
NADZORNI ODBOR 
OBČINE TRZIN      
 
Številka: 19-11/2017 
Datum: 23.03.2017 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:     Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora  
 
Namen:    Sprejem sklepa o seznanitvi občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzora nad 

porabo občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015, dokončnim 
poročilom o nadzoru cestni promet in infrastruktura za leto 2015 ter dokončnim 
poročilom nadzora nad namenskostjo porabe sredstev Turističnega društva Kanja za 
leto 2015 

 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
odl. US), 38. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člen Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) 

 
Predlagatelj:         Nadzorni odbor Občine Trzin 
 
Poročevalec:         predstavnik Nadzornega odbora 
 
Finančne posledice: Ni finančnih posledic.                                     
  
Obrazložitev:  
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 
2015. V delovno skupino sta bili imenovani Elda Romac in Maja Prah. Kasneje je bila zaradi 
odstopa Elde Romac, v delovno skupino, na 13. redni seji nadzornega odbora, dne 07.09.2016, 
imenovana Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 02.11.2016, pregledala 
posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je 
delovna skupina zopet sestala dne 18.01.2017 in pripravila predlog poročila, ki so ga ostali člani 
nadzornega odbora sprejeli na 16. redni seji, dne 15.02.2017. Delovna skupina je po prejemu 
odziva pripravila dokončno poročilo, ki so ga ostali člani odbora sprejeli na 14. korespondenčni 
seji, dne 20.03.2017. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu nadzora.  
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Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 13. redni seji dne 07.09.2016 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine o nadzoru Cestni promet in infrastruktura za leto 2015. V delovno skupino sta 
bili imenovani Maja Prah in Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 02.11.2016, 
pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih 
pojasnil, se je delovna skupina sestala še 2x (18.1.2017 in 25.01.2017). Na zadnjem sestanku sta 
članici delovne skupine zaključili nadzor in pripravili predlog poročila, ki so ga ostali člani 
nadzornega odbora sprejeli na 16. redni seji, dne 15.02.2017. Odziva na predlog poročila ni bilo, 
zato je delovna skupina pripravila dokončno poročilo, ki so ga ostali člani odbora sprejeli na 14. 
korespondenčni seji, dne 20.03.2017. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora.  
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih sredstev Turističnega društva Kanja Trzin 
za leto 2015 sta bila na 12. redni seji nadzornega odbora, z dne 08.06.2016, imenovana Marcel 
Koprol in Maja Prah. Delovna skupina je dokumentacijo prejela 18.07.2016. Sestala se je 4x 
(05.10., 11.10., 18.10. in 20.10.2016), pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna 
pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je sestala še 3x (22.11., 29.11. in 19.12.2016) in 
pripravila predlog poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 13. korespondenčni 
seji, dne 06.02.2017. Predlog poročila je bil posredovan Turističnemu društvu Kanja in Občini 
Trzin. Po prejemu odziva, je delovna skupina pripravila dokončno poročilo, ki so ga ostali člani 
odbora sprejeli na 14. korespondenčni seji, dne 20.03.2017. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno 
mnenje s  pridržkom o predmetu nadzora. 
 
 
Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 38. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Občinski svet 
Občine Trzin na 19. redni seji, dne 12. aprila 2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015.  
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom o nadzoru Cestni 
promet in infrastruktura za leto 2015.  

 
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad 

namenskostjo porabe sredstev Turističnega društva Kanja za leto 2015. 
 

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 19-11/2017            ŽUPAN: 
Datum: 12.04.2017                 Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
Besedilo poročil: 
 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0003/2016-9 
Datum: 21.03.2017 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 14. korespondenčni seji z dne 20.03.2017 sprejel 
 
 

POROČILO NADZORA NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV ZA CIVILNO 
ZAŠČITO OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Ime nadzorovanega  organa: 
Občina  Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Župan  LOŽAR  Peter 
 
Uvod: 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za Civilno zaščito za leto 2015. V 
delovno  skupino sta bili imenovani Elda Romac in Maja Prah. Na 13. redni seji nadzornega 
odbora, dne 07.09.2016 je zaradi odstopa Elde Romac iz NO v delovno skupino imenovana 
Blanka Jankovič. 
 
Na podlagi zahtevka z dne 13.06.2016 je za pripravo dokumentacije zadolžena Občina Trzin – 
višja svetovalka župana za CZ. 
 
Delovna skupina se je sestala dne 02.11.2016 in opravila pregled predložene zahtevane 
dokumentacije. Naknadno je delovna skupina zahtevala še dodatno dokumentacijo, katero je 
pregledala na drugem sestanku dne 08.01.2017. Nadzor je delovna skupina zaključila in izdelala 
poročilo dne 16.02.2017.  
 
Namen in cilj nadzora: 

- Preveriti namenskost dodeljenih občinskih sredstev 

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin 

- Poročati o ugotovitvah 

- Podati priporočila in predloge za izboljšanje 
 
Opis nadzorovane osebe: 
V sestavi Civilne zaščite Občine Trzin so vključene enote in službe in sicer: 

1. Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ in Štab Civilne zaščite 
2. Gasilci 
3. Tehnično reševalne enote z ekipami: 
a) Za iskanje zasutih v ruševinah 
b) Za tehnično reševanje – dve ekipi 

 
4. Služba za podporo: 
a.)vodstvo službe 
b.) ekipa za oskrbo 
c.) ekipa za zveze          
d.)ekipa za prevoz  
e.) ekipa za infrastrukturo in komunikacijsko podporo 
f.) ekipa za administrativno podporo in druge potrebe 
g.) ekipa za psihološko pomoč 
h.) ekipa za evakuacijo 
i.) ekipa za začasno namestitev         
5. Enota za uporabo zaklonišč 
6. Enota za PMP 
7. Poverjeniki za Civilno zaščito       
 

Iz proračunske kartice za obdobje 01.01.-31.12.2015 so razvidna namenjena sredstva za Civilno 
zaščito v višini 11.475,80€, porabljena sredstva pa so v višini 11.286,25€, kar je razvidno tudi iz 
kartice finančnega knjigovodstva, neporabljena sredstva so v višini 189,55€, ki se vrnejo v 
integralni proračun. 



Vsa dokumentacija za stroške in opravljena plačila iz občinskih sredstev se ujema z odobritvijo 
oz. pravilno likvidacijo. Podane so tudi vse pisne obrazložitve.          

 
Zaradi neažuriranega seznama članov CZ, smo ugotovili, da so bili izplačani stroški za 
usposabljanje za tri osebe izplačani, ki niso bile na seznamu, vendar so bila pisna dokazila o 
opravljanem usposabljanju predložena.  

 
Ugotovitveni del: 
Na podlagi navedenega NO izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo 
občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015. 

 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz 
opravljenega nadzora. 

 
Priporočilo in predlogi 

 
VZPOSTAVITEV KONTROL NAD SEZNAMOM ČALNOV CZ 
 
Seznam članov CZ se mora sprotno ažurirati, tako ob vstopu kot izstopu iz enot, služb in 
operativnih sestav Civilne zaščite. 
 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Vaše priporočilo bomo v bodoče v maksimalni možni meri upoštevali. Ugotovljene 
pomanjkljivosti smo v teku izvedbe nadzora že odpravili, saj smo evidence ažurirali in o tem tudi 
ustno seznanili predsednico delovne skupine, ki je nadzor opravljala. 
 
Naj še pojasnimo, da nam vsaka sprememba članstva, pa čeprav gre le za enega samega 
pripadnika, vzame vsaj 2 do 3 dni intenzivnega dela samo na tem področju. Pri tem namreč ne 
gre le za en sam, končni izdelek seznama pripadnikov, saj imamo sezname pripadnikov z vso 
spremljajočo in zahtevano dokumentacijo v elektronski in papirnati različici razdelano na nivojih 
vsake posamezne ekipe, službe, enote in operativnega sestava, popraviti pa je potrebno tudi vrsto 
normativnih aktov, ki tovrstno kadrovsko in materialno formacijo določajo in jih posredovati na 
ustrezne naslove. 
                                                                                                                             
                                                                                                   Predsednica Nadzornega odbora: 
                                                                                                                Katarina Kadunc 
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NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0007/2015-15 
Datum: 21.03.2017 
 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 14. korespondenčni seji z dne 20.03.2017 sprejel 

 
POROČILO  

O NADZORU CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA ZA LETO 2015 
 
 



Ime nadzorovanega organa: 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Župan Peter Ložar 
 
UVOD 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 13. redni seji, dne 07.09.2016 sprejel sklep o 
imenovanju delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za Cestni promet in 
infrastrukturo za leto 2015. V delovno skupino sta bili imenovani Prah Maja in Blanka Jankovič. 
 
Na podlagi zahtevka za pripravo dokumentacije jo je Občina Trzin posredovala. Delovna skupina 
se je sestala dne 02.11.2016. Opravila je pregled predložene dokumentacije. Zahtevala je še 
dodatno dokumentacijo, katera je bila posredovana 22.12.2016 z obrazložitvijo. S pregledom je 
nadaljevala  na 3. sestanku delovne skupine dne 25.01.2017, na katerem je bila podana še dodatno 
ustna  informacija o celotni posredovani dokumentaciji. Delovna skupina je nato sestavila predlog 
poročila. 
 
NAMEN IN CILJ NADZORA: 

- Preveriti  namenskost porabe občinskih sredstev 

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin 

- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih 

- Podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
   
OPIS NADZOROVANE OSEBE: 
 
Predmet nadzora je proračunska postavka 1302 - Cestni promet in infrastruktura. Celotni 
proračun za leto 2015 znaša 626.559,19 €, celotna poraba znaša 396.463,65 €, neporabljena 
sredstva oziroma prosta sredstva znašajo 230.122,54€. Neporabljena sredstva so iz naslova naložb 
v ceste in parkirišča, rekonstrukcije in adaptacije, vzdrževanje cest, urejanje cestnega prometa, 
cestna razsvetljava in drugo. Ostanek neporabljenih sredstev se je sprostil in vrnil v integralni 
občinski proračun. 
 
Finančni podatki na proračunski kartici so prikazani po sklopih in se ujemajo s porabo izkazano v 
zaključnem računu za leto 2015. 
 
Opravljena dela  s strani podjetja Razpoka d.o.o. in Prenova- Gradbenik d.o.o. so v skladu s 
pogodbo. 
 
Občina Trzin nima sklenjene pogodbe z Elektro-Ljubljana d.d. in stroške plačuje neposredno 
sistemskemu distributerju omrežja, skladno z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in 
kriterijih za ugotavljanje  upravičenih stroškov elektroenergetskega omrežja ( Url. RS št. 59/10 , 
52/11 in 81/12/). 
 
Predloženi računi v obliki e-računa so plačani na podlagi odredbe o vplačilu, ki so identične z 
računi, ki so pravilno likvidirani. Dokazila o vplačilu so predložena. 
 
Predloženi račun dobavitelja Razpoka d.o.o. št. 150173 je bil napačen, zaradi izpisa v PDF obliki. 
Naknadno je bil račun posredovan v obliki e-računa in nismo ugotovili neskladnosti. Tudi 
nakazilo in likvidacija računa je pravilna. 
 
Pregledali smo izpeljani postopke  javnega naročila  male vrednosti za dela  



a.) Obnova in posodobitev javne komunalne infrastrukture na Mengeški cesti (NMV 
3373/2014) 

b.) Ureditev ceste Brodišče (NMV 3374/2014). 
in nismo ugotovili posebnosti. 
 
UGOTOVITVENI DEL: 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih 
sredstev za Cestni promet in infrastrukturo za leto 2015. 
                                                                                                    
 
                                                                                                    Predsednica nadzornega odbora: 
                                                                                                                Katarina Kadunc 
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NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0006/2017-16 
Datum: 21.03.2017 
 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 14. korespondenčni seji z dne 20.03.2017 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD NAMENSKOSTJO PORABE SREDSTEV 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA ZA LETO 2015 

 
 
Ime nadzorovanih oseb: 
 
Turistično društvo Kanja Trzin 
Ljubljanska c. 12/f 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba za nadzorovano leto 2015 
Jožica Valenčak, predsednica 
 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba: 
Peter LOŽAR, župan 
 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji redni seji dne 08.06.2016 sprejel sklep o nadzoru 
porabe prejetih proračunskih sredstev za redno dejavnost, izvajanje kulturnih dejavnosti, 
programov in prireditev in prireditev zunaj kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v letu 2015 
za Turistično društvo Kanja Trzin, katerega predsednica je bila v času nadzora Jožica Valenčak.  
V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah.  



Sedež društva je v Centru Ivana Hribarja, kjer je tudi občinsko informacijsko središče. Turistično 
društvo Trzin je bilo ustanovljeno 9. aprila 1999. od leta 2007 je njegov naziv: 
Turistično društvo Kanja Trzin, Ljubljanska c. 12/f Trzin. Društvo deluje v javnem interesu.  
 
Turistično društva (TD) Kanja Trzin se vsako leto prijavlja na razpis in pridobiva namenska 
sredstva za svojo dejavnost. V letu 2015 je TD Kanja Trzin od Občine Trzin prejela skupno 
21.683,99 EUR namenskih proračunskih sredstev, od česar je bilo 19.941,30 EUR nakazano po 
zahtevkih, 1.742,69 EUR pa brez zahtevka.  
 
Po uskladitvi z Občino Trzin, organizacijami in društvi v januarju 2015 je bil Program dela TD 
Kanja Trzin za leto 2015 sprejet in objavljen v tradicionalni zloženki Občine Trzin. Po tem 
programu in sprejetih sklepih oziroma odločbah o vseh nakazilih izdanih od Občine Trzin, je TD 
Kanja Trzin dolžno pripravljati dokumentacijo, s katero obvešča o realizaciji stroškov izvedenih 
projektov ter porabi namenskih sredstev, ki jih preko zahtevkov za svojo redno dejavnost in za 
sofinanciranje projektov prejema od Občine Trzin.  
 
Namen in cilj nadzora: 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost 
poslovanja; 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin; 
● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 
● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 

 
 
Opis poteka nadzora 
 
Delovna skupina je na podlagi poslanega dopisa prejela pisno obrazložitev konto kartice, koledar 
prireditev 2015  in predloženo dokumentacijo zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih je Društvo 
predložilo občini Trzin. Delovna skupina je opravila tudi pogovor z osebo, ki je v upravi občine 
Trzin zadolžena za delo z občinskimi društvi.   
 
Delovna skupina je s potekom nadzora dvakrat seznanila NO, ki se je strinjal, da je potrebno ob 
vsakem podanem zahtevku za koriščenje, oz dodelitvi, namenskih občinskih namenskih sredstev 
v navedeni višini obvezno predložiti celotno dokumentacijo. Prav tako se je NO strinjal s 
priporočilom Delovne skupine in presodil, da se "dodeljena namenska sredstva za določen 
projekt ne smejo prenašati, oziroma prerazporejati iz enega projekta na drugi projekt". 
 
Delovna skupina je zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v predloženi dokumentaciji 24.10.2016 
zaprosila TD Kanjo Trzin, da nam manjkajoče dokumente posreduje. Odgovor in dodatno, 
ponovno pomanjkljivo dokumentacijo TD Kanja Trzin je Delovna skupina prejela 21.11.2016. 
Delovna skupina se je po prejetem dopolnilnem odgovoru TD Kanja Trzin sestala še trikrat 
(22.11.2016, 29.11.2016 in 19.12.2016) in na zadnji seji pripravila Predlog Poročila o namenskosti 
porabe družbenih sredstev TD Kanja Trzin za leto 2015 ter ga poslala v potrditev Nadzornemu 
odboru občine Trzin. 
  
Ugotovitveni del 
 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje s  pridržkom o predmetu nadzora – nadzor nad 
namenskostjo porabe prejetih sredstev TD Kanja za leto 2015 -, Turističnemu društvu Kanja 
Trzin in Občini Trzin. 
 
Obrazložitev pridržka 
 
Nadzorovano društvo je v letu 2015 s strani Občine Trzin prejelo 21.683,99 EUR, od tega za 
redno dejavnost in za sofinanciranje programov 1.933,33 EUR. Društvo smo pozvali, da nam 
predloži dokazila o porabi prejetih sredstev v višini 1.742,69 EUR, ki so bila nakazana brez 



zahtevkov. Razliko med dejansko nakazanimi sredstvi in predloženimi zahtevki v višini 1.742,69 
EUR društvo zagovarja z obračunom ur prostovoljnega dela in z možnostjo prelivanja 
namenskih sredstev s projektov, kjer so bili stroški manjši, na projekte, kjer je prihajalo do 
prekoračitev stroškov. Ob tem ugotavljamo, da Občina preko svojih razpisov za leto 2015 
nikomur ni sofinancirala prostovoljnega dela.  
 
TD Kanja Trzin tudi ni predložilo dokazil o porabi sredstev za sofinancirano redno dejavnost, 
ker meni, da to naj ne bi bilo potrebno. Tudi predstavnik Občine Trzin, odgovoren za delo z 
občinskimi društvi, je pomanjkljivo dokumentacijo pojasnil enako kot TD Kanja Trzin.   
 
Na podlagi pregledanega ugotavljamo, da društvo ni namensko porabilo vseh prejetih sredstev 
Občine za leto 2015, in zato izrekamo pridržek. Pridržek se nanaša tako na TD Kanja Trzin, ki ni 
sredstva porabila skladno z razpisom (pomanjkljiva dokumentacija o porabi namenskih sredstev, 
neupravičeno prikazovanje ur prostovoljnega dela, izgovarjanje na možnost prelivanja sredstev iz 
projekta na projekt), kot tudi na Občino, ki ni vršila ustreznih kontrol nad izplačanimi sredstvi za 
programe in za redno dejavnost, brez zahtevkov in dokazil o porabi sredstev društva.  
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz 
opravljenega nadzora.  
 
 
Priporočila, predlogi in odzivi. 
 

1. DOKUMENTACIJA, KI DOKAZUJE NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
 
Ugotovitev: 
Aktivnosti TD Kanja so bile v letu 2015 v celoti izvedene in potrjene s strani odgovorne osebe v 
občinski upravi za sodelovanje z društvi v občini Trzin. 
 
Dokumentacija za nekatere aktivnosti ni bila dostavljena v celoti, niti je nismo našli pri odgovorni 
osebi na občinski upravi. V svojem odgovoru je TD Kanja Trzin navajala, da dokumentacije ni 
potrebno posredovati za dodeljena sredstva za redno dejavnost in za sredstva sofinanciranja 
dejavnosti izven kulture, športa in humanitarnih aktivnosti. Enako pojasnilo je podala tudi oseba 
v Občinski upravi občine Trzin, ki je odgovorna za sodelovanje z društvi v občini Trzin.   
 
Priporočilo: 
NO stoji na stališču, da je za vsak izvedeni projekt, ki je financiran z občinskimi sredstvi, kot tudi 
za sredstva prejeta za redno dejavnost, potrebno posredovati v celoti ovrednoten zahtevek. Sklep, 
oziroma odločba ne zadoščata kot dokazili za porabljena sredstva. Ker občina Trzin tega izrecno 
ni zahtevala, nosi del krivde za pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev tudi Občinska 
uprava občine Trzin. NO pričakuje, da bo Občinska uprava občine Trzin v bodoče obvezno 
zahtevala predložitev dokumentacije, ki bo v celoti ovrednotila dodeljena proračunska sredstva, ki 
so namenjena namenski porabi.  
 
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin in Občina Trzin: 
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
Občina Trzin: 
Občina Trzin bo upoštevala priporočila v zvezi z boljšim delovanjem notranjih kontrol pri 
izplačevanju sredstev. Občina je v razpisno dokumentacijo za leto 2017 oziroma v vzorec 
pogodbe že vključila določilo, da bo sredstva na podlagi javnih razpisov nakazovala le na podlagi 
zahtevkov, ki mu bodo priloženi računi, kot dokazila za namensko porabo sredstev. 
 
 
 
 



2. PROSTOVOLJNO DELO 
 

Ugotovitev: 
Pri velikem številu projektov tudi po ponovljenem zahtevku za dostavo manjkajoče 
dokumentacije, ki bi pojasnjevala namensko porabo prejetih občinskih sredstev, slednje nismo 
prejeli. Nadzorovana oseba je porabo sredstev v odgovoru pojasnjevala pisno ter uporabljala kot 
opravičilo za porabo stroškov tudi nedokumentirano število opravljenih prostovoljnih urah, kar 
pa ni bilo predmet razpisne dokumentacije.  
 
Priporočilo. 
Prejemniki namenskih občinskih sredstev morajo striktno spoštovati razpisne pogoje in porabo 
sredstev dokumentirano ovrednotiti. Občinska uprava mora striktno slediti pogojem razpisa in 
zahtevati popolno dokumentacijo za vsak izveden projekt, ki je financiran z občinskimi sredstvi. 
Ure prostovoljnega dela za leto 2015 ne morejo biti upravičene. Občini priporočamo, da se 
opredeli do ur prostovoljnega dela in pri tem upošteva relevantno slovensko zakonodajo. 
  
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin, Občina Trzin:.  
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
Občina Trzin 
V letu 2017 smo v vse razpise v skladu z veljavno zakonodajo vključili tudi možnost upoštevanja 
in obseg vrednotenja prostovoljskega dela. 
 
 

3. PRENAŠANJE NAMENSKIH SREDSTEV MED PROJEKTI 
 
Ugotovitev. 
Nadzorovana oseba je zaradi pomanjkljive dokumentacije v pisnem odgovoru omenjala tudi 
možnost za prerazporejanja sredstev, ki bi se lahko prenašala iz projekta, kjer je bila poraba 
manjša, na projekt, kjer je bila poraba višja od načrtovane. 
 
Priporočilo.   
Priporočamo, da se društvo pri porabi namenskih sredstev ne zateka k  razporejanju sredstev s 
projekta na projekt, saj to ni dovoljeno. Občinski upravi tudi priporočamo, da striktno sledi 
namenskosti porabe občinskih sredstev ter dosledno opozarja društvo na pomanjkljivosti pri 
dokumentiranju upravičenosti porabe namenskih sredstev, kot je objavljeno v razpisnih pogojih 
projekta, za katerega so sredstva namenjena. 
 
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin, Občina Trzin: 
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
Občina Trzin 
Občinska uprava bo striktno sledila namenski porabi, kot je zapisano v razpisnih pogojih in 
pogodbi o sofinanciranju. 
 
 
 
        Predsednica Nadzornega odbora 
                  Katarina Kadunc 
 
 
 


