
NADZORNI ODBOR 
OBČINE TRZIN      
 
Številka: 27-19/2018 
Datum: 13.06.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:     Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora 
 
Namen:     Sprejem sklepa o seznanitvi občinskega sveta s končnimi poročili 
 
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, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnik Nadzornega odbora Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) 

 
Predlagatelj:             Nadzorni odbor Občine Trzin 
 
Poročevalec na seji: g. Marcel Koprol, predsednik Nadzornega odbora Občine Trzin 
 
Finančne posledice: Ni finančnih posledic.                                     
  
 
Obrazložitev:  
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih Medobčinskemu 
inšpektoratu in redarstvu za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in 
Katarina Kadunc. Po prejemu dokumentacije, se je delovna skupina prvič sestala dne 13. 11. 2017 in 
zahtevala dodatno dokumentacijo. Po prejemu dodatne dokumentacije, se je ponovno sestala ter 
pripravila osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 24. redni seji, dne 11. 
04. 2018. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanima osebama. Po prejemu odzivnega 
poročila, je nadzorni odbor sprejel končno poročilo na 27. redni seji, dne 06. 06. 2018. Končno 
poročilo je bilo posredovano nadzorovanima osebama in v seznanitev občinskemu svetu.  

 
 

---000--- 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev na postavki 0002 – Materialni in drugi 
stroški občinskega sveta za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja 
Prah. Po prejemu dokumentacije, se je delovna skupina prvič sestala dne 09. 11. 2017 in zahtevala 
dodatno dokumentacijo in pojasnila. Po prejemu dodatne dokumentacije in pojasnil, se je ponovno 
sestala 12.12.2017 ter ponovno zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, je delovna 
skupina zaključila nadzor in pripravila osnutek poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora 
sprejeli na 25. redni seji, dne 23. 04. 2018. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanima 
osebama. Po prejemu odzivnega poročila, je nadzorni odbor sprejel končno poročilo na 27. redni seji, 
dne 06. 06. 2018. Končno poročilo je bilo posredovano nadzorovanima osebama in v seznanitev 
občinskemu svetu.  
 

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


---000--- 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih občinskemu glasilu Odsev za 
leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah.   
  
Delovna skupina se je prvič sestala dne 16.5.2017 in opravila preglede predložene zahtevane 
dokumentacije ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Prejeto dokumentacijo je pregledala 
24.5.2017 ter ugotovila, da kljub najavi sestanka ni bilo na voljo predstavnikov Občine Trzin za 
pojasnila; zato je sestanek prekinila. Delovna skupina se je tretjič sestala 12.6.2017 in pregledala 
dodatno zahtevano dokumentacijo. Na osnovi opravljenega pregleda je delovna skupina od obeh 
nadzorovanih oseb zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela v zakonsko predvidenem časovnem 
okviru. Na podlagi opravljenega dela je delovna skupina ugotovila, da za zaključek nadzora potrebuje 
nasvet pravnega strokovnjaka s področja delovno pravne zakonodaje. Nadzorni odbor je zahtevo 
posredoval Občini Trzin, ki ni bila odobrena. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek 
končnega poročila, ki so ga ostali člani nadzornega odbora sprejeli na 25. redni seji, dne 23. 04. 2018. 
Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanima osebama. Po prejemu odzivnega poročila, je 
nadzorni odbor sprejel končno poročilo na 27. redni seji, dne 06. 06. 2018. Končno poročilo je bilo 
posredovano nadzorovanima osebama in v seznanitev občinskemu svetu.  
 
 
 
 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 38. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 28. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Občinski svet Občine 
Trzin na 27. redni seji, dne 20. junija 2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad 
delovanjem skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016.  
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad 
porabo proračunskih sredstev na postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta 
za leto 2016. 

  
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad 

občinskim glasilom Odsev za leto 2016. 
 

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 27-19/2018            ŽUPAN: 
Datum: 20.06.2018                 Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
 
 

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


Besedilo poročil: 
 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0011/2017-16 
Datum: 11.06.2018 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 27. redni seji z dne 06.06.2018 
 

 Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad delovanjem skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Katarina Kadunc, predsednica do 23.4.2018 

 Maja Prah, članica 

 Marcel Koprol, član 

 Blanka Jankovič, članica 
 

2. Člana delovne skupine: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Katarina Kadunc, članica do 23.4.2018 
 

3. Ime nadzorovanega organa: 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Mengeška cesta 9 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Irena KARČNIK 
 
Uvod 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih MIR za leto 2016. V delovno skupino 
sta bila imenovana Marcel Koprol in Katarina Kadunc.   
 
Delovna skupina se je sestala dne 13.11.2017 in opravila preglede predložene zahtevane 
dokumentacije ter nato še pregledala in dodatno zahtevala dokumentacijo z dne 17.1.2018. Delovna 
skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila dne 4.4.2018. 
 
Namen in cilj nadzora: 

● preveriti porabo občinskih sredstev 
● preveriti skladnost finančnega poslovanja 
● poročati o ugotovitvah 
● podati priporočila in predloge. 

 



UGOTOVITVENI DEL 
 
Pregledali smo predložene konto kartice prihodkov in stroškov za leto 2016. Transferni prihodki v 
letu 2016 so znašali 372.301,74 EUR, prihodki iz glob in denarnih kazni v višini 39.808,50 EUR; 
stroški pa so znašali 194.613 EUR. 
Prejeli smo ustrezno dokumentacijo in pojasnila, na podlagi naših treh zahtevkov. Prejeli smo jih s 
strani tako MIR kot tudi Občine Trzin.  
 
Povzetek prihodkov po Občinah 

Kamnik         118.828    

Komenda            33.848    

Lukovica            36.000    

Mengeš            33.310    

Moravče            33.848    

Vodice            36.400    

storno -           4.703    

SKUPAJ         287.531    
 
Ugotovitve s priporočili: 

1) Pri pregledu smo ugotovili, da občine nakazujejo sredstva za sofinanciranje inšpektorata 

neredno in v različnih zneskih, kljub temu, da je določeno mesečno plačevanje v pogodbi.  

Prejeli smo pojasnilo, da se običajno preveri večkrat letno koliko mora posamezna občina 

nakazati za delovanje inšpektorata (dinamika preverjanja ni določena, običajno, ko posamezna 

občina povpraša po realizaciji, to pa je največkrat, ko občine pripravljajo rebalanse 

proračunov). Dokončni poračun se opravi v decembru, ko so knjiženi vsi računi ter opravljene 

vse kontrole. Razmisliti bi bilo potrebno o sistematični medletni kontroli. 

2) Pregledali smo ponudbe različnih dobaviteljev za nabavo pisarniškega pohištva. Občina je 

pripravila poročilo o izbiri o nakupu ter izbrala dobavitelja HIT Preles za znesek 2.548,46 

EUR. Iz poročila o postopku izbire je sicer razvidno, da je bil ponudnik najdražji, vendar sta v 

prilogi tega poročila shranjeni 2 različni ponudb. Ena z dne 26.1.2016 s ceno 2.548,46 EUR in 

ena z dne 27.1.2016 za 5.108,99 EUR. Kljub temu, da ugotavljamo, da je evidentirani odliv za 

nižji znesek in da je dejansko izbrana najugodnejša ponudba, se nismo mogli prepričati, da je 

bil postopek izbire dobavitelja transparenten. 

 
Dodatnih priporočil ni potrebno podati. 
 
ODZIV NADZOROVANE OSEBE 
V zvezi z ugotovitvijo pod zaporedno številko 1 v odzivu nadzorovana oseba odgovarja, da bodo s 
podpisom novega aneksa uredili dinamiko nakazil za delovanje MIR. 
 
V zvezi z ugotovitvijo pod zaporedno številko 2 v odzivu nadzorovana oseba pojasnjuje in zagotavlja, 
da je bila izbrana najcenejša ponudba in da je bil postopek izbire transparenten.  
 
 
                Predsednik nadzornega odbora: 
                            Marcel Koprol 
Člani nadzornega odbora: 
Maja Prah, 
Marcel Koprol, 
Blanka Jankovič 
 



---000--- 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0007/2017-15 
Datum: 11.06.2018 
 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 27. redni seji, dne 06.06.2018 
 
 
Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na postavki 0002 

– Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2016 
 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 
 

4. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Katarina Kadunc, predsednica do 23.4.2018 

 Maja Prah, članica 

 Marcel Koprol, član 

 Blanka Jankovič, članica 
 

5. Člana delovne skupine: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Maja Prah članica 
 
 

6. Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter Ložar, župan 
 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev na postavki 0002 – Materialni in drugi stroški 
občinskega sveta za leto 2016, V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah.   
  
Delovna skupina se je sestala dne 9.11.2017 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije 
ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Delovna skupina se sestala 12.12.2017 in pregledala 
posredovana dodatna pojasnila in dokumentacijo: Po pregledu je zahtevala nova pojasnila, ki jih je 
pregledala 15.2.2018 in na podlagi prejetega odgovora in pregleda posredovanih dokumentov 
zahtevanih proračunskih postavk (PP) nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila dne 
19.4.2018. 
 



Namen in cilj nadzora: 
● preveriti porabo občinskih sredstev 
● preveriti dokumentacijo, oziroma dokumente, ki pojasnjujejo delitev mesečnih stroškov med 

svetniki Občinskega sveta Občine Trzin in Občinsko upravo Občine Trzin 
● preveriti skladnost finančnega poslovanja 
● poročati o ugotovitvah 
● podati priporočila in predloge. 

 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Pregledali smo predložene konto kartice stroškov za leto 2016 na postavki 0002. Poraba na omenjeni 
postavki v letu 2016 je znašala 4,193,37 EUR. Po pregledu predložene dokumentacije in konto kartic 
stroškov ugotavljamo, da smo za vse naše zahtevke prejeli ustrezno dokumentacijo in pojasnila s strani 
Občinske uprave Občine Trzin.  
 
Pri pregledu smo ugotovili, da je bil znesek v višini 900 EUR porabljen za nakup 100 steklenic 
bučnega olja, ki so bile namenjene za novoletna protokolarna darila Občine Trzin in ne Občinskega 
sveta občine Trzin. Pri pregledu je bilo tudi ugotovljeno, da je svetniška skupina Za zeleni Trzin, Lista 
odgovornih in aktivnih občanov, v skladu s predpisanim postopkom za svoje potrebe kupila barvni 
tiskalnik v vrednosti 565,42 EUR. Ker gre za nakup osnovnega sredstva, smo pričakovali, da bo 
tiskalnik vpisan v inventurne dokumente Občine Trzin, vendar to ni bilo storjeno.  
  
Ugotovitve: 
 

1) Pri pregledu smo ugotovili, da Občina Trzin iz postavke 0002 – Materialni in drugi stroški 

občinskega sveta za leto 2016 plačala nakup 100 steklenic bučnega olja v višini 900 EUR. 

Nakup ni bil namenjen delu svetnikom Občinskega sveta Občine Trzin, saj je bilo bučno olje 

namenjeno za protokolarna darila Občine Trzin. 

2) Pri pregledu smo ugotovili, da je svetniška skupina Za zeleni Trzin, Lista odgovornih in 

aktivnih občanov, v skladu s predpisanim postopkom za svoje potrebe kupila barvni tiskalnik 

v vrednosti 565,42 EUR. Ker pa gre za nakup osnovnega sredstva smo pričakovali, da bo 

vpisan v inventurno listo Občine Trzin, kjer bi moralo biti vpisano tudi mesto, na katerem se 

tiskalnik nahaja. Tega podatka s strani Občine Trzin nismo dobili, ker omenjenega osnovnega 

sredstva nimajo vpisanega v občinskem registru osnovnih sredstev.   

 
Priporočila: 

1. Občini Trzin priporočamo, da stroške protokolarnih dogodkov ali nakupov za potrebe 

protokolarnih obveznosti knjiži na postavki Protokolarni dogodki in jih ne knjiži med 

stroške za delovanje svetniških skupin v Občinskem svetu, razen v primeru, če se 

svetniške skupine dogovorijo, da Občina Trzin tak nakup opravi v njihovem imenu in 

za njihove potrebe. 

 
2. Občini Trzin priporočamo, da nakupe osnovnih sredstev, ki jih za potrebe svojega dela 

opravijo svetniške skupine, zavede v inventurno listo Občine Trzin, saj gre za nakup 

osnovnih sredstev iz občinskega proračuna. V kolikor se omenjeno osnovno sredstvo 

nahaja na drugi lokaciji se ta naslov zavede v register osnovnih sredstev Občine Trzin. 

 
Nadzorni odbor nima dodatnih priporočil. 
 
 



ODZIV NADZOROVANE OSEBE: 
 
V zvezi s 1. točko ugotovitve v odzivu nadzorovana oseba pojasnjuje, "da bo z rebalansom Proračuna 
Občine Trzin za leto 2018, sredstva za nakup protokolarnih daril oziroma daril za novoletne 
obdaritve, prenesli s proračunske postavke PP0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta na 
proračunsko postavko PP0008 – Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana, na 
konto 402112 – protokolarna darila.  
 
V zvezi z 2. točko ugotovitve v odzivu nadzorovana oseba obvešča, "da bodo nakupe osnovnih 
sredstev, ki jih za potrebe svojega dela opravijo svetniške skupine, v bodoče zavedli v inventurno listo 
in tako upoštevali naše priporočilo".   
 
 
        Predsednik nadzornega odbora: 
                    Marcel Koprol 
 
 
Člani nadzornega odbora: 
Maja Prah, 
Marcel Koprol, 
Blanka Jankovič 
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NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
 
Številka zadeve: 9001-0003/2017-25 
Datum: 11.06.2018 
 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni 
odbor Občine Trzin na 27. redni seji z dne 06.06.2018 sprejel 
 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad občinskim glasilom Odsev za leto 2016 
 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Katarina Kadunc, predsednica do 23.4.2018 

 Maja Prah, članica 

 Marcel Koprol, član 

 Blanka Jankovič, članica 
 

2. Člana delovne skupine: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Maja Prah, članica 
 



3. Ime nadzorovanega organa: 
  
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Peter LOŽAR 
 
Občinsko glasilo Odsev 
Metka PRAVST, odgovorna urednica za leto 2016 
 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o 
ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih občinskemu 
glasilu Odsev za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah.   
  
Delovna skupina se je sestala dne 16.5.2017 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije 
ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Prejeto dokumentacijo je pregledala 24.5.2017 ter 
ugotovila, da kljub najavi sestanka ni bilo na voljo predstavnikov Občine Trzin za pojasnila; zato je 
sestanek prekinila. Delovna skupina se je tretjič sestala 12.6.2017 in pregledala dodatno zahtevano 
dokumentacijo. Na osnovi opravljenega pregleda je delovna skupina od obeh nadzorovanih oseb 
zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je delovna skupina prejela v zakonsko predvidenem časovnem 
okviru. Na podlagi opravljenega dela je delovna skupina ugotovila, da za zaključek nadzora potrebuje 
nasvet pravnega strokovnjaka s področja delovno pravne zakonodaje. Nadzorni odbor je zahtevo 
posredoval Občini Trzin, ki ni bila odobrena. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek 
končnega poročila dne 11.4.2018. 
Namen in cilj nadzora: 

● Preveriti razpis in razpisno dokumentacijo, imenovanje odgovorne urednice in 
sklenjene pogodbe o delu občinskega glasila Odsev 

● preveriti porabo občinskih sredstev 
● preveriti skladnost finančnega poslovanja 
● poročati o ugotovitvah 
● podati priporočila in predloge. 

 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
V letu 2016 je izšlo 10 številk Odseva. V sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Trzin je v 
maju 2016 izšla tudi izredna številka glasila Odseva ob 110-letnici delovanja PGD Trzin v obsegu 16 
strani. Občinska uprava je bila o tem obveščena, posebna izdaja Odseva pa finančno ni bremenila 
občinskega proračuna, saj so besedila in slike prispevali člani PGD Trzin, urednica in lektorica sta 
sodelovali prostovoljno, pripravo za tisk in tisk pa je iz lastnih sredstev krilo PDG Trzin. 
 
Med realizirane stroške leta 2016 so zajeta plačila za urejanje glasila, raznašanje glasila, tisk ter vezavo 
glasila, avtorski honorarji za avtorje člankov in lektoriranje, ki so bili plačani v proračunskem letu 
2016. Vsa plačila so bila izvršena s PP 0022 – Občinsko glasilo Odsev, na kateri je bilo prvotno v letu 
2016 za ta namen predvidenih 40.000,00 EUR, kasneje pa z Rebalansom znižano na 32.000,00 EUR. 
 
Stroške Odseva v letu 2016 na PP 0022 so predstavljali: 

- plačilo za delo odgovornega urednika za Metko Pravst v višini 4.300,70 EUR, 

- avtorski honorarji za delo novinarjev in lektoriranje v višini 11.397,60 EUR, 



- stroški tiskanja Odseva v višini 9.888,48 EUR, 

- stroški raznašanja Odseva v višini 1.736,76 EUR, 

- strošek vezave Odseva za leto 2016 v višini 58,75 EUR, 

- poračun DDV-ja v višini 143,10 EUR. 
 
Pregledali smo predložene konto kartice prihodkov in stroškov za leto 2016. Stroški so bili realizirani 
v znesku 27.239,28 EUR in so nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2015 je realizacija nižja za 
8,71 %. 
 
Delovna skupina je s strani odgovorne urednice prejela zahtevano dokumentacijo in ustrezna pojasnila 
na vsa postavljena vprašanja ter v zvezi z njenim delom in porabo proračunskih sredstev dodeljenih 
občinskemu glasilu Odsev nima nobenih pripomb.  
 
S strani Občine Trzin smo prejeli zahtevano dokumentacijo in pojasnila na vse naše tri zahtevke, z 
izjemo ustreznega pojasnila o vzrokih za njeno odločitev, da se Pogodba o delu odgovorne urednice 
občinskega glasila Odsev sklene s samostojnim podjetnikom, ki ni bil del razpisnega postopka in 
potrjevanja na Občinskem svetu Občine Trzin. Pregledali smo Pogodbo o delu odgovorne urednice 
glasila Občine Trzin Odsev z dne 12.6.2015 in ugotovili, da ni priloženo dokazilo o pravno formalnem 
razmerju med samostojnim podjetnikom in osebo, ki je izbrana na mesto odgovorne urednice.   
 
 
Ugotovitve: 
 

1. Pri pregledu Pogodbe o delu odgovorne urednice smo ugotovili, da je Občina Trzin v 
nasprotju z razpisno dokumentacijo in s sklepom Občinskega sveta Občine Trzin o 
imenovanju kandidatke za odgovorno urednico (in ne za izvajalko programa, kot je navedeno 
v sklenjeni Pogodbi), ki je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta dne 22.4.2015 in je bil 
tudi izdan na ime kandidatke, Pogodbo o delu odgovorne urednice sklenila s samostojnim 
podjetnikom (s.p.). NO je mnenja, da bi morala biti iz pravnega vidika pogodba o delu 
sklenjena z izbrano kandidatko in ne s s.p.-jem druge osebe, ki na razpisu ni bila izbrana. 

 
Nadalje NO tudi meni, da je neobičajno, da je izbrana kandidatka na mesto odgovorne 
urednice glasila Odsev v Pogodbi o delu, ki jo je pripravila Občina Trzin, omenjena kot 
"izvajalka programa", pri čemer Pogodbi ni priloženo nobeno dokazilo, oziroma pojasnilo, o 
tem, v kakšnem pravnem razmerju bi bila lahko izbrana oseba za delo odgovorne urednice do 
s.p.-ja osebe, ki je nosilec pogodbe. Prav tako je pravno neobičajno, da je pogodba podpisana s 
strani izbrane kandidatke (odgovorne urednice) in ne z nosilcem s.p..  
 
2. Ker na postavljena vprašanja predlagatelj Pogodbe o delu za delo odgovorne urednice, 
nadzornemu odboru ni uspel ustrezno pojasniti razlogov za predlagano obliko Pogodbe o delu 
in v želji, da pridobi ustrezno mnenje strokovnjaka iz delovno-pravne zakonodaje, je NO 
decembra 2017 uradno zaprosil Občinsko upravo Občine Trzin, da posreduje NO v izbor 
imena treh neodvisnih odvetnikov. Za odvetnika namreč menimo, da ima ustrezna pravna 
znanja, da poda svoje neodvisno mnenje. Občinska uprava je NO posredovala imena in NO se 
je odločil za izbor enega od predloženih kandidatov. Na podlagi izbora smo na Občinsko 
upravo naslovili zahtevo za izdajo naročilnice za plačilo stroškov, ki bi nastali pri delu 
omenjenega strokovnjaka.  
 
Na našo zahtevo je NO 31.1.2018 prejel s strani župana občine Trzin odgovor z zavrnitvijo 
izdaje naročilnice. 
 
 



3. NO je na seji 7.3.2018 v skladu s Poslovnikom dela NO naslovil na občinsko upravo 
Občine Trzin predlog za uvrstitev točke na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta o 
odobritvi sredstev za plačilo dela pravnega strokovnjaka, ki ga je NO potreboval kot 
strokovno pomoč pri zaključku nadzora. NO je s strani župana 27.3.2018 prejel odgovor, v 
katerem seznanja NO, da predlagane točke na sejo Občinskega sveta ne bo uvrstil.  
 
Ob tem NO ugotavlja, da se kot podpisnik vseh dopisov in sprejetih odločitev Občine Trzin, v 
katerih se zavrača najem strokovnjaka za potrebe razjasnitve zelo ozkega strokovnega 
vprašanja s področja delovno pravne zakonodaje, pojavlja župan, ki je kot odgovorna oseba 
nadzorovanega organa del nadzora nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih občinskemu 
glasilu Odsev. Zato je NO ves čas poteka nadzora pričakoval, da se bo župan Občine Trzin kot 
odgovorna oseba nadzorovanega organa, zaradi navzkrižja interesov in transparentnosti 
poteka samega nadzora iz sprejemanja odločitev, ki zadevajo tekoče delo NO pri omenjenem 
nadzoru, izločil in posledično tudi komunikacijo med NO in Občino Trzin v tej zadevi 
prepustil Občinskemu svetu ali drugi pooblaščeni osebi. 
 
4. Zaradi navedenih dogodkov, ki jih NO razume kot poskuse oviranja dela pri 
omenjenem nadzoru, je NO na 24. redni seji, dne 11.4.2018 sprejel Sklep, da nadzor nad 
porabo proračunskih sredstev občinskega glasila Odsev za leto 2016 zaključi, saj ne more 
podati končne ocene o pravni primernosti sklenjene Pogodbe o delu odgovorne urednice 
občinskega glasila Odsev, ki jo je pripravila Občina Trzin in katere podpisnik je župan Občine 
Trzin.    

 
NO zato tudi meni, da dodatnih priporočil o omenjeni zadevi ne more podati. 
 
ODZIV NADZOROVANE OSEBE NA UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE TRZIN 
 
V odzivu nadzorovana oseba zagotavlja, da zavrnitev naročilnice za najem odvetnika, oz. pravnika, 
vsekakor ni poskus oviranja dela Nadzornega odbora, saj po veljavni zakonodaji Zakon o lokalni 
samoupravi v 32.a. členu določa, da posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi 
izvedenec. V nadaljevanju nadzorovana oseba pojasnjuje, da odvetnik, oz. pravnik nista izvedenca in 
se pri tem sklicuje na mnenje Ministrstva za javno upravo, oz. njegove službe za lokalno samoupravo, 
ki pojasnjuje namen zakonodajalca v smislu, citiramo, da " nadzornemu odboru omogoči strokovno 
podporo v primeru, da pri opravljanju nadzora pri pregledu računovodskih in drugih listin naleti na 
vsebino, ki zahteva računovodsko, finančno ali revizijsko znanje". 
 
V nadaljevanju odziva nadzorovana oseba zagotavlja, citiramo, "da so naše pomisleke medtem 
upoštevali in uredili v skladu z vašim mnenjem". Ob tem pa ne pojasni, kako je bilo to urejeno za 
pogodbo, ki je medtem že potekla. 
 
V odzivu nadzorovana oseba tudi ne podaja pojasnila, zakaj se iz procesa komunikacije v času 
izvajanja nadzora, zaradi navzkrižja interesov, ni izločila ter komunikacijo med Občino Trzin in 
Nadzornim odborom prepustila drugi odgovorni osebi Občine Trzin. 
 
 
        Predsednik nadzornega odbora: 
                    Marcel Koprol 
 
Člani nadzornega odbora: 
Maja Prah, 
Marcel Koprol, 
Blanka Jankovič 


