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Zadeva:             Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za 

leto 2017; Knjižnice Domžale za leto 2017; Medobčinskega muzeja 
Kamnik za leto 2017; Glasbene šole Domžale za leto 2017 in Osnovne 
šole Trzin za leto 2017 

 
Namen:                 Seznanitev občinskega sveta z letnimi poročili za leto 2017 
 
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 11/18 – 
ZSPDSLS-1), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj), Odlok o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 
6/07 in 2/10), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07, 2/10, 111/13), 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 odl. US, 111/13, 
68/16 in 61/17), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-
ZUJIK in 92/15), Odlok o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/04, 
4/09 in 10/17), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik (Uradni vestnik OT, št. 11/03, 
2/13), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:        župan Občine Trzin, g. Peter Ložar 
 
 
Poročevalke:        za OŠ Roje: ravnateljica OŠ Roje, gospa Marjanca Bogataj 
        za Knjižnico Domžale: direktorica Knjižnice, gospa Barbara Zupanc  Oberwalder 
        za Medobčinski muzej Kamnik: direktorica MMK, gospa Zora Torkar  
                              za Glasbeno šolo Domžale: ravnateljica GŠ Domžale, gospa Andreja Humar 
                              za OŠ Trzin: v. d. ravnateljice OŠ Trzin, gospa Sara Anžin  
 
                                       
Finančne posledice: Seznanitev občinskega sveta s poročili nima finančnih posledic za 
Proračun Občine Trzin. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131


Obrazložitev:  
 
Letno poročilo OŠ Roje za leto 2017: 
Občina Trzin je skupaj z občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče soustanoviteljica 
Osnovne šole Roje. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o 
osnovni šoli je Občina Trzin dolžna zagotavljati sredstva za delovanje šole (npr. sredstva za 
investicije, investicijsko vzdrževanje, sredstva za materialne stroške, ki so vezani na prostor, 
sredstva za nevrofizioterapevta in psihologa ter sredstva za dodatne dejavnosti). 
 
Omenjena sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov, kjer je razviden delež obveznosti Občine 
Trzin za posamezno dejavnost, sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo pa na podlagi 
zahtevkov in predloženih računov za izvedena dela.  
 
Kot posredni proračunski porabnik, je tudi OŠ Roje, dolžna obveščati ustanovitelje o svoji 
dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za preteklo leto, s katerim župan seznani tudi 
občinski svet. V poročilu, ki je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila je natančno 
predstavljena organiziranost šole, kratkoročni in dolgoročni cilji, ocena doseganja ciljev, bilanca 
stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, idr. 

…ooo… 
 

Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2017: 
Občina Trzin je soustanoviteljica Knjižnice Domžale. Po Zakonu o knjižničarstvu in Odloku o 
Knjižnici Domžale je Občina Trzin dolžna zagotavljati sredstva za delovanje knjižnice (sredstva 
za investicije, investicijsko vzdrževanje, sredstva za materialne stroške, za stroške dela, knjižnično 
gradivo, dodatne dejavnosti in prireditve). Tudi Knjižnica Domžale je kot posredni proračunski 
porabnik, dolžna obveščati ustanovitelje o svoji dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za 
preteklo leto, s katerim župan seznani tudi občinski svet. V poročilu, ki je sestavljeno iz 
poslovnega in računovodskega poročila, so prikazani tudi podatki za Krajevno knjižnico Tineta 
Orla Trzin. 

…ooo… 
 
Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017: 
Občina Trzin je z občinama Kamnik in Komenda soustanoviteljica javnega zavoda Medobčinski 
muzej Kamnik, ki je vključen v javno mrežo muzejev. V skladu z veljavno zakonodajo in 
smernicami ministrstva, se zaenkrat muzeji, ki so vključeni v javno mrežo, financirajo iz 
državnega proračuna, le programski del, ki je vezan na občinske projekte, se dogovori in 
(so)financira iz občinskega proračuna občine, kjer se program izvaja. Podrobno poročilo o 
izvedenih programih v letu 2017 je priloženo gradivu, z namenom seznanitve občinskega sveta z 
dejavnostjo zavoda ter seznanitvijo o namenski porabi sredstev iz občinskega proračuna. Poročilo 
je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega dela.  
 

…ooo… 
 

Letno poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2017: 
Občina Trzin je skupaj z občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče soustanoviteljica 
Glasbene šole Domžale. Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in ustanovitvenem 
aktu, je Občina Trzin dolžna zagotavljati določena sredstva za delovanje šole (npr. sredstva za 
investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva za materialne stroške, ki so vezani na prostor, 
prehrano in prevoz in izobraževanje zaposlenih), večji del sredstev pa šola pridobiva iz državnega 
proračuna. Kot posredni proračunski porabnik, je Glasbena šola Domžale, dolžna obveščati 
ustanovitelje o svoji dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za preteklo leto, ki ga župan 
predloži v seznanitev občinskemu svetu. 
 



Namen obravnave poročil ni v sprejemu oziroma nesprejemu dokumentov, saj občinski svet ni 
pristojen za te vrste obravnavo predstavljenih dokumentov; je pa smiselno, da se člani občinskega 
sveta sprotno seznanjajo z delovanjem posrednih proračunskih uporabnikov (doseganje ciljev, 
načrti, poraba sredstev, ipd.). 

 
…ooo… 

 
Letno poročilo OŠ Trzin za leto 2017 
Občina Trzin je ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Trzin, v okviru katerega deluje tudi Enota 
vrtca na dveh lokacijah. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu 
o osnovni šoli in Zakonu o vrtcih ter Odloku o ustanovitvi, je Občina Trzin dolžna zagotavljati 
sredstva za delovanje šole (sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora, investicijsko 
vzdrževanje in opremo, dodatne dejavnosti in prevoze učencev) in vrtca (kritje razlike med ceno 
programa vrtca in plačili staršev, investicijsko vzdrževanje in oprema, nadomeščanje bolniških 
odsotnosti vzgojiteljev do 30 dni in druge dejavnosti, ki niso vštete v ceno programa). Sredstva se 
nakazujejo na podlagi zahtevkov, ki so opremljena s poročili in dokazilih o izvedenih programih. 
Glede na to, da je OŠ Trzin posredni proračunski porabnik, je v skladu z Zakonom o javnih 
financah, dolžna obveščati ustanovitelja o svoji dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za 
preteklo leto, s katerim župan seznani tudi občinski svet. Poročilo je sestavljeno iz poslovnega in 
računovodskega poročila. V njem je natančno predstavljena organiziranost šole, finančno 
poslovanje, kratkoročni in dolgoročni cilji, ocena doseganja ciljev, bilanca stanja, idr. 

 
…ooo… 

 
 
Predlog sklepa št. 1: 
 
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 11/18 - ZSPDSLS-1), Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 26. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 
2017. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 26-3.1/2018                   Župan 
Datum: 25.04.2018  Peter LOŽAR, l.r. 

 
 

…ooo… 
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Predlog sklepa št. 2: 
 
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 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15), Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik 
OT, št. 2/04, 4/09 in 10/17) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besed in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji dne 25. aprila 2018 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 
2017. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 
Številka: 26-3.2/2018                    Župan 
Datum: 25.04.2018    Peter LOŽAR, l.r. 

 
 
  

…ooo… 
Predlog sklepa št. 3: 
 
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 PDSLS-1), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 
55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 odl. 
US, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Medobčinski muzej Kamnik (Uradni vestnik OT, št. 11/03, 2/13) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 26. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja 
Kamnik za leto 2017. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 
Številka: 26-3.3/2018                     Župan 
Datum: 25.04.2018    Peter LOŽAR, l.r. 

 
 
 

…ooo… 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131


Predlog sklepa št. 4: 
 
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 11/18 ZSPDSLS-1), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr. in 25/17 - ZVaj), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Domžale (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 26. 
redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za 

leto 2017. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 26-3.4/2018                     Župan 
Datum: 25.04.2018    Peter LOŽAR, l.r. 

 
 
 
Predlog sklepa št. 5: 
 
 
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 11/18 – zspdsls-1), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 
– popr. in 25/17 - ZVaj), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 26. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za 
poslovno leto 2017. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 26-3.5/2018                    Župan 
Datum: 25.04.2018  Peter LOŽAR, l.r. 
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