2014 

Znesek  

na dan  

31.12.2014 

Popravek 

vrednosti  

na dan  

31.12.2014 

Sedanja 

vrednost  

na dan  

31.12.2014 

Neopredmetena 

dolgoročna sredstva 
30.826,00 1.045,76 31.871,76 24.270,45 7.601,31 

Nepremičnine 34.679.406,10 
-

1.630.571,60 
33.048.834,50 8.612.251,35 24.436.583,15 

Zemljišča 9.888.330,88 -21.111,49 9.867.219,39 0  9.867.219,39 

Zgradbe 24.570.116,68 -1.914.944,34 22.655.172,34 8.612.251,35 14.042.920,99 

Investicije v gradnji ali 

izdelavi 
220.958,54 305.484,23 526.442,77 0,00 526.442,77 

Oprema in druga 

opredmetena sredstva 
1.456.045,51 - 412.361,73 1.043.683,78 790.791,54 252.892,24 

SKUPAJ  36.166.277,61 
-

2.041.887,57 
34.124.390,04 9.427.313,34 24.697.076,70 

  Vir: Občina Trzin 

 

4.4.  Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 
navedbo večjih  prejemnikov teh sredstev 

Občina Trzin na zadnji dan koledarskega leta 2014 izkazuje naslednja sredstva dana v upravljanje. 

Tabela 3: Podatki o sredstvih danih v upravljanje 

Proračunski uporabnik Leto 2013 Leto 2014 

Knjižnica Domžale 18.613,39 EUR 15.893,38 EUR 

OŠ Roje 28.645,27 EUR 25.102,35 EUR 

OŠ Trzin 654.769,20 EUR 1.565.992,84 EUR 

OŠ Trzin – Enota Vrtec Trzin 2.442.836,90 EUR 2.773.021,14 EUR 

ZD Domžale 361.968,86 EUR 382.709,11 EUR 

Glasbena šola Domžale 4.917,77 EUR 5.001,83 EUR 

Skupaj: 3.491.751,39 EUR 4.767.720,65 EUR 

     Vir: Občina Trzin 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišala za 

1.275.969,26 EUR.   



4.5.  Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

Občina Trzin ima na 31.12.2014 naslednje neplačane terjatve: 

Tabela 4: Podatki o neplačanih terjatvah Občine Trzin za leto 2014 

Kto Opis terjatve Znesek v EUR 

120000 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 515.456,75 

121000 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 97,10 

140000 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni 
države 

8.784,80 

141000 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine 223,84 

141002 Kratkoročne terjatve do EZR občine 421,96 

142000 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 2.141,10 

143000 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 1.027,03 

 Skupaj 528.152,58 
Vir: Občina Trzin 

Kratkoročne terjatve do kupcev na kontu 120 znašajo 515.553,85 EUR in so v večini sestavljene iz: 
 
- terjatev do SGP GORICA d.d., ki je v likvidacijskem postopku, v znesku 71.335,52 EUR, 
terjatev do G7 d.o.o., ki je v stečajnem postopku, v znesku 3.306,08 EUR, 
- terjatev do Fisher international d.o.o., ki je v postopku izvršbe, v znesku 7.764,46 EUR, 
- terjatev do Amicus  d.o.o., ki je v postopku izvršbe, v znesku 121.335,10 EUR, 
- terjatev do Prodnika d.o.o. iz naslova najemnine v višini 88.913,46 EUR, 
- terjatev do Biring skupina d.o.o. za zelenice in parkirne prostore v 20.301,08 EUR, 
- terjatev do Pekos d.o.o. iz naslova najemnine za poslovna prostora v višini 4.003,53 EUR, 
- terjatev do Petrol d.d. iz naslova koncesije v višini 30.338,72 EUR, 
- terjatev do SMN marketing d.o.o., ki je v postopku izvršbe 11.929,83 EUR, 
- terjatev do Medobčinskega inšpektorata in redarstva zaradi neizterjanih kazni do kršiteljev v višini 
24.113,10 EUR,  
- terjatev do Aktive upravljanje d.o.o. za poplačilo najemnin za občinska stanovanja 6.295,69 EUR 
- ter ostalih terjatev, ki predstavljajo neplačane obveznosti za najem zelenic, najem poslovnih 
prostorov,  oddaje oglasnih prostorov, stroškov ki jih prevalimo na uporabnike poslovnih prostorov, 
plačilo komunalnih prispevkov in drugih kratkoročnih terjatev, ki so že zapadle in so v postopku 
izterjave ali pa zapadejo v plačilo v januarju 2015. 
 

4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

Občina Trzin ima na dan 31.12.2014 naslednje neplačane obveznosti: 

Tabela 5: Podatki o neplačanih obveznostih Občine Trzin za leto 2014 

Kto Opis Znesek v EUR 

210000 Obveznosti za čiste plače 20.704,65 

212000 Prispevki za spiz – iz plač zaposlenih 4.871,73 

212100 Prispevki za obvezno zdrav. Zavarovanje – iz plač zaposlenih 1.998,94 

212300 Obveznosti za prispevke za zapos. iz plač zaposlenih 43,97 

212400 Obveznosti za prisp. za porodniško varstvo – iz plač zaposlenih 31,44 

213000 Obveznosti za davke iz kosmatih plač 3.779,76 



214100 Druge kratk. obveznosti do delavcev – prevoz 1.953,23 

214200 Druge kratk. obveznosti do delavcev – prehrana 1.271,60 

214400 Druge kratk. obveznosti do delavcev – zam.obrsti 199,47 

220000 Kratkoročne obvez. do dobaviteljev 144.821,60 

220099 Prehodni konto za obračune -777,25 

221000 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0,74 

230000 Obveznosti za obrač. prispevke na plače 5.071,00 

230001 Davek od osebnih prejemkov 1.349,46 

230030 Obveznosti za kad dod. pok. zavarovanje 165,27 

230908 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja- RTV 3,77 

2318 Obveznosti za plač. razm. med obrač. in vstopnim DDV 11.533,10 

234100 Obveznosti za pogodbeno delo 1.322,83 

234102 Obveznosti za pogodbeno delo podžupan 919,71 

234105 Sejnine občinskega sveta in komisij 2.954,18 

234200 Obveznosti do avtorskih honorarjev 913,18 

236000 Obveznost do zavezancev za davčne dajatve 26.327,07 

240000 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 889,46 

241000 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 121.736,54 

242000 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 4.482,61 

243000 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 52.202,82 

 Skupaj 408.770,88 

Vir: Občina Trzin 

4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 

Občina Trzin nima sklenjenih takšnih pogodb. 

 

  



5.  POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014 
 

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

1.1. Uvod 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: 
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki 
nočnih depozitov. 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V 
sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, 
odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP 
odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne 
storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

Občina Trzin je v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa  (Uradni l. RS 120/07, 104/2009)  kot upravljavec 
sredstev sistema EZRO vodila ločene poslovne knjige. Skladno s 3. členom v nadaljevanju podajamo 
kratko računovodsko poročilo, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna. 

S prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna upravlja župan, skladno s 69. členom ZJF. Prosta 
denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne 
papirje, pri čemer se upoštevajo načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.  Upravljanje 
denarnih sredstev sistema EZRO je nalaganje denarnih sredstev EZRO v in zunaj sistema EZRO, 
spremljanje vlog v sistemu EZRO in zadolževanje zunaj sistema EZRO, na način kot ga predpiše 
minister pristojen za finance (iz predloga novega ZJF), trenutno je za EZRO dovoljeno le nalaganje 
denarnih sredstev EZRO zunaj sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa  (Uradni l. RS 120/07, 104/2009) je Občina Trzin plasirala prosta 
denarna sredstva v sistem EZRO. Pravilnik določa kakšno je vodenje poslovnih knjig in računovodsko 
poročanje o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oz. občine 
ter priznavanje prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljavca 
sredstev sistema EZRO in načine vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja denarnih 
sredstev sistema EZRO v plačilno navodilo.  

Na podlagi tega pravilnika  se je Občina Trzin registrirala kot upravljavec sredstev sistema EZRO pri 
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) s svojo matično številko kot del občinske 
uprave. Hkrati pa Uprava RS za javna plačila (UJP) vodi podatke upravljavca sredstev sistema RZRO 
pod šifro zakladnice 01386  v registru proračunskih uporabnikov. Upravljavec  torej občina sredstva 
sistema EZRO upravlja denarna sredstva sistema EZRO, ki so denarna sredstva podračunov subjektov 
(v okviru našega sistema je poleg vključena še Osnovna šola Trzin vključno z vrtcem), vključenih v 
sistem EZRO in ZP. 

Namen vzpostavitve enotnega EZRO je ločiti upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih 
sredstev sistema EZRO občine, saj zadnji del vključuje poleg denarnih sredstev občine in njenih 
neposrednih uporabnikov tudi denarna sredstva posrednih uporabnikov. Celotno stanje denarnih 
sredstev sistema EZRO je namenjeno upravljanju, kar se mora vsak trenutek odražati v 



računovodstvu upravljavca  torej občine. Učinki upravljanja se delijo med imetnike denarnih sredstev 
kar se prav tako odraža v računovodstvu.  

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V 
sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, 
odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih 
sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine Trzin (v nadaljnjem besedilu: ZP). 
Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih 
računov pri poslovnih bankah. 

 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009) so za upravljavca EZRO PU 

(03867) za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 

depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 

podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 

predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v 

poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU 

EZRO). 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO 

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO 
in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 

znaša 2.314.539,87 EUR (-6.383,84 EUR). Nočni depozit vključuje poleg denarnih sredstev Občine 
Trzin (2.138.055,54 EUR) tudi denarna sredstva PU OŠ Trzin (176.922,92 EUR).  

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 



 

Denarna sredstva v 
knjigi EZRO 

= 
Stanje računa EZRO pri 
Banki Slovenije 

= Stanje ZP + 
 stanj podračunov PU 
EZRO 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske 
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 1.  

 

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2014 (v EUR) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje  

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine - 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine       176.906,29 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)       176.906,29 

4. Zakladniški podračun občine    2.137.633,58  

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 2.314.539,87 (-6.383,84) 

Pri stanju podračuna občine je potrebno dodati opozorilo, da stanje na dan 31.12.2014 na EZRO 

(2.308.156,03 EUR) ni enako stanju na TRR občine (2.314.539,87 EUR ) ker je del sredstev v višini 

(6.383,84 EUR) »obvisel« na nočnem depozitu in se v času sproščanja vezave ni sprostil zaradi 

časovnega zamika in količine podatkov na dan 30.12.2014. Zato se v skladu z navodilom za 

označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa občine, kadar je stanje nočnega deponiranja negativno prikaže v zmanjšanju 

stanja EZRO občine.   

 

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 2.314.978,46 EUR in je sestavljeno iz 
obveznosti ZP do PU za stanje sredstev, presežek in obresti za stanja podračunov v višini 
2.138.055,54 EUR do občine in v višini 176.922,92 EUR do OŠ Trzin.  

Stanje nezapadlih terjatev (konto skupine 16) znaša 125,06 EUR in predstavlja terjatev iz naslova 
obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in 

obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2. 

 



Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 1.503,38 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v 
sistem EZR) 1.160,78 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)        - 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 

 
333,69 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  
 
8,91 

 

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 

predstavlja Tabela 3. 

Tabela 3: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v EUR) 

Vrsta 
računa 

Stanje na dan 
31.12.2014 
(1) 

Stanje na dan 
31.12.2013 
(2) 

Stanje na dan 
31.12.2012 
(3) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(4 = 1 – 2 – 3) 

Podračuni 
PU 

176.906,29 154.033,43 179.900,05 -157.027,19 

ZP 2.137.633,58 1.355.622,92 847.770,44 -65.759,78 

EZRO 
2.314.539,87 
(-6.383,84) 

1.509.656,35 
(-0,01) 

1.027.493,27 
(+177,22) 

-222.609,75 

 

3.3. Presežek upravljanja 

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka 

upravljanja za leti  2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 prikazuje Tabela 4.  

Tabela 4: Letni učinki upravljanj za leta 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 (v EUR) 

Leto Presežek upravljanja 

2010 21,69 

2011 17,31 

2012 -16,60 



2013 -2,18 

2014   8,91 
 

 

         Župan Občine Trzin 
            Peter Ložar, l.r. 
 

  



6. POSEBNE PRILOGE 
 

- REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH 
VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV  ter PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA 
PRETEKLEGA LETA  

- BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 Občine Trzin 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Občine Trzin 
- BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 Občina Trzin- EZR 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Občina Trzin- EZR 
- EVIDENCA SKLEPOV O  PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
- INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH 

SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 
31.12.2014 

- POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM V 
LETU 2014 

 



 


