
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

 

Številka zadeve: 900-0004/2020-15 

Datum: 23. 11. 2020 

 

 

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 4/19) je Nadzorni odbor 

Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, z dne 23. 11. 2020 sprejel 

 

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba 

v letu 2019 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 
  

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Sabina Zupan, članica 

 Blanka Jankovič, članica 

 Tomaž Urbančič, član 

 Miro Markič, član 

 

2. Člana delovne skupine: 

 Tomaž Urbančič, član.  

 Marcel Koprol, predsednik 

  

 

    3. Ime nadzorovanega organa: 

 

Občine Trzin 

Mengeška cesta 22 

1236 Trzin 

info@trzin.si 

 

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Peter LOŽAR - župan 

 

 

Namen in cilj nadzora: 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter 

preglednost poslovanja; 

● preveriti skladnost oddajanja prostorov s Pravilniki Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 

 

 

 

mailto:info@trzin.si


Uvod 

  

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji, dne 29. 1. 2020, sprejel sklep o Nadzoru nad 

oddajanjem prostorov Mladinskega kluba. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel 

Koprol in Tomaž Urbančič. Predsednik delovne skupine je Marcel Koprol. Delovna skupina je 

od nadzorovane osebe zahtevala naslednjo dokumentacijo:  

 

1. Sklep o ustanovitvi Mladinskega kluba z obrazložitvijo  

2. Sklep o določitvi vsebine delovanja Mladinskega kluba 

3. Sklep o skrbniku delovanja Mladinskega kluba 

4. Pravilnik o oddajanju prostorov Mladinskega kluba 

5. PP na kateri se beležijo prihodki in stroški delovanja Mladinskega kluba.   

  

Delovna skupina se je prvič sestala 24.07.2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo 

in jo pregledala. Po pregledu predložene dokumentacije je DS ugotovila: 

1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 

16 krat;  

2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba 

v letu 2019 prejel 3.051,23 Evra; 

3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja 

za poimenovanje prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja; 

4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane 

Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja; 

5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opre-

deljeval posebne pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za po-

trebe različnih aktivnosti otrok Občine Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten za-

htevek za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o najemu prostorov, za katere 

namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in drugo); 

6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih 

oseb. 

 

Po pregledu dokumentacije je DS od nadzorovane osebe zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je 

prejela in pregledala na 2. sestanku DS, ki je potekal 27.8.2020. DS je po opravljenem drugem 

nadzoru ter pregledu prejetih odgovorov sklenila, da zaključi nadzor in pripravi Osnutek konč-

nega poročila o nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba in ga predloži v potrditev 

Nadzornemu odboru Občine Trzin.   

 

 

UGOTOVITVENI DEL 
 

Nadzorni odbor je pri pregledovanju dokumentacije ugotovil naslednje: 

 

1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 

16 krat;  

2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba 

v letu 2019 prejel 3.051,23 Evra; 



3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja 

za poimenovanje prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja; 

4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane 

Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja; 

5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opre-

deljeval posebne pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za po-

trebe različnih aktivnosti otrok Občine Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten za-

htevek za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o najemu prostorov, za katere 

namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in drugo); 

6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih 

oseb. 

 

 

 KONČNE UGOTOVITVE 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da za najem prostorov Mladinskega kluba niso potrebni pisni 

zahtevki, ki bi vsebovali namen najema, vsebino dogodka, čas najema, odgovorno osebo, ki bo 

skrbela za pravilno uporabo najetih prostorov in drugo. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT ne potrjuje datuma prejetih zahtevkov najema prostorov 

Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT čaka na uradno cenitev za najem prostorov Mladinskega kluba 

in načrtuje, da bi šele potem določila pravila za najem prostorov Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT v prostorih Mladinskega kluba sama ne organizira nobenih 

dejavnosti za mladino v Občini Trzin v prostorih Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da v občini Trzin obstaja Strategija Mladih, ki je bila sprejeta v letu 

2017 in zajema obdobje do leta 2022, vendar iz prejetih odgovorov Nadzorni odbor ne more 

razbrati, kje in v katerih prostorih Občina Trzin sprejete zaveze uresničuje.   

 

PRIPOROČILA 
 

Občina Trzin 

 

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da od najemnikov prostorov Mladinskega kluba 

zahteva pisno obrazložitev najema prostorov, ki mora obvezno vsebovati naslednje podatke: 

namen najema, vsebino dogodka, čas najema, odgovorno osebo, ki bo skrbela za pravilno 

uporabo najetih prostorov.  

 

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da še pred uradno cenitvijo najema prostorov pripravi 

pravila za najem prostorov Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da uvede register zahtevkov za najem prostorov 

Mladinskega kluba. 

 



Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu z veljavno Strategijo Mladih preveri 

možnost organizacije posameznih aktivnosti za mlade iz Občine Trzin. Nadzorni odbor meni, 

da bi v ta namen bilo potrebno v OT ustanoviti Mladinski center ter v Občinski upravi Občine 

Trzin v ta namen oblikovati poseben referat za uresničevanje občinske Strategije Mladi, kjer bi 

koordinirali delo z mladimi v OT.   

 
  

 ODZIV NADZOROVANE OSEBE 

 

V odzivu Občina Trzin na prve tri odstavke priporočil Nadzornega Odbora Občine Trzin 

ugotavlja, da so posredovana priporočila smiselna in jih bodo proučili in v največji možni meri 

tudi upoštevali. 

 

V odzivu na četrti odstavek priporočil Nadzornega Odbora Občine Trzin, Občina Trzin 

sporoča, da so omenjeno priporočilo vzeli na znanje, vendar glede na trenutno veljavne akte ni 

predvideno širjenje občinske uprave. Občina Trzin tudi navaja, da potekajo že dogovori z 

Zavodom Nefiks glede možnosti oživitve mladinskega kluba z dejavnostmi za mlade.  

 

 

         

 

                                                                                               Predsednik nadzornega odbora: 

                                                                                            Marcel Koprol 

 

 

Člani nadzornega odbora: 

Marcel Koprol, 

Sabina Zupan, 

Blanka Jankovič, 

Tomaž Urbančič, 

Miro Markič. 

 

 

 

 

 

 


