
OBČINA TRZIN  
Župan Peter Ložar  
 
 

Številka: 17-2/2016 
Datum: 21.11.2016 
 
 
Zadeva:  Strategija koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno  

telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021 
 
 
Namen:   Sprejem strategije po skrajšanem postopku 
 
 
Pravna podlaga:  Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Zakon o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, 
št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11), Statut Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 
Končno poročilo nadzora nad namenskostjo porabe presežka sredstev 
prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev z dne 
14.09.2016 

  
Predlagatelj:   Župan Peter Ložar 
 
Poročevalec na seji:  Župan Peter Ložar 
 
   
Finančne posledice:  Sprejem strategije ne zahteva finančnih posledic. Se pa na podlagi 

sprejete strategije določi finančni plan posameznega leta, ki ima 
finančne posledice. Ocena finančnih posledic v obdobju strategije je v 
višini 150.000,00 € 

 
 
Obrazložitev: 
 
Pravno podlago za sprejem strategije predstavlja 56. člen Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617), ki določa, da je proračunski sklad evidenčni račun v okviru računa proračuna, 
ki ga odpre država oziroma občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in 
izdatkov in uresničevanja posebnega namena. 
 
Skladno s Končnim poročilom nadzora nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih 
iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev, s katerim se je Občinski svet Občine Trzin 
seznanil na 15. redni seji, dne 14.9.2016, je namen strategije opredeliti namene porabe 
preostanka sredstev za obdobje 2016-2021. 
 
Po opravljeni poizvedbi na ministrstvu, smo konec julija 2016, z ministrstva prejeli odgovor, 
da se sredstva iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila 
razdeljena, lahko porabijo za podobne namene, vendar v dobrobit vseh občanov ob 
upoštevanju načela enake dostopnosti vseh občanov.  



Skladno z navedenim, je cilj strategije posodobiti IT infrastrukturo občinske uprave in  
občine.  
 
 
  
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 41/11) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter Končnega poročila nadzora nad namenskostjo 
porabe presežka sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev z dne 
14.09.2016 na 17. redni seji dne 21.12.2016 sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejema Strategijo koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila  
v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021 po skrajšanem postopku. 
 
 
Številka: 17-2/2016                                                                                                       Župan  
Datum: 21.12.2016                                                                                             Peter Ložar l.r. 
          
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


