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Številka: 3-2/2014 
Datum: 01.12.2014 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA: Seznanitev s končnima poročiloma Nadzornega odbora 
 
NAMEN: Sprejem sklepa o seznanitvi občinskega sveta s Končnim poročilom nadzora nad 

financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra 
Ivana Hribarja ter s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad 
programskim  in finančnim delom občinskega glasila Odsev 

 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – 
odl. US in 40/12 - ZUJF), 38. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 30. člen 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
9/07) 

 
PREDLAGATELJ:       g. Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
POROČEVALKA:        predsednica prejšnjega Nadzornega odbora, ga. Katarina Kadunc 
 
FINANČNE POSLEDICE:       Ni finančnih posledic.                                     
  
OBRAZLOŽITEV:  
 
Nadzorni odbor je na 25. redni seji, dne 5.3.2014, sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za 
nadzor nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra 
Ivana Hribarja, v katero sta bila imenovana Katarina Kadunc in Mitja Kovaljev. Delovna skupina 
se je prvič sestala dne 9.4.2014, pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna 
pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je delovna skupina ponovno sestala in dne 23.7.2014 
izdelala osnutek poročila, ki je bil posredovan nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je dne 
28.07.2014 poslala odgovor, na podlagi katerega je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki 
so ga ostali člani nadzornega odbora potrdili na 13. korespondenčni seji dne 25.09.2014. 
Nadzorni odbor je izdal pozitivno mnenje o predmetu nadzora.  
 

   …ooo… 
 

Delovna skupina za nadzor nad programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev je 
bila imenovana na 24. redni seji nadzornega odbora, z dne 27.01.2014, v sestavi: Marko Pavlišič 
in Cvetka Lippai. Prvi pregled je delovna skupina opravila dne 20.2.2014. Na podlagi 
ugotovljenega, je zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 24.2.2014. Ker dodatna pojasnila 
niso zadovoljivo pojasnila vzrokov razhajanj, se je delovna skupina dne 5.3.2014 sestala s 
predstavnico občinske uprave in pridobila dodatna pojasnila. Na osnovi dodatnih pojasnil, je bil 
izdan osnutek poročila, na katerega je delovna skupina dne 29.8.2014 prejela odgovor. Končno 
poročilo je bilo potrjeno na 13. korespondenčni seji nadzornega odbora, dne 25.09.2014. 
Nadzorni odbor je o predmetu nadzora izdal pozitivno mnenje s pridržkom.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
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


Glede na to, da sta bili poročili izdani ob koncu mandata prejšnjega občinskega sveta in 
se občinski svet ni več sestal na seji, predlagamo, da se s poročiloma seznani nov 
občinski svet. Dodatno obrazložitev bo na seji podala predsednica prejšnjega nadzornega 
odbora, Katarina  Kadunc, saj je s potekom mandata prejšnjega občinskega sveta, potekel 
tudi mandat nadzornega odbora.    
  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - 
ZUJF), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
2 in 8/06) in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
9/07) na 3. redni seji, dne 17.12.2014 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom nadzora nad 
financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra Ivana 
Hribarja. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora o 
nadzoru nad programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 3-2/2014            ŽUPAN: 
Datum: 17.12.2014                 Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
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


Končno poročilo nadzora nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s 
prostori in dejavnostjo Centra Ivana Hribarja: 
 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Številka: 9001-0006/2014-12 
Datum: 25.09.2014 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 
2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 13. korespondenčni seji z dne 25.09.2014 
sprejel 
 

KONČNO POROČILO NADZORA NAD FINANCIRANJEM Z OBČINSKIMI 
SREDSTVI PRI UPRAVLJANJU S PROSTORI IN DEJAVNOSTJO CENTRA IVANA 

HRIBARJA 
 
Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Tone Peršak, župan 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 25. redni seji dne 05.03.2014 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad financiranjem z občinskimi sredstvi. V delovno skupino sta bila 
imenovana Katarina Kadunc in Mitja Kovaljev.  
 
Na podlagi zahtevka za pripravo osnovne dokumentacije, je Občina Trzin v marcu 2014 
pripravila dokumente, delovna skupina se je prvič sestala 9. aprila 2014. Na podlagi opravljenega 
pregleda smo zahtevali dodatna pojasnila, ki smo jih prejeli in proučili 25.4.2014, ter pregled 
zaključili na tem sestanku delovne skupine dne  25.4.2014. Osnutek poročila smo izdelali  
23.7.2014. Odgovor nadzorovane osebe na osnutek poročila smo prejeli 28.7.2014 ter nato 
sestavili končno poročilo. 
 
Namen in cilj nadzora: 

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

● preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin; 
● ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig; 
● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 
● podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. 

Ugotovitveni del 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad financiranjem z 
občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra Ivana Hribarja za leto 2013. 
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz 
opravljenega nadzora.  
 



Priporočila in predlogi 
 

1. A Prihodki od najemnin dvorane – primer Anavrin 
 
Ugotovitev: 
Pri pregledu zaračunavanja prihodkov od najemnin dvorane Marjance Ručigaj smo v primeru 
Anavrin za najem v mesecu novembru in decembru 2012 ugotovili, da je društvo dvorano 
potrebovalo 2 dni za snemanje, en dan prej pa za vnos opreme. Izstavljeni račun je na podlagi 
prejetih pojasnil ustrezen, vendar zajema 2 dni najema. Dan, ko je bil vnos opreme ni zaračunan, 
vendar tudi dvorano ni mogel nihče uporabljati. Ker nimamo podatka, da bi bilo zanimanje koga 
drugega za točno tisti dan najema, menimo, da Občina ni pomembno napačno obračunala 
najemnino za uporabo društvu Anavrin. 
Priporočilo: 
Skladno z odzivom Občine Trzin na naša vprašanja se strinjamo, da mora občina bolj podrobno 
kontrolirati dejanske porabe ur najema – skladnost dejanske uporabe prostora s tistim, kar je bilo 
vnaprej dogovorjeno in potem zaračunano. Občina je pojasnila, da se bolj podrobna kontrola vrši 
šele od leta 2014 dalje. Prosimo, da nadaljujete z dobro prakso.  
Odziv nadzorovane osebe: 
Pri oddajanju dvorane Marjance Ručigaj je občina že sama opazila, da so se dogodile v zvezi z 
rezervacijami in dejanskim časom najema zgodile neprijetne situacije. Skladno z navedenim je 
občina konec leta 2013 začela striktno kontrolirati (glede na dejansko prisotnost) najem dvorane. 
Poostrena kontrola pa negativno vpliva na potencialne najemnike, saj nekateri očitajo 
dlakocepljenje in to, da je dvorana v primerjavi z ostalimi občinami občutno dražja. V občinski 
upravi glede na analizo cen in kontrole najema dvorane v okolici menijo, da ni tako in bodo s tem 
nadaljevali. 
 

1. B. Prihodki od najemnin dvorane – primer Zavod Lartko 
 

Ugotovitev: 
Pregledali smo zaračunavanje najemnin Zavodu Lartko. Zaračunavanje poteka na podlagi 
sklenjenih pogodb in aneksov. Zavod že vrsto let najema prostore s strani Občine Trzin. 
Zaračunavanje je skladno s sklenjenimi pogodbami. Cena opredeljena v pogodbi pa je nižja od 
cene po ceniku oziroma tudi ob spremembi pogojev, na primer ob povečanju števila ur najema 
dvorane, se pogodbena cena ni spremenila, z aneksom so se opredelili le novi termini najemov.  
Na podlagi prejete obrazložitve je v interesu občine, da bi občanom v Občini Trzin ponudili 
možnost za obiskovanje glasbene  šole. 
Priporočilo: 
Iz prej navedenega ugotavljamo odstopanje od internih aktov oziroma pravil občine. Ne moremo 
se prepričati, ali je bolj pravilno in ceneje oddajati prostore po nižji ceni od opredeljenih v cenikih 
in pravilih, ali bi bilo bolj pravilno sofinancirati društvo, v kolikor ima Občina interes, da 
obiskovalci glasbene šole prejmejo ugodnejšo ceno. Takšna odstopanja od standardnih pogojev 
najema prostorov v CIH mora Občina Trzin utemeljiti in argumentirati z namenom, da ne pride 
do kršenja predpisov.  
Odziv nadzorovane osebe: 
Občina ne krši svojih internih predpisov, saj le teh za oddajo poslovnih prostorov v CIH nima, 
velja namreč zakon. Kadar je bila Zavodu Lartko v najem oddana dvorana, je bila najemnina v 
skladu s Sklepom o pogojih in ceniku za najem, sprejet 15.6.2007. Drži dejstvo, da se skozi leta 
cena za najem pisarne ni bistveno spreminjala, so se pa spreminjale oziroma povečevale ure 
najema. V prostorih Mladinskega kluba občasno vadijo, saj pogosto nastopajo brezplačno na 
občinskih prireditvah. Glede na opozorilo nadzornega odbora bomo sklenili aneks, kjer se bo 
točno določila površina, ter odpravili dvome o premalo zaračunani najemnini.  
 
 
 



2. Sofinanciranje nakupa opreme 
 

Ugotovitev: 
Občina Trzin na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Zdravstvenega doma Domžale 
sofinancira tudi investicije v ambulanti Trzin. V letu 2012 je občina sofinancirala nakup 4 stolov v 
skupni vrednosti 969 EUR. Nakup je opravil ZD Domžale oziroma ambulanta Trzin. Občina 
Trzin pri tem nima neposredne kontrole nad izbiro dobavitelja oziroma kontrole nad tem, ali je 
ambulanta pri nakupu ravnala smotrno. Ker gre za nižji znesek tudi po zakonu ni zaveze k 
pridobivanju večjega števila ponudb.  
Priporočamo: 
Na splošno priporočamo Občini Trzin, da v primerih, ko sofinancira investicije določenim 
zavodom in društvom (se pravi ne samo ZD Domžale), da skuša v čim večji meri preveriti ali je 
zavod/društvo opravilo nakup investicije, ki je sofinancirana, na gospodaren in smotrn način. 
Morda lahko občina določi zneskovni prag nad katerim bi bilo potrebno, da se za sofinanciranje 
Občini predloži ne le račun za plačilo, temveč tudi izbor dobavitelja in podlage za odločitev o 
nakupu. 
Odziv nadzorovane osebe: 
Proračunski uporabniki so prav tako kot Občina zavezani k spoštovanju načela gospodarnosti in 
smotrnosti nakupa opreme, ter zavezani spoštovati Zakon o javnih naročilih. Občina skuša tudi 
pri proračunskih uporabnikih pri preverjanju slediti ali je bila preverjena cena na trgu, pridobljena 
konkurenčna ponudba, ali je bil popis del korekten,… 
 

3. Stroški telefonskih storitev 
 

Ugotovitev: 
Pri pregledu stroškov CIH, ki jih financira Občina Trzin smo pregledali tudi račune  za telefonske 
storitve. Posebnih pomanjkljivosti nismo zaznali. Ugotavljamo pa, da Občina Trzin težko 
neposredno vrši kontrolo nad opravljenimi klici. Strošek stacionarnega telefona je razmeroma 
visok, delno zaradi klicev v mobilna omrežja, delno pa verjetno tudi, ker ni možno vzpostaviti 
neposredne kontrole, za kakšne namene se klici opravljajo. 
Za boljši občutek o stroških navajamo, da je Občina Trzin v mesecu Juliju 2013 imela za 218,94 
EUR stroškov telefona na Občini Trzin (kjer je zaposlena občinska uprava) ter za 142,02 EUR 
stroškov za telefon v CIH-u. Menimo, da je razmerje neprimerljivo, glede na to, da se v CIHu ne 
opravljajo večje uradne storitve za občane.  
Priporočilo: 
Z namenom zmanjšanja telefonskih stroškov priporočamo Občini Trzin, da racionalizira porabo 
na telefonih v CIH. Občina Trzin naj naroči podroben razčlenjen račun za telefon (z vsemi izpisi 
telefonskih številk) in občasno preveri namen klicev ter njihovo upravičenost.  
Odziv nadzorovane osebe: 
Na višino stroškov telefonskih storitev v CIH je Občina že dlje časa neuspešno opozarjala 
društva oziroma dežurne v informacijskem centru. V maju 2014 je Občina pričela z aktivnostmi 
za znižanje stroškov s pisnim  pozivom k znižanju stroškov in skrajšanjem telefonskih klicev, 
hkrati pa sprememba paketa, ki naj bi občutno znižal stroške. Naročena je dodatna mobilna 
številka in gsm aparat za potrebe informacijskega centra. Rezultati so že vidni. 
 

4. Drugi stroški 
 
Ugotovitev: 
Pregledali smo račun za strošek obnove in barvanja odra v dvorani Marjance Ručigaj. Skladno z 
EJN je skrbnik odločil o izbiri dobavitelja in ker gre za manjši znesek (220 EUR) ni bilo zbiranja 
ponudb. Dobavitelj Pritent d.o.o. je zaračunal pavšalni znesek. Ni razvidne količine opravljenega 
dela (količina porabljenega materiala, količina dela niti v urah niti na m2 pobarvanega odra). 
Skrbnik je dolžan, da oceni porabo materiala in primerja z zaračunanim zneskom. Iz pregledane 



dokumentacije se ne moremo prepričati, ali je za količino opravljenega dela zaračunan smotrn 
znesek. 
Priporočilo: 
Na podlagi navedenega predvsem priporočamo, da tudi za manjše račune Občina Trzin zahteva 
navedbo količine opravljenega dela – pri pavšalnih zneskih pa naj bo k računu priložena 
specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala, na način da bo nedvoumno razbrati 
površine obnove ali čas trajanja izvedbe naloge. Občina mora opraviti ustrezno likvidacijo 
(odobritev) računa.  
Odziv nadzorovane osebe: 
Občina potrebuje za naročila do 5.000 EUR (do 10.000 EUR za nabavo za gradnje) zahtevek za 
izvedbo JNMV (OBR-A) in naročilnico. Občina praviloma pri naročanju vedno pridobi vsaj eno 
ponudbo. Če je najugodnejši ponudnik ponudbo sestavil brez količin »rečeno čez palec oziroma 
približno« in če je bilo delo korektno opravljeno ter cenovno ugodno, je za Občino to 
sprejemljivo.  
 
       Delovna skupina: 
       Katarina Kadunc, l.r. - predsednik 
       Mitja Kovaljev, l.r. – član 
 
 

   …ooo… 
 
 
Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad programskim in finančnim delom 
občinskega glasila Odsev: 
 
 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Številka: 060-0001/2011-23 
Datum: 25.09.2014 
 
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. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 12. korespondenčni  seji, dne 18.08.2014 sprejel 
 

KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA  
O  NADZORU NAD PROGRAMSKIM IN FINANČNIM DELOM OBČINSKEGA 

GLASILA ODSEV 
 
 
Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Tone Peršak, župan 
 
 
 



Uvod 
 
Nadzorni odbor je na 24. redni seji nadzornega odbora z dne 27.1.2014 sprejel sklep o nadzoru 
nad programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev v letu 2013. V delovno skupino 
za izvedbo nadzora sta bila imenovana Marko Pavlišič in Cvetka Lippai. 
 
Delovna skupina je pri svojem delu uporabila tudi gradivo prekinjenega nadzora nad finančnim 
delom poslovanja občinskega glasila Odsev, ki je bilo prekinjeno zaradi odstopa člana delovne 
skupine. To so predvsem dokumentacija okoli pravnih osnov za delovanje glasila Odsev kot tudi 
informacije iz opravljenega pogovora z urednikom glasila. 
 
Za namen nadzora smo odgovornega urednika zaprosili za posredovanje zahtev za izplačilo za 
leto 2013, ki jih odgovorni urednik pošlje izplačevalcu, to je občini. Zahteve za izplačilo in 
potrdila, ki jih je odgovorni urednik povratno prejel, smo pridobili v mesecu januarju 2014. 
 
Od občine smo zahtevali in dne 11.2.2014 tudi prejeli kartice finančnega računovodstva, ki se 
nanašajo na občinsko glasilo Odsev. 
 
Na osnovi pridobljenih podatkov, je delovna skupina dne 20.2.2014 izvedla primerjavo med 
zahtevami za izplačilo s strani odgovornega urednika in podatki iz kartic finančnega 
računovodstva. Ugotovila je naslednja razhajanja, o katerih je delovna skupina zahtevala dodatna 
pojasnila. 
 
 

Prejemnik 
Obračun po 
poročilu 

Izplačilo po 
kartici Opombe 

MP 950,06 € 644,77 € pri več mesecih 

ZK 79,77 € 122,74 € feb 

BL 133,82 € 62,29 € feb+mar 

AP 120,87 € 67,76 € jun+sep 

IM 160,68 € 24,98 € jan+apr+jul+sep+okt+nov 

MŠ 37,60 € 20,72 € jul 

EP 45,94 €  sep 

NV 154,34 €  okt+nov 

JV 10,57 €  okt 

 
Občina je dne 24.2.2014 na zahtevo za dodatna pojasnila podala pisni odgovor (št. zadeve: 060-
1/2011-15 / 21.2.2014), ki ni zadovoljivo pojasnil vzrokov razhajanj, zato smo se dogovorili za 
dodatno obrazložitev. 
 
Dne 5.3.2014 se je delovna skupina sestala na delovnem sestanku z ga. Valentino Hvala, 
računovodja, kjer smo dobili naslednja pojasnila. Izplačilo JV je bilo zavrnjeno, ker je občinska 
svetnica. Izplačilo NV ni bilo izvedeno zaradi nepodpisa pogodbe. Pri ostalih pa je šlo za 
zavrnitev izplačila s strani odgovorne osebe občine (župana), ker objavljen članek/prispevek ni 
upravičen honoriranja po občinskih pravilih. 
 
Za oceno skladnosti finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti je relevanten 
predvsem Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 
(NPB1 / 28.11.2012), predvsem 26. člen, ki se nanaša na honoriranje sodelavcev in IV. Sekcija z 
naslovom »UREDNIK, UREDNIŠKI ODBOR IN ODNOS MED OBČINO TRZIN IN 
UREDNIKOM«. 
 
Na del finančnega poslovanja, ki se je nanašal na tiskanje, delovna skupina ni imela pripomb. 



Nadzorni odbor je dne 19.08.2014 izdal osnutek poročila, na katerega je 29.8.2014 prejel odziv 
nadzorovane osebe.  
 
Namen in cilj nadzora: 
- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost   
poslovanja; 
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin za leto 2013; 
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa. 
 
 
Ugotovitveni del 
 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje s pridržkom o predmetu nadzora – nadzor nad 
programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev za leto 2013. 
 
Pridržek smo izrazili zato, ker ni jasno, kdo je odgovoren za določitev, kateri prispevek je 
honoriran in kateri ne. Odlok občine daje uredniku zelo široka pooblastila ne le glede urejanja 
glasila temveč tudi glede oblikovanje uredniškega odbora. Urednik ima po odloku široke 
pristojnosti glede naročanja, zavračanja kot tudi objavljanja posameznih prispevkov. Tako je po 
odloku praktično edini, ki lahko presoja naravo posameznega prispevka. 
 
 
Praksa, da izplačevalec zavrne izplačilo posameznega prispevka brez pisne obrazložitve je po 
mnenju nadzornega odbora neustrezna; zavrnitev izplačila, brez podanih razlogov, na katere bi 
urednik lahko ustrezno argumentirano odgovoril, pa netransparentna. 
 
Nadzorni odbor se ne čuti pristojnega, da posamezne prispevke razvršča v posamezne kategorije, 
zato ne more presojati o konkretnih prispevkih ali je bilo prav, da honorar je bil oz. ni bil 
izplačan. Glede na pregledane predpise (Odlok) sodimo, da je to izključna pravica urednika in ne 
izplačevalca. 
 
 
Priporočila in predlogi 
 
Nadzorni odbor predlaga, da se spremeni trenutna praksa odobravanja izplačil. Občina oz. 
izplačevalec ima dolžnost in pravico urednika opozoriti na morebitno napačno klasifikacijo 
prispevkov glede honoriranja, zato začasno zadržanje ni sporno, vsekakor pa izplačevalec ne 
more samostojno sprejeti dokončne odločitve. V 20. členu odloka občine je predvidena tudi 
rešitev za primer, kadar urednik krši odlok oz. programsko zasnovo, kar pomeni, da je natančno 
predpisano kako se postopa v takšnem primeru. V besedilu odloka je navedeno: »Če urednik ne 
deluje skladno z odlokom oziroma s programsko zasnovo, na podlagi katere je bil izbran kot urednik, ga 
občinski svet najprej opomni. Če urednik še nadalje ne deluje skladno z odlokom oziroma sprejeto programsko 
zasnovo, ga občinski svet razreši in odredi izvedbo novega razpisa za urednika.« 
 
Če izplačevalec oceni, da prispevek ni honoriran v skladu z odlokom, izplačilo zadrži in pisno 
pozove urednika k dodatni obrazložitvi. Po dodatni obrazložitvi se izplačilo izvede ali pa se 
urednika v skladu z 20. členom odloka opomni o kršitvi.  
 
Z poseganjem v finančno poslovanje glasila se lahko posredno vpliva tudi na uredniško politiko, 
kar pa je v nasprotju z namenom tako odloka kot tudi zakona o medijih, ki dajeta urednikom 
ustrezno stopnjo avtonomije. 
 



Obenem je po mnenju nadzornega odbora prav, da občina sprotno vodi finančno stanje ter 
opozarja urednika glede financiranja glasila, prav tako je pravilno, da nekdo izvaja kontrolo 
skladnosti s predpisi z namenom, da se zagotavlja kontinuirano izhajanje glasila preko celega leta 
v predvidenem obsegu. 
 
Odziv nadzorovane osebe (povzetek): 
 
Stališče občinske uprave je, da se v skladu z 2. odstavkom 26. člena Odloka o zagotavljanju 
obveščanja javnosti od delu občine Trzin in Glasilu občine Trzin, Uradni vestnik OT št. 4/05 in 
4/08 »prispevki«, kot so pisma bralcev, promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih 
podjetnikih ali obrtnikih, ki so objavljeni na pobudo teh družb, podjetnikov in obrtnikov, 
obvestila in poročila o delu društev in drugih organizacij ter javnih zavodov, županov kotiček in 
prispevki župana in drugih občinskih funkcionarjev, ki zadevajo delovanje Občine Trzin, ne 
honorirajo. 
 
O vprašanjih izpostavljenih v tem poročilu je občinski svet in komisija za informiranje že večkrat 
razpravljala. Na koncu se strinjajo, da je Odsev dober občinski časopis in v tem pogledu uredniku 
ni kaj očitati. 
 
Večino priporočil in predlogov iz tega poročila se že izvaja. Občasni nesporazumi v zvezi z 
opisanimi težavami ne predstavljajo tolikšnih zapletov, da bi bilo smiselno tvegati prihodnost 
glasila in ogroziti kakovost, ki jo je glasilo doseglo ali hkrati ogroziti rednost izdajanja. 
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