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Namen: Seznanitev občinskega sveta z vsebino Poročila o izvajanju ZDIJZ v letu 2014  
 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – UPB2 (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 72/14 – odl. US)  
 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in 

druge zadeve 
 
Obrazložitev:  
 
V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so državni organi in 
organi lokalnih skupnosti dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju ZDIJZ in ga do 31. 
januarja za preteklo leto predložiti resornemu ministrstvu. V januarju 2014 so nas z 
ministrstva za notranje zadeve obvestili o spremembi načina pošiljanja letnega poročila; tako 
smo poročilo za leto 2013 oddali preko elektronskega obrazca z dodeljenim uporabniškim 
imenom in geslom. Tudi poročilo za leto 2014 smo oddali po istem postopku.  
 
Vsebina letnega poročila je določena v 28. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja. Omenjeni 28. člen Uredbe vsebuje obvezo organov, da v poročilo 
o izvajanju ZDIJZ dodajo še seznam subjektov iz svoje pristojnosti, ki so zavezani za 
posredovanje informacij javnega značaja, in sicer tako izvajalce javnih služb, javne zavode, 
javne gospodarske zavode, javna podjetja ter nosilce javnih pooblastil.  
 
Občinski svet tudi seznanjamo, da je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 
v oktobru 2014 vzpostavila Register zavezancev za informacije javnega značaja, ki je v celoti 
dostopen za javnost od 17. 10. 2014 dalje. Temu ustrezno smo morali izpolniti obveznost 
elektronske prijave zavezancev iz naše pristojnosti. V spletno aplikacijo za elektronski vnos 
podatkov smo vpisali vse osebe javnega prava iz Registra NPU in PPU, pri katerih je Občina 



Trzin ustanoviteljica1 oz. soustanoviteljica2 ter javna podjetja3 iz pristojnosti Občine Trzin,  
nadalje javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava4 in zasebno-pravne 
izvajalce javnih služb5 iz pristojnosti Občine Trzin. Prednost tega seznama za občino v vlogi  
prijavitelja je v tem, da imamo vse podatke zbrane na enem mestu, predvsem glede navedb 
vseh  pravnih podlag za sklenitev pravnih poslov, kot tudi veljavnosti posameznih pogodb.  
Po izteku posameznih pogodb moramo zavezance izpisati iz registra in vpisati nove. 
 
Informacije javnega značaja so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
prosto dostopne vsakomur. Dostop do informacij javnega značaja je mogoče zavrniti le 
izjemoma, v primeru taksativno določenih zakonskih razlogov.  
 
Naj zapišemo še definicijo informacije javnega značaja, kot jo opredeljuje prvi odstavek 4. 
člena ZDIJZ. Gre za informacijo, “ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki 
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v 
nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, 
ali pridobil od drugih oseb”. V postopku po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja 
organ posreduje obstoječe dokumente. Postopek ni namenjen ustvarjanju novih 
dokumentov, analiz in pripravi odgovorov na vsebinska vprašanja.    
 
V letu 2014 je bilo tako kot v predhodnem letu vloženih 11 zahtev po dostopu do informacij 
javnega značaja, vsem zahtevam je bilo v celoti ugodeno.  
 
Vsebinsko so se zahteve nanašale na posredovanje konkretnih informacij s področja izvirnih 
pristojnosti delovanja lokalne skupnosti, in sicer: 
 
Zap.št. Datum 

prejema 
zahtevka: 

Datum 
izhodne pošte: 

Vsebina zahtevka: 

1. 10.1.2014 13.1.2014 Kopije štirih zapisnikov sej
6
 Nadzornega odbora Občine Trzin  

2. 13.1.2014 
(ustni 
zahtevek) 

14.1.2014 Kopija  pogodbe o sofinanciranju osnovnega izobraževanja v OŠ Trzin 
in podlaga za sofinanciranje dodatnih dejavnosti (šola v naravi) OŠ 
Trzin samo učencem s stalnim prebivališčem v Trzinu ne pa tudi 
učencem šole iz drugih občin   

3. 12.2.2014 13.2.2014 Podatki o konkretnih višinah izplačil avtorskih honorarjev sodelavcev 
občinskega glasila Odsev iz proračuna Občine Trzin v letu 2013, 
rangirano po višini – prvih pet najvišjih avtorskih honorarjev – z 
navedbo imena in priimka, namena honorarja in skupno vsoto 
prejetih honorarjev v letu 2013 po vzorcu tabele, ki jo je oblikoval 
prosilec v obrazcu zahtevka 

                                                 
1
 Osnovna šola Trzin 

2
 OŠ Roje, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale, Zdravstveni dom Domžale, Medobčinski muzej Kamnik in 

organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem v Trzinu. 
3
 JKP Prodnik d.o.o., JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. 

4
 Dom počitka Mengeš 

5
 Petrol d.d., EIS Skočaj d.o.o., Arboretum Volčji Potok, Razpoka d.o.o., Zavetišče Horjul, Aktiva upravljanje 

d.o.o., Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., JZ Lekarna Ljubljana, Prostovoljno gasilsko društvo Trzin; Helios, 
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., Gasilska zveza Domžale in Društvo Gorska reševalna služba 
Kamnik. 
6
 20. redne seje z dne 12. 6. 2013, 21. redne seje z dne 7. 10. 2013, 22. redne seje z dne  6. 11. 2013 in 23. 

redne seje z dne 4. 12. 2013.  



4. 12.2.2014 13.2.2014 Podatki o konkretnih višinah izplačil sejnin (seje OS, delovni 
odbori/komisije in drugih nadomestil (primer  – funkcija podžupana) 
vseh 13 občinskih svetnikov Občine Trzin v Letu 2013. Podatki naj 
vključujejo namene izplačila in skupno vsoto prejemkov v letu 2013 s 
konkretno navedbo imena in priimka svetnic/svetnikov, za 
podžupana pa tudi ločeni prikaz seštevka funkcionarskega 
nadomestila za opravljanje funkcije podžupana in sejnin v delovnih 
odborih/komisijah. 

5. 24.2.2014 26.2.2014 Pridobitev vpogleda/skenov v vse dokumente
7
, ki jih je Prodnik 

d.o.o. poslal Občini Trzin v obdobju 1.3. – 30.5.2013 v elektronski in 
pisni obliki    

6.  13.3.2014 24.3.2014 Vsi zapisniki o odpiranju ponudb in sklepi o izbiri za javna naročila, 
objavljena od 1.6.2013 do 31.12.2013 in posredovanje podatka o 
višini aneksov, sklenjenih k osnovnim pogodbam 

7.  16.4.2014, 
dopolnitev 
17.4.2014 

5. 5. 2014 Sprva zahtevan vpogled, po dopolnitvi zahteve pa:  
1. kopija pogodbe o stavbni pravici na občinskem zemljišču, kjer so 
se gradila varovana stanovanja;  
2. Kopija pogodbe, s katero je Občina Trzin prepustila okoli 1.500 m² 
občinskega zemljišča v OIC Trzin zasebnemu podjetju za izgradnjo 
njihovega parkirišča ob obvoznici. Občina naj bi s tem zemljiščem 
plačala prestavitev mostu v vzhodnem delu OIC, ki ga je opravilo  
isto zasebno podjetje; 
3. Kopija pogodbe med prejšnjo še skupno Občino Domžale in istim 
zasebnim podjetjem, na podlagi katere je bila Občina Trzin dolžna 
plačati prestavitev mostu v OIC Trzin. 

8. 2.10.2014 21.10.2014 Vsi zapisniki o odpiranju ponudb in sklepi o izbiri za javna naročila 
inženirskih storitev (projektiranje, nadzor in revidiranje), objavljena 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 in posredovanje podatka o višini aneksov, 
sklenjenih k osnovnim pogodbam 

9. 10.9.2014, 
dopolnitev 
9.10.2014 

8.10.2014 in 
5.11.2014  

Pisni odgovori na vprašanja:  
Ali je določeni nosilec kmetijskega gospodarstva od leta 2002 do 
2014 zaprosil za nepovratna sredstva za preselitev kmetije iz 
urbanega naselja (tudi Evropska sredstva); v kakšni višini jih je prejel, 
kolikokrat je prejel odobreno subvencionirano posojilo od Občine 
Trzin in v kakšni višini vsakokrat posebej, ali je vplačal komunalno 
takso Občini Trzin za gradbeno dovoljenje, kdaj in koliko ter če je bil 
oproščen komunalne takse, na podlagi katerega akta?  
Po dopolnitvi zahteve prosilca pa pisni odgovori na naslednja 
vprašanja: 
Kolikokrat se je določeni nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na 
razpis Občine Trzin za subvencionirano obrestno mero za katerakoli 
bančna posojila od leta 2002 do 2014, kolikokrat so subvencionirane 
obrestne mere za bančna posojila odobrene, koliko jih je izkoristil in 
v kakšni višini za vsako posebej; nadalje ali je ta-isti nosilec 
kmetijskega gospodarstva na Občini Trzin podal vlogo za izračun 
komunalnega prispevka v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih 
(Ur. list RS, št. 44/97, 98/99) zaradi nameravane gradnje; kdaj in 
koliko ter če je bil oproščen komunalnega prispevka, na podlagi 
katerega akta; ter še odgovora na vprašanji Ali je po shemi »de 
minimis« pomoči »Dodeljevanje pomoči de minimis za ohranjanje in 
razvoj podeželja v občini Trzin (št. priglasitve: M001-1358561-2007) 
dodeljeno kakšno posojilo ter komu in v kakšni višini. 

10. 28.10.2014 17.11.2014 1. Kopijo dokumentov, s katerimi je Občina Trzin zahtevala od 

                                                 
7
 Izdelan je bil Uradni zaznamek o vpogledu v evidenčno, neevidenčno gradivo in fakture, ki jih je Občina Trzin v 

obdobju 1.3. – 30.5.2013 prejela od JKP Prodnik d.o.o. in izročitvi e-kopij skeniranega gradiva. 



GURSa, da se Občino Trzin vpiše kot začasnega upravljavca 
parcele št. 1177 k.o. Trzin; 

2. Kopijo dokumentov, ki navajajo pravno podlago za zahtevo 
Občine iz točke 1, saj se Občina ne more vpisati kot upravljavec 
na parceli, čigar  solastniki so tudi fizične osebe, kot je to v 
primeru navedene parcele št. 1177; 

3. Kopije dokumentov, iz katerih je razvidno: 

 katera oseba na občini je podpisala naročilnico, da družba 
Razpoka d.o.o. izdela cesto na parceli 1177; 

 kopijo naročilnice dane vzdrževalcu občinskih cest  za dela na 
parceli 1177; 

 kopijo računa, ki ga je za ta dela vzdrževalec občinskih cest  
izstavil občini Trzin; 

 kopije dokumentov, iz katerih je razvidno kdo in kdaj je obvestil 
pristojne gozdarske službe, da bo na gozdni parceli 1177 
opravljen posek dreves in zgrajena cesta; 

4. kopije dokumentov, iz katerih je razvidno kdo in kdaj je načrtoval 
prometno ureditev na tej parceli in na podlagi katerih členov je 
bil na občini  sprejet sklep, da se takšna ureditev izvede brez 
dovoljenja solastnikov, kljub očitnemu motenju posesti. 

 

11. 21.11.2014 21.11.2014 Kopija pogodbe, s katero je Občina Trzin oddala v najem zemlj. 
parc.št. 119/26 – del in 119/25 k.o. Trzin ob potoku Pšata v izmeri 
približno 6.200 m² - teniška igrišča ob objektu OŠ Trzin   

  
 
Gradivu prilagamo izpolnjeni obrazec za Letno poročilo po ZDIJZ za 2014, ki služi za naš arhiv 
in kot podlaga za elektronsko posredovanje letnega poročila na MJU. V skladu z izdanimi 
navodili in pojasnili ministrstva v obrazec letos ni potrebno vpisovati podatkov pri poglavju 
IV. del – Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti organa, ker smo jih vpisali v že opisani 
Register zavezancev za o izvajanju ZDIJZ. Obrazec smo oddali elektronsko dne 15. 1. 2015.  
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom  o izvajanju določb ZDIJZ 
v letu 2014  ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – 
UPB2 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 72/14 – odl. 
US) na 4. redni seji 11. februarja  2015  sprejel naslednji 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2014 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da 
je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4-10/2015        ŽUPAN: 
Datum:   11. 2. 2015                Peter LOŽAR, l.r. 


