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 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 7/2009, 28. september 2009

URADNI VESTNIK
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
94/07), 149. člena Zakona o varstvu oko-
lja (ZVO-1-UPB1, Ul RS, št. 39/06, 49/06 
– ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 – od-
ločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – 
ZPNačrt), 7. do 9. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javnih 
financah (Ul RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02 in 109/08), 18. člena Statuta Obči-
ne Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/2006-UPB2 in 8/2006), Odloka o go-
spodarskih javnih službah v Občini Trzin 
(Uv OT, št. 3/2008) ter Odloka o čiščenju 
komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda (UV OT, št. 11/07 in 3/09) je občin-
ski svet na 26. redni seji dne 16.09.2009 
sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
z županovo Informacijo o poteku pripra-
ve naložbe »Nadgradnja Centralne čistil-
ne naprave Domžale Kamnik« – Poročilo 
CČN Domžale Kamnik in s Poročilom v.d. 
direktorice CČN Domžale – Kamnik. 

Občinski svet soglaša, da je potrebno na-
daljevati z dejavnostmi za pripravo pro-
jekta rekonstrukcije oziroma nadgradnje 
CČN Domžale – Kamnik in izgradnje ka-
nalizacije na območju občin, ki odvaja-
jo odpadne vode na CČN Domžale – Ka-
mnik ter pooblašča župana Občine Trzin, 
da v skladu s tem sodeluje v potrebnih 
postopkih, ki naj po možnosti v interesu 
varstva okolja zagotovijo čim širši obseg 
projekta in čim bolj ugodno raven sofi-
nanciranja izvedbe projekta iz Proračuna 
RS in kohezijskega sklada EU. V skladu s 
tem občinski svet soglaša tudi z uvrsti-
tvijo tega projekta v razvojne načrte Ob-
čine Trzin. 

Številka: 26-1/2009 Župan:
Datum: 16. 9. 2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 

70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 
108/03, 72/05, 100/05 – UPB in 21/06 – 
odl. US), 3., 6., 7. in 25. čl. Zakona o ob-
činskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/06) 
in Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je občinski 
svet Občine Trzin na 26. redni seji 16.. 09. 
2009 sprejel 
 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin sprejme Ob-
činski program varnosti občine Trzin in 
pooblašča župana Občine Trzin, da pod-
piše vse priložene predloge dogovorov, 
protokolov, navodil in drugih dokumen-
tov, s katerimi se ureja sodelovanje Obči-
ne Trzin s partnerji, ki bodo sodelovali v 
izvajanju Občinskega programa varnosti 
Občine Trzin. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin.

Številka: 26-2/2009 Župan:
Datum: 16. 9. 2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Za-
kona o občinskem redarstvu (Uradni list 
RS, št. 139/2006, ZORed) in Smernic za 
izdelavo občinskega programa varnosti 
(MNZ RS, februar 2007), je Občinski svet 
Občine Trzin na predlog župana Toneta 
Peršaka na seji dne 16. 09. 2009 sprejel 

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI 
OBČINE TRZIN

1. UVOD 

Osnovni podatki o Občini Trzin
Čeprav je Trzin druga najmanjša občina v 
Sloveniji, saj meri le 859,50 ha, spada med 
razvitejše, bogatejše in gospodarsko po-
membnejše občine v državi. Zaradi svoje 
ugodne lege Trzin sodi med tista sloven-
ska naselja, ki so se v zadnjih letih najbolj 
razvijala in v katerih je prebivalstvo najhi-
treje naraščalo. V nekaj desetletjih se je iz 
umirjene predmestne vasice z manj kot 
900 prebivalci prelevil v živahno, kipeče 

naselje z blizu 4.000 prebivalci ter bogato 
podjetniško in obrtno dejavnostjo.

Naselje je razdeljeno na tri dele: stari Tr-
zin, novo stanovanjsko naselje Mlake in 
obrtno industrijsko cono.

Stari del, ki je še ohranil nekatere značil-
nosti nekdanje podobe kraja, se od vzho-
dnih obronkov hriba Onger širi proti trzin-
skemu polju, ki je še v prejšnjih desetletjih 
prehranjevalo Trzin. V tem delu naselja je 
sedež občine, farna cerkev z župniščem, 
osnovna šola in več trgovin ter gostišč in 
drugih lokalov.

Naselje Mlake je zraslo na območju nek-
danjih močvirnih gmajn in travnikov. Pre-
težno je namenjeno individualnim stano-
vanjskim hišam, v njem pa so tudi banka, 
vrtec, trgovina, več gostinskih in lokalov 
za razne druge storitve. 

Tudi obrtno-industrijska cona je zrasla 
na nekdanjem, za kmetijstvo manj pri-
mernem močvirnem terenu, v njej pa so 
predvsem obrtne in manjše industrijske 
delavnice, razna podjetja, ki se ukvarja-
jo s trgovino, posredništvom in drugimi 
poslovnimi zadevami, zraven pa je še pre-
cej trgovin, gostinskih lokalov, pošta, dve 
banki, fizio- center in še več storitvenih 
podjetij.

Trzinska občina meji na Mestno občino 
Ljubljana, hkrati pa je križišče pomemb-
nih tradicionalnih poti proti Štajerski in 
Gorenjski. V bližini ležijo še druga živah-
nejša poslovno-industrijska središča kot 
so Domžale, Mengeš in Kamnik, zato se na 
območju občine prepletajo številne trgo-
vske, gospodarske in poslovne vezi. Vse to 
prispeva k živahnemu poslovnemu utripu 
kraja, eden od adutov pa je tudi bližina 
ljubljanskega letališča Brnik.

Pravna podlaga
Občinski program varnosti Občine Trzin 
je temeljni strateški dokument, v kate-
rem so opredeljena izhodišča za zagota-
vljanje varnega in kvalitetnega življenja 
prebivalcev občine. Namen programa 
varnosti Občine Trzin je določiti enotne 
kriterije za zagotavljanje javne varno-
sti v Občini Trzin in opredeliti ukrepe, 
ki zagotavljajo javno varnost na obmo-
čju občine. Pojem javna varnost lahko 
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opredelimo kot dobrino, ki jo lahko pri-
dobivamo in uživamo na družbeno or-
ganiziran način, ki mora biti v določeni 
količini na razpolago vsem članom druž-
be in ima to posebno značilnost, da se 
zagotavlja vedno le na javnopraven in 
na državo naslonjen način. Lahko jo za-
gotavljamo samo in izključno prek dr-
žave. Pomeni tudi stanje, v katerem so 
izključeni materialni protipravni akti, s 
katerimi se rušijo ali ogrožajo temeljne 
svoboščine in pravice občanov, osnov-
ni elementi družbene ureditve ali druge 
zaščitene vrednote.

Namen programa je tudi načrtno zago-
tavljati kvaliteto javnega prostora v Ob-
čini Trzin. Kvaliteten javni prostor po-
meni predvsem zadovoljstvo občanov z 
okoljem, kjer živijo in delajo, ter z oko-
ljem, kjer se šolajo in igrajo njihovi otro-
ci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni 
zadovoljivo stopnjo javne varnosti in 
javnega reda; to pa konkretno pomeni, 
da so občinske ceste, ulice, parki in dru-
gi odprti prostori čisti, varni in urejeni. 

Program predstavlja pomemben in iz-
hodiščni dokument za področje delo-
vanja občinske redarske službe. V njem 
so opredeljena izhodišča za zagotavlja-
nje varnosti v občini, cilji in ukrepi za za-
gotovitev teh ciljev ter konkretni nosil-
ci oziroma odgovorne službe za dosego 
želenih ciljev. V dokumentu so oprede-
ljene tudi zakonske osnove za vzposta-
vitev in delo redarske službe ter za sode-
lovanje s policijo pri zagotavljanju javne 
varnosti ter javnega reda in mira. 

Namen programa je tudi vzpostaviti 
partnerski odnos med policijo in občin-
skim redarstvom pri zagotavljanju javne 
varnosti v lokalni skupnosti oziroma pri 
izvajanju vseh pristojnosti občinskih re-
darjev, ki so opredeljene v 3. členu Za-
kona o občinskem redarstvu. 

Občinski program varnosti Občine Trzin 
obsega 5 ciljev, ki na celovit način ure-
jajo oziroma zagotavljajo kvaliteto var-
nosti v občini. Program varnosti Občine 
Trzin je zasnovan razvojno in ima nara-
vo priporočil in programskih smernic, ki 
se bodo lahko realizirala skozi letne pro-
grame dela občinskih redarjev oziroma 

medobčinske redarske službe in razpo-
ložljivih finančnih sredstev, ki jih občina 
namenja za to področje dela. 

Pravna podlaga za program so: Zakon o 
občinskem redarstvu (ZORed), Zakon o 
varnosti javnega reda in miru (ZJRM-1), 
Zakon o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-1), Zakon o prekrških (ZP-1), Za-
kon o lokalni samoupravi (ZLS) in občin-
ski odloki.
Program je zasnovan v skladu z navede-
nimi pravnimi predpisi. 

2. OcENA OGROžENOSTI IN 
VARNOSTNIh TVEGANj KOT 
STROKOVNA PODLAGA PRO-

GRAMA

UPORABLJENE METODE, POTREBNE ZA 
IZDELAVO OCENE OGROŽENOSTI

Za posnetek stanja varnostnih razmer na 
območju Občine Trzin ter oceno ogrože-
nosti in varnostnih tveganj so bili zbrani 
ustrezni podatki od Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Tr-
zin in drugih organov in služb Občine Tr-
zin ter Policijske postaje Domžale. Veliko 
podatkov je bilo pridobljenih iz drugih 
uradnih javnih evidenc, ki so bile dosto-
pne.

Opravljen je bil operativni pregled po-
sameznih območij, cest, trgov, parkirnih 
mest, javnih poti, rekreacijskih površin 
ter drugih javnih prostorov, kjer je var-
nostna problematika večja oziroma kjer 
je pričakovati, da bo prisotna večja ogro-
ženost varnosti in varnostnih tveganj. 

Opravljen je bil ogled nekaterih zgradb 
in objektov naravne in kulturne dedišči-
ne, športnih objektov in drugih priredi-
tvenih prostorov, kjer bi lahko prišlo do 
ogrožanja javnih shodov in javnih prire-
ditev.

V okviru priprave občinskega progra-
ma varnosti je bil opravljen informativ-
ni pregled organiziranosti in delovanja 
tistih organov in služb znotraj občine, 
ki so delovno povezani z redarji, in tistih 
organov ter služb, ki so v okviru svojih 
pristojnosti odgovorni tudi za varnost 
oziroma posamezna varnostna podro-
čja.

Z namenom priprave kvalitetnega, vse-
binsko bogatega in uporabnega progra-
ma varnosti so bili pregledani zakonski 
in drugi predpisi ter dokumenti in drugo 
gradivo, ki se nanašajo na zagotavljanje 
ugodnih varnostnih razmer v Občini Tr-
zin.

- Ogroženost od naravnih nesreč
Ocena ogroženosti občine Trzin je bila 
pripravljena in izdelana na podlagi raz-
iskav, študij in strokovnih podlag, ki se 
nanašajo na podnebne, geografske, hi-
drološke, geološke, seizmološke, ekolo-
ške, prostorske, geografske, prometne, 
demografske, kulturne in druge značil-
nosti ogroženega območja.

Pri izdelavi ocene ogroženosti je bilo pri 
obravnavanju posameznih virov možnih 
vzrokov nastanka nesreč ter njihove ver-
jetnosti pojavljanja, poteku in možnem 
obsegu ter posledicah posameznih ne-
sreč upoštevano tudi dosedanje stanje 
na tem področju oz. frekvenca in sto-
pnja pojavljanja posamezne vrste ne-
sreč in uspehi pri njihovem preprečeva-
nju in odpravljanju.

Ocena ogroženosti od naravnih in dru-
gih nesreč v Občini Trzin je bila izdelana 
v skladu z določili Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list 
RS, štev. 51/2006) ter v skladu z določi-
li Navodila o pripravi ocen ogroženosti 
(Ur. list RS, štev. 39/95). Sprejeta je bila 
11.9.2008.

Na podlagi navedenih parametrov so za 
občino Trzin izdelane ocene ogroženosti 
za primere potresov, poplav in jedrske 
nesreče. 

Ocene so izdelane na podlagi republi-
ških in regijskih ocen ogroženosti, stro-
kovnih študijah pristojnih zavodov in 
inštitutov oziroma usmeritev ob upošte-
vanju lokalnih dejavnikov, izkustvenih 
norm in dosedanjih izkušenj pri prepre-
čevanju in odpravljanju posledic nesreč.

a) Ocena stanja varnosti (podatki Po-
licijske postaje Domžale):

- Ogroženost cestnega prometa na 
območju občine Trzin

Na območju občine Trzin se je v letu 
2008 zgodilo 41 prometnih nesreč, od 
tega se je zgodila ena prometna nesreča 
v kateri je ena oseba umrla. S hudo tele-
sno poškodbo sta se zgodili 2 prometni 
nesreči, z lahko telesno poškodbo pa 22 
prometnih nesreč. V prometnih nesre-
čah je bilo udeleženo 10 voznikov, kate-
ri so bili pod vplivom alkohola, njihova 
povprečna stopnja alkoholiziranosti pa 
je znašala 1,34 mg/l alkohola v izdiha-
nem zraku. 

Med najpogostejšimi vzroki prometnih 
nesreč pa so bili nepravilen premik z vo-
zilom in neprilagojena hitrost.

Policisti so v letu 2008 na območju ob-
čine Trzin ugotovili skupno 813 kršitev 
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cestno prometnih predpisov, od tega 
je bilo izrečenih 638 glob, na pristojno 
okrajno sodišče je bilo podanih 83 ob-
dolžilnih predlogov, izrečenih pa je bilo 
tudi 65 opozoril. 

Med prometno najbolj obremenjena 
območja na območju Trzina sodi pred-
vsem glavna cesta II. reda št. 104 ( t.i. 
trzinska obvoznica ) in Mengeška cesta 
skozi naselje Trzin. Na omenjenih cestah 
večkrat prihaja do prometnih nesreč. Na 
glavni cesti G2-104 , je najbolj kritično 
križišče z Mlakarjevo, kjer prihaja do ne-
dovoljenih obračanj v križišču in izsilje-
vanja prednosti.

Na cestah izven naselij se pojavljajo vo-
zniki motornih koles in štirikolesnikov, 
ki se vozijo na različnih relacijah, in sicer 
po travnikih in lokalnih cestah. Še pose-
bej v primeru lepega vremena, objestno 
vozijo predvsem v popoldanskem času, 
ob sobotah in nedeljah.

- Ogroženost občinskih javnih poti 
in rekreacijskih površin 

V občini Trzin so določene poti primer-
ne za hojo, tek in kolesarjenje v naravi. 
Najbolj so obiskane gozdne poti na Do-
beno in Rašico. Omenjene poti so v ve-
liki meri urejene po gozdu in gozdnih 
poteh, nekaj pa jih poteka v določenem 
delu tudi po lokalnih cestah (predvsem 
pot na Dobeno in Rašico). Prav tako se v 
Trzinu nahaja športni kompleks, katere-
ga ureja občina Trzin. Omenjeni športni 
kompleks je primerno zavarovan z ogra-
jo in vrati in dostop do rekreacijskih po-
vršin z motornimi vozili ni mogoč. 

- Ogroženost od kriminalnih poja-
vov – kriminalna ogroženost

Na območju občine Trzin se je sku-
pno število kaznivih dejanj v letu 2008 
zmanjšalo glede na leto 2007. Policisti 
so v letu 2008 obravnavali 267 kaznivih 
dejanj v letu 2007 pa 395, kar predsta-
vlja kar 32% padec kaznivih dejanj stor-
jenih na območju občine Trzin.
 
Največ je bilo zaznanih in obravnava-
nih kaznivih dejanj splošne kriminali-
tete. V strukturi splošne kriminalitete 
so prevladovala kazniva dejanja zoper 
premoženje (velike tatvine, tatvine, po-
škodovanja tuje stvari). Tako so policisti 
v letu 2007 obravnavali 289 premoženj-
skih kaznivih dejanj v letu 2008 pa 186, 
kar predstavlja kar 36% upad tovrstnih 
kaznivih dejanj. V letu 2007 so obravna-
vali 183 tatvin v letu 2008 pa 118 tatvin, 
kar predstavlja upad za 36%. Velikih ta-
tvin pa so v letu 2007 obravnavali 70, v 
letu 2008 pa 38, kar pa predstavlja 46% 
upad kaznivih dejanj velikih tatvin, ka-
mor spadajo tudi vlomi. 

Primerov poškodovanj tuje stvari in s 
tem povezanim vandalizmom so poli-
cisti v letu 2007 obravnavali 20, v letu 
2008 pa 14 tovrstnih dejanj.

Premoženjska kriminaliteta je najšte-
vilčnejša in zelo vpliva na stopnjo prei-
skanosti celotne kriminalitete. Tatvine, 
vlomi in poškodovanja tuje stvari po-
membno vplivajo na subjektivni obču-
tek varnosti državljanov. Dejstvo pa je, 
da se je večina kaznivih dejanj tatvin 
obravnavala na bencinskem servisu v 
občini, kjer vozniki predvsem osebnih 
vozil, zaradi neplačila goriva izvršujejo 
tovrstna kazniva dejanja. 

Kazniva dejanja, za katera je policija vlo-
žila kazensko ovadbo ali poročilo v do-
polnitev kazenske ovadbe* 

2007 2008

Število KD 395 267

Preiskana k. d. 106 71

Delež preiskanih k. d. 
(v %)

28.49 29.46

*Podatki so iz evidence ovadenih oseb in 
kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kazni-
vih dejanj, katerih posledica je bila prome-
tna nesreča. 

- Ogroženost javnih zgradb in objek-
tov naravne in kulturne dediščine;

Na območju občine Trzin imajo javne 
zgradbe, med katere sodijo zlasti osnov-
na šola, avtobusna postajališča, zgradba 
občine in razne ostale javne zgradbe, ki 
spadajo pod javni sektor, banka, pošta, 
varovanja urejena v skladu z lastnimi na-
črti in hišnimi redi ter z varnostnimi služ-
bami.

Ogroženost kulturnih, zgodovinskih, dr-
žavnih ali občinskih zgradb ali spomeni-
kov predstavlja predvsem vandalizem in 
objestnosti, ter tudi izvrševanje premo-
ženjskih kaznivih dejanj ( npr. poškodo-
vanje tuje stvari itd. ). Dostop do večine 
omenjenih objektov je enostaven, saj 
niso zaščiteni z ograjami ali drugimi fi-
zičnimi ovirami. 

- Ogroženost javnega reda in miru
Na območju občine Trzin so policistu v 
letu 2008 obravnavali 37 kršitev javnega 
reda in miru. Največ kršitev je bilo stor-
jenih ob koncih tedna, v večernem ali 
nočnem času. 
Kot najpogostejše kršitve predpisov, ki 
urejajo javni red in mir so kršitve Zakona 
o varstvu javnega reda in miru. Znotraj 
teh kršitev so najpogostejše kršitve izzi-
vanje in spodbujanje k pretepu, sledijo 
kršitve zaradi prepiranja, vpitja ali ne-

dostojnega vedenja in nasilja v družini. 
Tako so policisti v letu 2008 obravnavali 
skupno 23 kršitev iz področja Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir, 3 kršitve 
Zakona o tujcih, 2 kršitvi Zakona o zašči-
ti živali, 1 kršitev Zakona o orožju, itd. 

- Ogroženost na javnih shodih in pri-
reditvah

V občini Trzin je ena izmed večjih prire-
ditev Florijanov sejem, katere se ude-
leži večje število obiskovalcev ( priredi-
tev poteka na Ljubljanski cesti v Trzinu ), 
prav tako pa poteka tudi nekaj manjših 
prireditev, na katerih pa se ne zbere ve-
čje število ljudi (npr. pustovanje,… ). Do 
sedaj večjih kršitev na omenjenih prire-
ditvah še ni bilo, v posameznih primerih 
kršenja javnega reda in miru pa so poli-
cisti zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

Ogroženost okolja 

Na območju občine Trzin so prisotne 
kršitve v zvezi prepovedi vožnje z vozi-
li v naravnem okolju, med katere spa-
da predvsem vožnja z motornimi kole-
si in štiri kolesniki po različnih gozdnih 
poteh. Prav tako določeno ogroženost 
okolju predstavlja tudi IOC Trzin z veli-
kim številom podjetij z različnimi dejav-
nostmi. 

b) Obvladovanje varnostnih tveganj 
(podatki Policijske postaje Domža-
le):

- Varnostna tveganja na področju var-
nosti v cestnem prometu

Med prometno najbolj obremenjena ob-
močja na območju Trzina sodi predvsem 
glavna cesta II. reda št. 104 ( t.i. trzinska ob-
voznica ) in Mengeška cesta skozi naselje 
Trzin. Največje obremenitve prometa so 
ob prometnih konicah, zjutraj in v popol-
danskih urah, ko se ljudje vračajo iz službe. 
Prav tako je na omenjenih cestah večja go-
stota tovornih vozil. Posledica povečanega 
prometa je, da vozniki nemalokrat prehite-
vajo počasnejša vozila in izsiljujejo pred-
nost na križiščih, zaradi česar prihaja do 
nevarnih situacij in hujših prometnih ne-
sreč ( predvsem na t.i. trzinski obvoznici ). 

Poseben problem predstavljajo tudi vo-
zniki, ki vozijo pod vplivom alkohola in 
psihoaktivnih snovi in mamil, zaradi česar 
policisti tudi tej kategoriji udeležencev na-
menjajo posebno pozornost. Osnovni cilj 
nadzora je v tem, da se voznike, ki so uživa-
li alkohol ali mamila odvrne od tega da bi 
vozili v takšnem stanju, oziroma da ne pi-
jejo alkohola v kolikor imajo namen voziti. 
Taktika in metodika nadzora poteka tako, 
da se poveča pričakovanje udeležencev v 
cestnem prometu, da bodo ustavljeni in 
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preizkušeni. To izvajajo na dva načina, in si-
cer z doslednim odrejanjem preizkusov al-
koholiziranosti vsem, ki so storili predvsem 
hujše prekrške in z dobro vidnimi poostre-
nimi nadzori, kjer so preizkušeni vsi usta-
vljeni vozniki.

- Varnostna tveganja na področju var-
nosti občinskih javnih poti ter rekre-
acijskih in drugih površin 

Pripadniki mlajše populacije občasno za 
kraj druženja oziroma zadrževanja izbirajo 
okolico športnih igrišč in v okolici osnovne 
šole. Zaradi tega je na teh mestih tudi več 
primerov vandalizma in povzročanja hru-
pa.

- Varnostna tveganja na področju pre-
prečevanja kriminalnih dejanj 

Na varnostno situacijo s področja krimina-
litete pomembno vplivajo kazniva ravna-
nja, ki jih storijo odvisniki od prepovedanih 
drog. Število odkritih prekrškov in kaznivih 
dejanj v povezavi s prepovedanimi droga-
mi je v porastu. 

Večina osumljencev navedene populacije 
je brez služb, zato izvršujejo kazniva deja-
nja s področja premoženjskih deliktov (pri-
ložnostne tatvine v trgovinah, iz avtomobi-
lov, vlomi v vozila in stanovanjske objekte). 
Navedena kazniva dejanja izvršujejo pred-
vsem v Mlakah, v OIC Trzin, v okolici Centra 
Ivana Hribarja, rekreativnih centrov, trgo-
vin in parkirnih prostorov pred šolo.

Prav tako na območju Trzina na varnostno 
situacijo pomembno vplivajo tudi tatvi-
ne goriva, katere so izvršene na bencin-
skem servisu Petrol na t.i. trzinski obvoz-
nici. Omenjena kazniva dejanja je težko 
preiskati, ker imajo storilci na vozilih veči-
noma nameščene ukradene registrske ta-
blice, prav tako pa imajo po storitvi kazni-
vega dejanja lahko in dobro prevozno pot 
za pobeg.  

- Varnostna tveganja na področju za-
gotavljanja varnosti javnega premo-
ženja ter naravne in kulturne dedišči-
ne 

Do ogroženosti kulturnih, zgodovinskih, 
državnih ali občinskih zgradb ali spomeni-
kov prihaja predvsem zaradi vandalizma in 
objestnosti, ter tudi zaradi premoženjskih 
kaznivih dejanj ( tatvine z oz. iz objektov ). 
Dostop do večine spomenikov je enosta-
ven, saj niso zaščiteni z ograjami ali drugi-
mi fizičnimi ovirami. 

- Varnostna tveganja na področju za-
gotavljanja javnega reda in miru 

Na območju občine Trzin deluje kar nekaj 
gostinskih lokalov, kjer občasno prihaja do 
kršitev javnega reda in miru, pri čemer pa 
policisti zoper kršitelje dosledno ukrepajo. 
Za preprečevanje kršitev na navedenih lo-

kacijah opravljajo policisti večkrat kontro-
le, še posebej pa ob vikendih s policijskimi 
patruljami v službenih in civilnih vozilih. 

3. NAMEN VZPOSTAVITVE MED-
OBČINSKEGA REDARSTVA 

PO ZAKONU O OBČINSKEM RE-
DARSTVU

Namen vzpostavitve redarstva po Zakonu 
o občinskem redarstvu je določiti enotne 
kriterije za zagotavljanje javne varnosti v 
občini Trzin in opredeliti ukrepe, ki zago-
tavljajo javno varnost na območju občine 
ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega 
prostora v občini.

Namen vzpostavitve redarstva je zagota-
vljanje javne varnosti v lokalni skupnosti 
oz. izvajanje vseh pristojnosti občinskih 
redarjev, ki so opredeljene v določbi dru-
gega odstavka 3. člena Zakona o občin-
skem redarstvu:

- varen in neoviran cestni promet v na-
seljih,

- varnost cest in okolja v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselij,

- varnost na občinskih javnih poteh, re-
kreacijskih in drugih javnih površinah,

- varnost javnega premoženja, naravne 
in kulturne dediščine,

- vzdrževanje javnega reda in miru.

Osnovni namen je zagotoviti zadovolji-
vo stanje javne varnosti oziroma javnega 
reda in miru v občini. To pomeni, da je po-
trebno s pravno sistemskimi, organizacij-
skimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti va-
ren, čist in urejen javen prostor v občini. 
S pomočjo vseh teh ukrepov se bo zago-
tavljala kvaliteta življenja v občini ter od-
pravljali posamezni odklonski pojavi v ob-
čini. 

Delo redarske službe mora biti usmerjeno 
v kršitve, ki predstavljajo večjo nevarnost 
za javni interes in imajo škodljive posledi-
ce za osebe, premoženje in okolje. Redar-
ska služba mora v primeru zaznane kršitve 
ukrepati sorazmerno, v skladu z naravo kr-
šitve in njenimi posledicami.

4. cILjI DELOVANjA MEDOBČIN-
SKE REDARSKE SLUžBE

Osnovni cilj programa varnosti Občine Tr-
zin je zagotoviti zadovoljivo stanje javne 
varnosti oziroma javnega reda in miru. 

Strateški in operativni cilji OPV so:
a) strateški cilj
Dvig kakovosti življenja in dela občanov 
ter dvig stopnje varnosti javnega pro-

stora v občini Trzin. Ta cilj je krovni cilj za 
zagotavljanje varnosti v občini z Medob-
činskim inšpektoratom, v okviru katere-
ga delujejo tudi občinski redarji. Njego-
va vsebina izhaja iz nacionalne varnostne 
politike, iz zakonskih določil, iz nacional-
nih programov varnosti in iz splošnih var-
nostnih potreb slovenskih občin. Gre za 
dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne 
varnosti oziroma varnosti prebivalcev v 
Občini Trzin.

Aktivnosti in ukrepi za doseganje cilja:
- Upoštevanje pravnih predpisov, ki na 

nacionalni in lokalni ravni urejajo var-
nost cestnega prometa, javnega reda 
in miru ter naravne in kulturne dedi-
ščine, 

- upoštevanje programskih usmeritev 
Ministrstva za promet glede varnosti 
v cestnem prometu, Ministrstva za no-
tranje zadeve in Policije glede varnosti 
v cestnem prometu, varnosti javnega 
reda in miru, preprečevanja kriminal-
nih pojavov ter varovanja ljudi in pre-
moženja,

- izvajanje (spodaj navedenih) operativ-
nih ciljev,

- preprečevanje prekrškov in kaznivih 
dejanj,

- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub) 

nastalih zaradi izrednih dogodkov kot 
so naravne nesreče, prometne nesre-
če, onesnaževanje okolja, poškodo-
vanje javnih zgradb ter poškodovanje 
objektov s statusom naravne in kultur-
ne dediščine,

- uvajanje standardov kakovosti varova-
nja ljudi, premoženja, javnega prosto-
ra, javnih zgradb, okolja ter naravne in 
kulturne dediščine,

vzpostavitev strokovnega izobraževa-
nja občinskih redarjev, ki bo omogoča-
lo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti 
in kompetenc za profesionalno izvajanje 
pristojnosti redarskih služb in pooblastil 
redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

b) operativni cilji 
Varnost cestnega prometa:
Zmanjševanje števila prometnih nesreč 
in njihovih posledic, zmanjšanje prome-
tnih prekrškov na cestah v naseljih in na 
občinskih cestah izven naselij, zagoto-
vitev prevoznosti in prehodnosti inter-
vencijskih poti ter povečanje pretočnosti 
prometa z operativno dinamiko Medob-
činskega inšpektorata – organa skupne 
občinske uprave in Policijske postaje 
Domžale.

Varnost v cestnem prometu še vedno ni 
zadovoljiva. Pred leti postavljeni cilji pro-
metne varnosti se niso v celoti uresničili. 
Zato se v cestnem prometu še vedno po-
javlja preveč varnostnih tveganj, ki jih je 
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treba obvladati s stalnim in profesional-
nim redarskim nadzorom, z izboljšanjem 
rednega in investicijskega vzdrževanja 
cest, s širitvijo parkirnih kapacitet ter z 
dvigom profesionalnosti redarjev pri ob-
vladovanju kršiteljev prometnih predpi-
sov in temeljnih vzrokov prometnih ne-
sreč.

Zastavljen je ambiciozen cilj, da se do leta 
2010 v Sloveniji število mrtvih zmanjša za 
50 %. Ta cilj je potrebno zasledovati tudi 
v Občini Trzin. Pri tem je treba upoštevati 
dejstvo, da so za stanje prometne varno-
sti soodgovorni policija, občinsko redar-
stvo, inšpekcijske službe in drugi. Nujno 
je potrebno zagotoviti še večje sodelova-
nje s Svetom za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Trzin.
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. 
RS, št. 56/2008-1-UPB5)) v tretjem odstav-
ku 22. člena kot obveznost občine določa 
tudi sprejem programov s področja var-
nosti cestnega prometa, ki jih predlaga 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Trzin. 

Aktivnosti in ukrepi za doseganje cilja:
- Uporaba ocene prometne ogroženo-

sti in tveganj v cestnem prometu pri 
izdelavi letnega načrta dela občinske-
ga redarstva za področje varnosti v ce-
stnem prometu,

- sklenitev pisnega protokola o sodelo-
vanju med redarsko službo, policijsko 
postajo in občinskim Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu,

- občinski redarji si morajo pridobiti 
pravno in strokovno znanje za nadzor 
in urejanje cestnega prometa,

- občinske redarje je treba opremiti z 
ustreznimi vozili in opremo za nadzor 
in urejanje prometa na občinskih ce-
stah in drugih javnih poteh na obmo-
čju občine,

- v letnem načrtu dela medobčinskega 
redarstva se med drugim opredeli tudi 
naloge v zvezi z nadzorom prometne 
signalizacije in naloge, katerih izvaja-
nje bo zagotovilo večjo varnost otrok. 
Občina Trzin poskrbi za pregled pro-
metne signalizacije in predlaga more-
bitne spremembe, zlasti z vidika var-
nosti otrok, pešcev in kolesarjev (vrtci, 
šole, ambulanta, igrišča, stanovanjska 
naselja),

- občinski redarji morajo dosledno iz-
vajati nadzor nad ustavljenimi in par-
kiranimi vozili ter ovirami v naselju ter 
v primeru zaznanih kršitev ustrezno 
ukrepati.

Varstvo javnega reda in mira: 
Obvladovanje javnega prostora s fizično 
prisotnostjo redarjev na način, ki je v skla-
du s pravnimi predpisi, oceno varnostnih 
razmer in varnostno stroko.

Zakon o varstvu javnega reda in miru 
opredeljuje javni red in mir kot stanje, v 
katerem je zagotovljeno neovirano izvr-
ševanje pravic in dolžnosti po ustavi in za-
konih. Namen zakona je zato neposredno 
uresničevanje pravice ljudi do varnosti in 
dostojanstva z varovanjem pred dejanji, 
ki posegajo v telesno in duševno celovi-
tost posameznika, ovirajo izvrševanje pra-
vic in dolžnosti ljudi, državnih organov, 
organov samoupravnih lokalnih skupno-
sti in nosilcev javnih pooblastil. Vzdrže-
vanje javnega reda in miru je delovanje 
skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih 
in drugih organov zagotavlja, da se pre-
preči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo 
varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi 
skupnosti ali posamezniku.

Javni red in mir sta dobrini, ki izključujeta 
vsa protipravna dejanja, s katerimi se kr-
šijo splošna pravila vsakdanjega dela in 
življenja. Javni red in mir je stanje, v ka-
terem je zagotovljeno varno in mirno po-
čutje ljudi, njihovo neovirano gibanje na 
javnih krajih in drugih površinah, upora-
ba javnih objektov, stanovanj in drugih 
prostorov, nemoteno opravljanje uradnih 
opravil državnih in drugih organov, orga-
nizacij in skupnosti oziroma optimalno 
varnost znotraj družbene skupnosti. Javni 
red torej pomeni nek minimum socialnih 
pravil, ki jih velika večina prebivalstva ra-
zume kot nujno potrebne za svoje sožitje.

Vzdrževanje javnega reda in miru je to-
rej delovanje skupnosti (tudi lokalne sku-
pnosti), ki s predpisi in ukrepi državnih in 
drugih organov zagotavlja, da se prepre-
čijo in obvladujejo ravnanja in nevarnosti, 
ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, ka-
dar ta grozi skupnosti in posamezniku. 

Gre torej za škodljiva ravnanja skupin ali 
posameznikov, ki se na javnem kraju ne-
dostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki 
ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na 
javnih shodih in na javnih prireditvah, ki 
uporabljajo nevarne predmete ali nevar-
ne snovi, ki povzročajo hrup, ki beračijo, 
nedovoljeno kampirajo in prenočujejo na 
javnih krajih, ki ustvarjajo vandalizem, ne-
humano in v nasprotju s predpisi upora-
bljajo in vodijo živali, uničujejo državne 
simbole in pišejo po zgradbah. Vsa nave-
dena škodljiva in kazniva ravnanja zmanj-
šujejo kakovost bivanja in gibanja na jav-
nih površinah in v javnih prostorih. 

Medobčinska redarska služba in občin-
ski redarji imajo pristojnosti, pooblastila 
in naloge, da se aktivno vključijo v pro-
ces kontinuiranega zagotavljanja javnega 
reda in miru na območju občine.

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
- Uporaba ocene ogroženosti in varno-

stnih tveganj na področju zagotavlja-
nja javnega reda in miru,

- zagotoviti dobro usposobljenost ob-
činskih redarjev na področju pozna-
vanja pooblastil občinskih redarjev za 
obvladovanje javnega reda in miru,

- redarska služba mora ustrezno ukrepati 
v primeru zaznave primerov nedostoj-
nega vedenja (7. člen ZJRM-1); berače-
nja na javnem kraju (9. člen ZJRM-1); 
uporabe nevarnih predmetov (prvi od-
stavek 11. člena ZJRM-1); zaznave po-
škodovanj uradnih napisov, oznak ali 
odločb (12. člen ZJRM-1); zaznave pi-
sanj po objektih 13. člen ZJRM-1); za-
znav vandalizma (16. člen ZJRM-1); 
zaznav nedovoljenega kampiranja 18. 
člen ZJRM-1); v primeru nedovoljene 
uporabe živali (19. člen ZJRM-1); ustre-
zno ukrepati v primeru neupoštevanja 
zakonitega ukrepa uradnih oseb (1. in 
3. odstavek 22. člena),

- zagotoviti dobro usposobljenost ob-
činskih redarjev za uporabo prisilnih 
sredstev,

- zagotoviti dobro usposobljenost ob-
činskih redarjev za hitre odzive na klice 
v sili in za vedenje ter ukrepanje v tve-
ganih okoliščinah,

- zagotoviti ustrezno opremo občinskih 
redarjev za obvladovanje kršiteljev,

- skleniti pisni protokol o sodelovanju 
med Medobčinskim inšpektoratom in 
Policijsko postajo Domžale,

- prizadevati si za dobro sodelovanje in 
iskati strokovno pomoč policistov Poli-
cijske postaje Domžale.

Varnost občinskih javnih poti in rekrea-
cijskih površin: 
Varnostno obvladovanje javnih poti in re-
kreacijskih površin s prisotnostjo občin-
skih redarjev (ob strokovni pomoči poli-
cistov).

Javne poti, rekreacijske in druge javne po-
vršine, zlasti tiste v manj obljudenih in od-
maknjenih krajih, predstavljajo določena 
varnostna tveganja za ljudi, prisotne na 
takih krajih. Tveganja so običajno krimi-
nalne narave. Zaradi tega je priporočljivo, 
da se občinski redarji usposobijo za odzi-
ve na klice v sili in na ustrezno ukrepanje 
do prihoda policistov. 

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
Izdelava seznama varnostno ogroženih 
poti, krajev, površin in točk na območju 
občine (iz ocene ogroženosti in varno-
stnih tveganj),
pisni protokol o sodelovanju Medobčin-
skega inšpektorata s policijsko postajo,
načrt obhodov varnostno ogroženih poti, 
krajev, površin in točk,
občinski redarji morajo imeti zanesljiva 
sredstva zvez za komuniciranje s svojo 
službo in z dežurnim policistom Policijske 
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postaje Domžale. V prvi vrsti so to stacio-
narni in mobilni telefoni.
zagotovitev ustreznega vozila za varno-
stne obvoze ogroženih in drugih poti.

Varnost zgradb in drugih objektov na-
ravne in kulturne dediščine: 
Preprečevanje ogroženosti kulturne de-
diščine (zgradb, spomenikov ipd.) in na-
padov nanjo na območju občine.

Varstvo kulturne dediščine je urejeno z 
Zakonom o varstvu kulturne dediščine 
(Ur. l. RS, št. 7/1999). Po tem zakonu ima-
jo določene pristojnosti tudi lokalne sku-
pnosti. Na splošno pa velja, da je ohra-
njanje in varovanje naravne in kulturne 
dediščine ter preprečevanje ogroženosti 
zgradb, muzejev, arheoloških najdbišč, 
grobišč, spomenikov in drugih nepremič-
nih in premičnih objektov, ki imajo status 
kulturne dediščine, skrb vseh in vsako-
gar (4. člen zakona). Zato so občinski re-
darji kot pooblaščene uradne osebe tudi 
tisti subjekti, ki so dolžni skrbeti za pre-
prečevanje ogroženosti in napadov na 
te objekte, kot tudi za zaščito sledov in 
ustrezno obveščanje policije ob morebi-
tnem poškodovanju takega objekta.

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
- Sodelovanje medobčinske redarske 

službe z organizacijsko enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, ki deluje na območju občine,

- Občinska uprava Občine Trzin Med-
občinskemu inšpektoratu zagotovi se-
znam (evidenco) zgradb, spomenikov, 
muzejev in drugih objektov, ki imajo 
status naravne in/ali kulturne dedišči-
ne.

Varstvo okolja: 
Izboljšanje pregleda nad stanjem in do-
gajanji na področju varstva okolja ter po-
večanje obsega in profesionalnosti nad 
obvladovanjem občinske okoljske pro-
blematike.

Skrb za varstvo okolja je eno od bistvenih 
postavk v zagotavljanju kakovosti javne-
ga prostora ter kakovosti življenja in dela 
občanov. Varstvo okolja urejajo številne 
evropske direktive, nacionalni predpisi, 
standardi in mednarodni sporazumi. Na 
lokalni ravni gre za skrb v tem smislu, da 
se občinska redarska služba aktivno vklju-
či v proces implementacije Nacionalnega 
programa varstva okolja ter v proces ure-
sničevanja občinske okoljske politike.

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja:
- Občinski redarji se v okviru izobraže-

vanja/usposabljanja/izpopolnjevanja 
spoznajo z okoljsko zakonodajo, okolj-
sko problematiko in okoljsko politiko v 
svoji občini,

- redarska služba se poveže z okoljsko 
inšpekcijo v cilju izmenjave informacij 
za učinkovit nadzor na tem področju,

- občinski redarji posebno skrb name-
nijo spoštovanju predpisov, ki se na-
našajo na ohranjanje narave in razvre-
dnotenja okolja. V primeru ugotovitve 
teh kršitev podajo ustrezne informa-
cije in predloge pristojnim prekrškov-
nim organom in organom občinske 
uprave Občine Trzin.

- redarska služba si priskrbi karto z vri-
sanimi okoljsko problematičnimi toč-
kami in uradne dokumente o razreše-
vanju okoljske problematike.

5. VARNOSTNE NALOGE IN PO-
TREBE, IZhAjAjOČE IZ OcENE 

VARNOSTNIh RAZMER 

PREVENTIVNA IN REPRESIVNA 
VLOGA OBČINSKIh REDARjEV

Preventivna oblika dela občinskih 
redarjev je vsekakor najbolj razširje-
na oblika preprečevanja kršitev, saj se z 
vsebino delovanja ne posega v temeljne 
človekove svoboščine in njihove pravi-
ce (nalaganje materialnih obveznosti, iz-
rekanje kazni...), temveč se cilj dosega z 
opozarjanjem, poučevanjem ter drugimi 
oblikami delovanja, s katerim se posku-
ša posameznika ali širšo javnost prepri-
čati o nepravilnosti ravnanja, ki predsta-
vlja kršitev predpisa ali drugo družbeno 
nesprejemljivo in moteče dejanje. Tako 
preventivna oblika dela oziroma preven-
tiva velja za prijaznejšo in mehkejšo obli-
ko delovanja redarja, s katero se poskuša 
preprečiti nastanek kršitve ali jo odpravi-
ti. 

Represivna oblika dela občinskih re-
darjev velja kot trša oblika delovanja, saj 
je že iz opisa preventivnega delovanja 
mogoče ugotoviti, da so opozorila v veli-
ki meri odvisna od nadaljnjih ukrepov, ki 
predstavljajo posledico pri kršitvi. V pri-
merih, kadar cilja ni mogoče doseči zgolj 
z opozorili, je potrebno poseči po ukre-
pih, ki kršitelje sankcionirajo z mandatno 
kaznijo ali drugimi oblikami materialne 
odgovornosti zaradi storitve prekrška.

Večina zakonskih in lokalnih predpisov v 
svoji vsebini predvideva kazenske določ-
be za posamezne kršitve. Pri tem je seve-
da najprej dana možnost preventivnega 
ukrepa, velikokrat pa je kršitev že v sa-
mem začetku takšna, ki ne dopušča upo-
rabe preventivnih ukrepov.

Med represivne ukrepe občinskih redar-
jev lahko med drugim uvrstimo: izrek 
glob, izdaja plačilnega naloga, odredba 
za odvoz vozila s pajkom, obdolžilni pre-
dlog okrajnemu sodišču, itd.

OBVLADOVANjE VARNOSTNIh 
NALOG S STRANI OBČINSKIh RE-

DARjEV:

Glede na zgoraj prikazano oceno varno-
stnih razmer lahko tudi občinski redar-
ji prispevajo k obvladovanju te varnostne 
problematike. 

V Trzinu na samo prometno varnost vpli-
va tudi velika gostota vozil, predvsem ob 
popoldanskih konicah, ko se vozniki na-
pačno in nepravilno razvrščajo v križišču 
pri vožnji iz IOC Trzin, zaradi česar prihaja 
do kršenja cestno prometnih predpisov in 
posledično do nevarnih situacij. Prav tako 
določeno tveganje predstavlja tudi vožnja 
tovornih vozil v IOC Trzin, predvsem v ulici 
Peske, v času prepovedi vožnje med 22.00 
in 06.00 uro ( v skladu s prometno signali-
zacijo ). 

Redarji bodo morali posebno pozornost 
nameniti mirujočemu prometu, predvsem 
ukrepanju zoper voznike, ki parkirajo svo-
ja vozila na mestih, kjer ogrožajo promet 
drugih udeležencev v cestnem prometu. 
Posebej je potrebno izpostaviti naslednje 
ceste in območja:
a) Ljubljanska cesta: 
 avtobusno postajališče, 
 območje kratkotrajnega parkiranja, pri 

objektih na Ljubljanski cesti,
 območje kratkotrajnega parkiranja, na 

koncu Ljubljanske ceste – tako imeno-
vani slepi krak,

 parkirišče pred Gasilskim domom.
b) Mengeška cesta: 
 parkirišče pri objektu  na naslovu  Men-

geška cesta 9,  
 prometni površini  pri objektu šole na 

naslovu Mengeška cesta,
 parkirišče pred objektom občinske 

uprave.
c) Območje stanovanjskega naselja Mla-

ke;
d) Območje OIC Trzin;
e) Območje starega jedra Trzina;
 f ) Območje Šolske poti.

Meritve hitrosti vožnje na mestih, kjer pri-
haja zaradi prevelike hitrosti do prometnih 
nesreč, bodo opravljali tudi občinski redar-
ji (uporaba stacionarnega merilnika hitro-
sti). 
  
Glede na omejene pristojnosti in poobla-
stila bodo morali občinski redarji čas in ob-
močje svojega dela na območju občine Tr-
zin prilagoditi tem varnostnim potrebam.

6. ORGANIZIRANOST MEDOB-
ČINSKEGA REDARSTVA

Organiziranost redarske službe je bila iz-
vedena na podlagi sprejetega Odloka o 
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ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata 
– organa skupne občinske uprave (Ura-
dni list RS, štev. 120/2005). 

S tem odlokom je bil ustanovljen Med-
občinski inšpektorat kot organ skupne 
občinske uprave za izvrševanje upravnih 
nalog na področju inšpekcijskega nad-
zorstva in občinskega redarstva za obmo-
čja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Men-
geš, Moravče in Vodice. 
Sedež Medobčinskega inšpektorata je v 
Trzinu, Mengeška cesta 9. 

7. KADROVSKI SESTAV MEDOB-
ČINSKE REDARSKE SLUžBE

Zaradi novih zakonskih pooblastil in raz-
širitve področja ter območja dela bo 
potrebno v okviru Medobčinskega in-
špektorata oceniti potrebo po zaposlitvi 
dodatnih občinskih redarjev.
Pri tem je potrebno upoštevati bodoče 
varnostne potrebe, okvir kadrovske kre-
pitve redarske službe pa bodo tudi mate-
rialne in finančne zmožnosti občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 
Vodice, kot pristopnic k ustanovitvi tega 
organa skupne občinske uprave.

 
8. VODENjE MEDOBČINSKE RE-

DARSKE SLUžBE

Medobčinski inšpektorat vodi vodja in-
špektorata, ki ga soglasno imenujejo in 
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
 
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrše-
vanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno 
pristojnost posamezne občine, županu 
in direktorju oziroma drugi s strani župa-
na pooblaščeni osebi občinske uprave te 
občine, za delo Medobčinskega inšpek-
torata v celoti, pa skupaj vsem županom 
občin.

V okviru svojih pooblastil odgovarja 
za zakonitost, kakovost in učinkovitost 
Medobčinskega inšpektorata, organizira 
opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za 
izdelavo in realizacijo programa dela ter 
opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne 

za redno, pravočasno, strokovno in učin-
kovito delo.

Vodja inšpektorata mora občinam, naj-
manj enkrat letno podati poročilo o delo-
vanju Medobčinskega inšpektorata.

9. PRISTOjNOSTI MEDOBČINSKE-
GA REDARSTVA

Pristojnosti medobčinskega redarstva 
predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so 
opredeljene v Zakonu o občinskem redar-
stvu (ZORed), Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru (ZJRM), Zakonu o varnosti ce-
stnega prometa (ZVCP-1-UPB5), Zakonu o 
prekrških (ZP-1), Zakonu o lokalni samou-
pravi (ZLS) in občinskih odlokih.

V določbi drugega odstavka 3. člena Za-
kona o občinskem redarstvu je opredelje-
no, da občinsko redarstvo skrbi na pod-
lagi posameznih zakonov in občinskih 
predpisov, izdanimi na njihovi podlagi ter 
na podlagi OPV, za:
varen in neoviran cestni promet v nase-
ljih;
- varnost cest in okolja v naseljih in na 

občinskih cestah zunaj naselij;
- varnost na občinskih javnih poteh, re-

kreacijskih in drugih javnih površinah;
- varnost javnega premoženja, naravne 

in kulturne dediščine;
- vzdrževanje javnega reda in miru.

ZORed je torej temeljen sistemski in orga-
nizacijski predpis, ki ureja uresničevanje 
pristojnosti občin za ustanovitev in orga-
nizacijo ter določitev delovnega podro-
čja in nalog občinskega redarstva. Na tem 
mestu je treba poudariti, da naloge občin-
skih redarjev niso določene po principu 
numerus clausus (točno določeno število 
nalog), saj je v prvem odstavku 3. člena 
ZORed eksplicitno določeno, da delovno 
področje in naloge občinskega redarstva 
določa zakon ali na podlagi zakona izdan 
občinski predpis. 

V Zakonu o varstvu javnega reda in 
miru (Uradni list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) 
je v določbi tretjega odstavka 27. člena 
generalno opredeljena pristojnost občin-

skega redarstva za nadzor nad izvajanjem 
določenih določb tega zakona oziroma 
pristojnost za odločanje o posameznih 
prekrških, ki so opredeljeni v ZJRM-1.

Občinsko redarstvo lahko skladno z do-
ločbami ZJRM-1 v prekrškovnem postop-
ku odloča o naslednjih kršitvah:
- nedostojno vedenje (7. člen);
- beračenje na javnem kraju (9. člen);
- uporaba nevarnih predmetov (prvi od-

stavek 11. člena);
- poškodovanje uradnega napisa, ozna-

ke ali odločbe (12. člen);
- pisanje po objektih (13. člen);
- vandalizem (16. člen);
- kampiranje (18. člen)
- uporaba živali (19. člen);
- neupoštevanje zakonitega ukrepa ura-

dnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. 
člena).

V Zakonu o varnosti cestnega prome-
ta (Uradni list RS, št. 56/2008-1-UPB5) so 
opredeljena pooblastila občinskega re-
darstva na področju cestnega prometa v 
občini.

Skladno z določbo 14. člena ZVCP občin-
ski redarji zaradi zagotavljanja varnega in 
neoviranega cestnega prometa: 
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in 

parkiranimi vozili ter ovirami v naselju; 
- urejajo in nadzirajo promet na cestah 

subjektov samoupravnih lokalnih sku-
pnosti in državnih cestah v naselju;«.

- izvajajo nadzor nad ravnanjem udele-
žencev cestnega prometa v območju 
umirjenega prometa in območju za 
pešce;

- ugotavljajo kršitve določb 113. člena 
ZVCP1 o varstvu cest in okolja v nase-
lju in na občinskih cestah zunaj nase-
lja.

- opravljajo nadzor prometa s samodej-
nimi merilnimi napravami za nadzor 
prometa, v katerih se prekrški slikov-
no dokumentirajo.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski 
redarji izrekajo globe in opozorila ter izva-
jajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni 
nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, 
določene z občinskimi predpisi.

1 113. člen ZVCP: (1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja. (2) Ko voz-
nik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne uporablja za vozila, pri katerih motor 
poganja naprave za opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.). 
Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje. (3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati 
ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti 
je prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za 
ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem 
sipek material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti. (4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti 
ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. (5) Izvajalec gradbenih ali drugih 
del mora pri izvozu z gradbišča ali druge zemljiške površine, na kateri se izvajajo dela, očistiti zemljo ali blato z vozil, ki se s te površine vključu-
jejo v cestni promet. (6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega odstavka tega člena onesnaži vozišče, mora voznik oziroma izvaja-
lec del takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti vozišče na njegove stroške pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. 
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Občinski redar je oseba, ki ima poseben 
status, ki mu ga določa ZORed in ostali 
zakoni ter podzakonski akti, v katerem so 
opredeljena njegova pooblastila. 
Iz vsebine pooblastil, ki so določena v ZO-
Red, ZJRM, ZVCP, ZP-1 in občinskih odlo-
kih lahko neposredno ugotovimo, da ima 
občinski redar status:
- prekrškovnega organa,
- pooblaščene uradne osebe.

Prekrškovni organi oziroma organi za od-
ločanje o prekrških so določeni v 45. čle-
nu Zakona o prekrških.2

Občinski redar je skladno z določbo 126. 
člena Kazenskega zakonika3 in zgoraj na-
vedenimi predpisi, pooblaščena uradna 
oseba.

V prvem odstavku 21. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi4 so opredeljene do-
ločene naloge občine na področju za-
gotavljanja nadzorstva nad krajevnimi 
prireditvami (javni shodi in javne priredi-
tve) ter glede organiziranja komunalno-
redarstvene službe, ki skrbi za red v obči-
ni. 

V določbi prvega odstavka 3. člena Zako-
na o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, 
ZP-1-UPB4), spremembe in dopolnitve 
Zakona o prekrških (Ur. list RS 17/2008, 
popr. 21/2008) je opredeljeno, da se lahko 
prekrški določijo tudi z odloki občine. Pri-
stojnosti za nadzor nad veljavnimi odloki 
v Občini Trzin, ima Medobčinski inšpek-
torat v sklopu katerega delujejo občinski 
redarji, opredeljene v Zakonu o inšpek-
cijskem nadzoru (Ur. list RS, štev. 43/2007 

ZIN-UPB1), Zakonu o občinskem redar-
stvu (Ur. list RS, štev. 139/2006) in Odloku 
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektora-
ta – organa skupne občinske uprave (Ur. 
list RS, štev. 120/2005). 

10. POGOjI ZA DELOVANjE MED-
OBČINSKEGA REDARSTVA (PRO-
STORI, OPREMA, VOZILA, SRED-

STVA ZVEZ)

Med materialne in druge pogoje za delo-
vanje redarstva in redarjev lahko uvršča-
mo prostore redarske službe, opremo, ki 
jo uporabljajo redarji, uniformo, simbole 
in oznake redarstva ter službeno izkazni-
co redarjev. Opremo redarjev določa Pra-
vilnik o opremi in načinu uporabe opre-
me občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 
78/2007), uniformo, simbole in oznake ter 
službeno izkaznico pa določa Pravilnik o 
enotni uniformi, označbah in službeni iz-
kaznici občinskih redarjev (Ur. list RS, štev. 
103/ 2007), ki ju je izdal minister za notra-
nje zadeve.

Med opremo redarjev se uvršča:
- službena vozila,
- tehnična oprema in
- osebna oprema.

Službena vozila
Redarska služba uporablja službena vozi-
la z napisom »Medobčinsko redarstvo« in 
simbolom redarske službe. Izvedbe na-
pisov in simbolov so odvisne od velikosti 
in tipov službenih avtomobilov (isti tipi 
službenih avtomobilov morajo biti enako 
označeni).

Redarska služba lahko uporablja tudi mo-
torna kolesa s tem, da se napis in simbol 
določi na način, kot je določeno za službe-
na vozila.
Uporablja lahko tudi kolesa, ki so lahko 
različne barve, brez nalepk, napisov in 
simbolov. 

Tehnična oprema redarja
Tehnična oprema redarjev je:
(1) oprema za komunikacijo z zbirkami 

osebnih podatkov,
(2) fotoaparat,
(3) oprema za izvajanje redarskih poobla-

stil,
(4) oprema za urejanje cestnega prometa 

in nadzor nad njim,
(5) posebna tehnična sredstva in posebni 

tehnični pripomočki,
(6) prenosna radijska zveza.

Osebna oprema redarja
Med osebno opremo redarja se štejejo ko-
vinske lisice, plastična zatega, plinski raz-
pršilec, delovni pas s torbico za lisice in 
torbico za plinski razpršilec, službena tor-
bica, odsevni brezrokavnik, piščalka z vrvi-
co, Stop loparček in žepna svetilka.

Tipizacija oziroma tehnična specifikacija 
zgoraj navedene osebne opreme za redar-
ja je določena v Pravilniku o opremi in na-
činu uporabe opreme občinskih redarjev.

Redarji morajo opremo uporabljati in no-
siti tako, kot je predpisano v posebnih ak-
tih in navodilih proizvajalca.

Uniforma redarja
Redar mora med opravljanjem nalog no-

2 45. člen ZP-1: (1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. (2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih poo-
blastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s 
posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.
3 126. člen KZ: (2) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko: 1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in član lokalnega ali regionalnega 
predstavniškega telesa; 2) oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali ima uradno funkcijo; 3) druga oseba, ki opravlja določene ura-
dne dolžnosti na podlagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani predpisi ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži; 4) 
vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi predpisi, kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je navedena uradna oseba, pa niso 
določena kot kazniva dejanja zoper vojaško dolžnost; 5) oseba, ki v tuji državi na katerikoli ravni opravlja zakonodajno, izvršilno ali sodno funkcijo, 
oziroma drugo uradno dolžnost in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 6) oseba, ki ji mednarodna javna organizacija daje 
položaj uradne osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka; 7) oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja sodniško, 
tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali funkcijo.
4 21. člen ZLS: Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z 
zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: – upravlja občinsko premoženje; – omogoča pogoje za 
gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; – načrtuje prostorski razvoj, v skladu z 
zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; – ustvarja 
pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj; – v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lo-
kalne javne službe; – pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide 
in ostarele; – skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva 
okolja; – ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; – ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj ob-
čine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev; – pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na 
svojem območju; – pospešuje razvoj športa in rekreacije; – pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 
zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; – gradi, vzdržuje in ureja 
lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redar-
stva; – opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; – organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; – skrbi za požarno varnost 
in organizira reševalno pomoč; – organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; – organizira opravljanje pokopališke in po-
grebne službe; – določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; – sprejema statut občine in druge 
splošne akte; – organizira občinsko upravo; – ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
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siti službeno uniformo. Uniforma redarjev 
je v vseh občinah enotna. Uniformo re-
darjev in njene sestavne dele lahko redar 
nosi le v skladu z njihovim namenom.

Uniforma redarja je zimska in poletna ter 
je po sestavi glede posameznih delov raz-
lična za redarje in redarke. Sestavni deli 
uniforme redarja so tudi dopolnilni deli 
uniforme (dežni plašč s kapuco, dežne 
hlače, delovni pas, prevleka za kapo s šči-
tnikom in položajne oznake redarjev), ko-
lesarski komplet in komplet redarja moto-
rista.

Službena izkaznica redarjev
Pooblaščena uradna oseba redarstva, 
mora imeti službeno izkaznico, ki jo mora 
imeti pri sebi med opravljanjem svojega 
dela na terenu in jo mora pokazati na zah-
tevo posameznika, zoper katerega vodi 
postopek za prekršek. Službeno izkaznico 
izda župan Občine Trzin (sedež organa). 
Službena izkaznica vsebuje naziv redarja, 
njene identifikacijske podatke in poobla-
stila. Službena izkaznica redarja je sesta-
vljena iz identifikacijske kartice in usnje-
nega ovitka iz črnega usnja.

11. VRSTE IN OBSEG NALOG RE-
DARSKE SLUžBE NA OBMOČjU 

OBČINE TRZIN

Redarstvo ni tipična služba občinske, ozi-
roma medobčinske uprave. Enako velja 
tudi za redarja, ki prav tako ni tipično de-
lovno mesto občinske uprave. Redar je 
pooblaščena uradna oseba (primerjava s 
policijo), katerega delo je v večini repre-
sivnega značaja. Ker redar opravlja delo 
na podlagi diskrecijske pravice odločanja 
iz področja svojega dela, je podvržen naj-
različnejšim pritiskom, konfliktom in celo 
fizičnim obračunavanjem (v letu 2008 
je bilo na redarje v Sloveniji 21 različnih 
napadov - verbalne grožnje, vlečenje za 
rokav, odrivanje, preprečitev uradnega 
dejanja ipd.) ter drugim neugodnim de-
lovnim razmeram. Te posledice se odraža-
jo tako v službenem kot privatnem času. 
Redar opravlja svoje naloge z zelo podob-
nimi metodami in način kot sorodne služ-
be (policija, inšpektorji, carina) s to razliko, 
da pri svojem delu nima takšne količine 
ustreznih mehanizmov zaščite kot nave-
deni, kar se odraža na pritiskih in drugih 
oblikah nasilja nad redarjem.

Z Zakonom o občinskem redarstvu, Zako-
nom o varstvu javnega reda in miru, Za-
konom o varnosti v cestnem prometu in 
spremembami in dopolnitvami tega zako-
na, Pravilnikom o enotni uniformi, označ-
bah in opremi pooblaščenih delavcev ob-
činskega redarstva ter sprejetimi odloki 
in odredbami občine, se je vrsta in obseg 

nalog temeljito spremenil tudi za redarje, 
ki bodo opravljali delo na območju obči-
ne Trzin. 

Redarji na območju občine Trzin izvajajo 
predvsem preventivne in pa tudi represiv-
ne naloge, glede na vrsto in obseg nalog 
pa predvsem naslednje:
- naloge na področju zagotavljanja var-

nosti cestnega prometa v naseljih,
- naloge na področju zagotavljanja var-

nosti na občinskih javnih poteh, rekre-
acijskih in drugih javnih površinah,

- naloge zagotavljanja varnosti javne-
ga premoženja ter zgradb in drugih 
objektov naravne in kulturne dedišči-
ne,

- naloge vzdrževanja javnega reda in 
miru,

- naloge na področju preprečevanja ka-
znivih dejanj in drugih kaznivih rav-
nanj in

- naloge na področju varstva okolja.

Ob učinkovitem in uspešnem delu redar-
jev na terenu se zaradi načina in metodo-
logije dela in izvajanja nalog hote ali ne-
hote zbira množica podatkov (podatki o 
kršitvah, operativne informacije, zaznave 
kaznivih dejanj …), ki brez nadaljnje ob-
delave ne predstavljajo nikakršne vredno-
sti ali pomena. Navedeni podatki so zelo 
pomembni za pripravo ustrezne strategi-
je delovanja redarske službe ter pripravo 
konkretnih načrtov za odzivanje na krši-
tve in preventivno delovanje tam, kjer so 
gostitve negativnih pojavov in tam kjer se 
posega v kvaliteto življenja in dela v Ob-
čini Trzin.

Prav zaradi tega bo v medobčinski redar-
ski službi v organizacijskem in vsebinskem 
smislu vzpostavljena ustrezna logistična 
(oprema, vozila, osebna oprema …) in in-
formacijska podpora operativnemu delu 
in delu prekrškovnega organa. 

Najbolj obsežna logistična podpora bo 
namenjena obdelavi podatkov v zvezi z 
vodenjem prekrškovnih postopkov. Gle-
de na to, da je prekrškovni postopek kom-
pleksen in sestavljen iz različnih vej obde-
lave, bo redarstvo pri posodabljanju dela 
izhajalo iz nekaterih temeljnih izhodišč in 
usmeritev Občine Trzin, in sicer:
- povečati strokovnost dela,
- zagotoviti takšno tehnologijo, ki bo ne 

glede na količino podatkov, časovno 
sposobna njihove obdelave (pri tem 
se je upoštevalo predvsem zakonite 
roke),

- zmanjšati število administrativnih de-
lavcev za obdelavo podatkov in zmanj-
šati čas administrativnega dela redarja,

- zmanjšati število napak v procesu dela 
in

- znižati stroške pri obdelavi podatkov, 

zlasti pa pri vodenju prekrškovnih po-
stopkov.

Za izvedbo zastavljenih temeljnih izho-
diščih in usmeritev je potrebno nenehno 
spremljati, razvijati in posodabljati infor-
macijske in druge programe za kvalitetno 
in učinkovito delo ter zmanjšanje stroškov 
poslovanja.

12. IZVAjANjE ZAKONSKIh POO-
BLASTIL OBČINSKEGA REDARjA 

SPLOŠNO O IZVAjANjU ZAKON-
SKIh POOBLASTIL OBČINSKIh 

REDARjEV 

Pooblastila lahko opredelimo kot man-
dat, ki ga občinski redarji potrebujejo za 
uspešno opravljanje nalog, ki so določene 
z zakonom in občinskimi predpisi. Takšna 
upravičenja oziroma posebne pravice 
niso zgolj pravice, temveč največkrat isto-
časno predstavljajo tudi dolžnosti, saj za-
konodajalec od tistega, ki ima pooblastila 
zahteva, da jih tudi mora uporabiti ob po-
gojih, ki jih določa zakon in na način, ki je 
določen v zakonu in podzakonskih aktih. 

Pooblastila v najširšem pomenu pomeni-
jo pravico, največkrat tudi dolžnost dolo-
čenih oseb, da lahko ali pa morajo opraviti 
uradno dejanje oziroma izvršiti določene 
ukrepe ali opravila. Pooblastilo je pravica 
in dolžnost določenih oseb, da v prime-
rih določenih z zakonom in na način, ki 
je določen z zakonom, izvajajo proti ose-
bam določene ukrepe in opravila oziroma 
je pravica, da kdo uradno veljavno opravi 
oziroma opravlja kako pravno dejanje.

V Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed) 
so določena tista pooblastila, s katerimi je 
občinskim redarjem zagotovljeno izvaja-
nje nalog javne varnosti in javnega reda 
na območju občine. Glede na predpise 
lahko uporabljajo naslednje ukrepe:
- opozorilo,
- ustna odredba,
- ugotavljajo istovetnost,
- opravljajo varnostni pregled osebe,
- zasežejo predmete,
- zadržijo storilca prekrška in kaznivega 

dejanja,
- uporabijo fizično silo ter sredstva za 

vklepanje in vezanje ter
- plinski razpršilec. 

V ZP-l so uzakonjena pooblastila občin-
skih redarjev, ki jih izvajajo v postopkih o 
prekrških, posamezna pooblastila pa jim 
dajejo tudi drugi (specialni) zakoni. Tako 
lahko med pooblastila občinskih redarjev 
na določen način štejemo tudi naslednje 
ukrepe:
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in par-
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kiranimi vozili ter ovirami v naselju,
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udele-

žencev cestnega prometa v območju 
umirjenega prometa in območju za 
pešce,

- ugotavljajo kršitve določb Zakona o 
javnih cestah;

- zahtevajo od voznika motornega vo-
zila vozniško dovoljenje in prometno 
dovoljenje, od drugega udeleženca 
cestnega prometa pa listino, s katero 
ugotovijo njegovo istovetnost,

- uporabljajo znake, ki jih uporabljajo 
policisti z zakonom in podzakonskimi 
akti.

Pooblastila redarjev so podrobneje prika-
zana v PRILOGI 1 tega programa. 

13. UPORABA PRISILNIh SRED-
STEV 

SPLOŠNO O NAČINU UPORABE 
PRISILNIh SREDSTEV

Zakon o občinskem redarstvu v 1. od-
stavku 10. členu določa, da ima občin-
ski redar pri opravljanju nalog pravico 
in dolžnost uporabiti tudi prisilna sred-
stva. Drugi odstavek istega člena pa do-
loča, da se za uporabo prisilnih sredstev 
uporabljajo določbe Zakona o policiji in 
podzakonski predpisi, ki urejajo načela 
in način uporabe istovrstnih pooblastil 
policistov, če Zakon o občinskem redar-
stvu ne določa drugače. V nadaljevanju 
pa navedeni zakon določa, da sme ob-
činski redar uporabiti sledeča prisilna 
sredstva: 
- fizično silo, 
- sredstva za vklepanje in vezanje in 
- plinski razpršilec.

Fizično silo in plinski razpršilec sme ob-
činski redar uporabiti samo v primeru, 
če drugače ne more od sebe ali koga 
drugega odvrniti istočasnega protiprav-
nega napada, sredstva za vklepanje in 
vezanje pa zoper osebo, ki jo sme v skla-
du z Zakonom o občinskem redarstvom 
zadržati, če se upira zadržanju ali želi 
pobegniti. 

Podrobna opredelitev načina uporabe 
prisilnih sredstev je opredeljena v PRI-
LOGI 2 tega programa.

OBVEŠČANjE O ZADRžANjU IN 
UPORABI PRISILNIh SREDSTEV

O izvedbi pooblastila zadržanja osebe 
in uporabi prisilnih sredstev mora ob-
činski redar napisati poročilo in ga pre-
dložiti v pregled vodji Medobčinskega 

inšpektorata oziroma svojemu nadre-
jenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti. Na 
podlagi izkušenj, ki jih ima policija pri 
pisanju tovrstnih poročil je smiselno, da 
poročilo občinskega redarja o zadržanju 
in uporabi fizične sile vsebuje predvsem 
sledeče: 
- datum, čas in kraj uporabe prisilnega 

sredstva oziroma odreditve zadrža-
nja,

- vrsto uporabljenega prisilnega sred-
stva, 

- podatke o osebi proti kateri je bilo 
sredstvo uporabljeno, 

- pooblastilo, ki ga je izvajal pred upo-
rabo prisilnega sredstva oziroma za-
držanja,

- vzrok in način uporabe prisilnega 
sredstva oziroma zadržanja,

- posledice uporabe prisilnega sred-
stva in

- druge okoliščine, ki so pomembne 
za oceno zakonitosti in strokovnosti 
uporabe prisilnega sredstva oziroma 
zadržanja. 

V primeru, da je oseba, zoper katero je 
občinski redar uporabil prisilno sred-
stvo, v postopku telesno poškodovana, ji 
mora občinski redar nuditi nujno pomoč 
in ji v najkrajšem možnem času zagotovi-
ti ustrezno medicinsko pomoč. V prime-
ru, da je osebi med postopkom povzro-
čena telesna poškodba ali smrt, je vodja 
Medobčinskega inšpektorata dolžan ne-
mudoma oziroma takoj obvestiti župana 
Občine Trzin, oz. osebo, ki jo ta poobla-
sti.

V obvestilu županu mora vodja redarske 
službe navesti podatke o osebi, razlogu, 
času in kraju zadržanja, uporabi prisilne-
ga sredstva, vrste uporabljenega prisil-
nega sredstva ter podatke o drugih oko-
liščinah in dejstvih, ki so pomembna za 
oceno zakonitosti in strokovnosti ravna-
nja občinskega redarja. 

OcENjEVANjE UPORABE 
PRISILNIh SREDSTEV 

Na podlagi poročila ocenjuje zakonitost 
in strokovnost ravnanja občinskega re-
darja vodja Medobčinskega inšpektora-
ta. V primeru ugotovitve kršitve je dol-
žan sprožiti postopek za ugotavljanje 
odgovornosti. V primeru da je uporaba 
prisilnih sredstev imela za posledico te-
lesno poškodbo ali smrt, ali je bilo pri-
silno sredstvo uporabljeno proti več kot 
trem osebam, oceno ravnanja občinske-
ga redarja opravi komisija, ki jo imenu-
je župan, kjer ima redarstvo svoj sedež. 
Župan mora imenovati neodvisno, naj-
več petčlansko komisijo za oceno zako-
nitosti in strokovnosti ravnanj občinske-

ga redarja. V komisiji morajo sodelovati: 
neodvisni strokovnjak s področja varno-
sti, predstavnik Občine Trzin, predstavnik 
policije in predstavniki nevladnih organi-
zacij, zainteresiranih za nadzor nad var-
stvom človekovih pravic in svoboščin. 

Navedena komisija obravnava tudi pri-
tožbe zoper delo občinskega redarstva, 
lahko pa obravnava tudi druge primere 
uporabe prisilnih sredstev v postopkih 
občinskega redarstva, kadar oceni, da je 
to potrebno. Komisija lahko k sodelova-
nju povabi tudi druge strokovnjake, če 
oceni, daje takšno sodelovanje potreb-
no in pomembno za odločitev v konkre-
tnem primeru. 

ODLOČANjE O PRITOžBAh ZO-
PER POSTOPEK OBČINSKIh RE-

DARjEV

Posameznik, ki meni, da so mu bile z de-
janjem ali opustitvijo dejanja občinskega 
redarja kršene njegove pravice ali svobo-
ščine, se lahko v 30 dneh pritoži županu, 
kjer ima redarstvo svoj sedež ali pri ose-
bi, ki jo ta pooblasti. Glede na Zakon o 
občinskem redarstvu mora župan takšno 
pritožbo proučiti in o ugotovitvah in 
ukrepih v 30 dneh pisno obvestiti tiste-
ga, ki je podal pritožbo. 

DIScIPLINSKA IN DRUGA 
ODGOVORNOST OBČINSKIh 

REDARjEV

Pri svojem delu so občinski redarji dolžni 
ravnati zakonito, strokovno ter v skladu z 
Zakonom o občinskem redarstvu ter dru-
gimi predpisi, ki urejajo njihovo delovno 
področje ter njihove pravice in dolžnosti 
oziroma pooblastila. V primeru nezako-
nitega dela in nestrokovnega dela lahko 
občinskega redarja ob disciplinski odgo-
vornosti doleti tudi odškodninska oziro-
ma materialna odgovornost in kazenska 
odgovornost, katera se ugotavlja v skla-
du s predpisi, ki urejajo to področje.

O disciplinskih kršitvah oziroma o disci-
plinski odgovornosti občinskih redarjev 
pa se odloča v disciplinskem postopku v 
skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev.

14. SISTEM DELA MEDOBČIN-
SKEGA REDARSTVA – RAZPO-

REjANjE REDARjEV NA DELO IN 
DRUGO

V Občini Trzin v skladu z ocenami varno-
stnih razmer in drugimi potrebami obči-
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ne opravljajo občinski redarji delo v skla-
du s programom dela, ki se dogovori s 
koordinatorjem Občine Trzin in predstav-
nikom policije (vodja policijskega oko-
liša). Vodstvo Medobčinskega inšpek-
torata tudi v drugih primerih sodeluje s 
predstavniki Policijske postaje Domžale 
(usklajevanje dela, nudenja medsebojne 
pomoči, skupni poostreni nadzori, itd.). 
Delo se načrtuje predvsem ob dneh, ki 
so v Občini Trzin ocenjeni, kot varnostno 
problematični in drugim potrebam ob-
čanov (odhod otrok v šolo, primeri na-
ravnih nesreč, prireditve, itd.).

15. SODELOVANjE S POLIcIjSKI-
MI POSTAjAMI NA OBMOČjU OB-

ČINE TRZIN

Občinski redarji morajo biti seznanjeni, 
da na območju Občine Trzin opravljajo 
delo ob policistih splošne Policijske po-
staje Domžale, še policisti Postaje prome-
tne policije Ljubljana, kakor tudi policisti 
in kriminalisti drugih policijskih enot. 

Vodstvo Medobčinskega inšpektorata se 
za koordinacijo dela in druge potrebe v 
okviru svoje pristojnosti (nasveti, more-
bitni napadi na redarje, itd.) obrača na 
Policijsko postajo Domžale. 

V zvezi s tem je bil pripravljen za sodelo-
vanje s to policijsko postajo koncept Pi-
snega protokola o sodelovanju s policijo, 
ki je v PRILOGI 3 tega programa.

16. SODELOVANjE Z REDARSTVI 
IN OBČINSKIMI REDARjI SOSE-

DNjIh OBČIN

Sodelovanje z redarskimi službami v 
občinah, ki mejijo na občino Trzin mora 
sodelovanje temeljiti predvsem na:

(1) medsebojnem obveščanju o vseh 
varnostno zanimivih informacijah, ki 
so iz varnostnega vidika pomembne 
za posamezne občine,

(2) medsebojni izmenjavi podatkov, ki 
so pomembni za javno varnost in 
javni red v posamezni občini,

(3) medsebojnih delovnih srečanjih in 
sestankih, kjer se lahko oblikuje sku-
pna varnostna politika pri zagota-
vljanju varnosti na mejnih območjih 
in področjih, ki so skupnega pome-
na,

(4) skupnih varnostnih akcijah, interven-
cijah in medsebojnem sodelovanju 
pri obravnavi konkretnih varnostnih 
problemov in 

(5) drugih oblikah sodelovanja in kon-
kretnem operativnem delu.

Izdelan je koncept Pisnega dogovora o 
sodelovanju z občinskimi redarstvi so-
sednjih občin, ki je v PRILOGI 4 tega 
programa.

17. POVEZANOST OBČINSKEGA 
REDARSTVA Z OPERATIVNO KO-
MUNIKAcIjSKIM cENTROM POLI-
cIjSKE UPRAVE LjUBLjANA IN Z 
REGIjSKIM cENTROM ZA OBVE-

ŠČANjE 

Na podlagi izdelane ocene ogroženosti 
v Občini Trzin pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, je potrebno med izvajalce 
ukrepov zaščite in reševanja vključiti tudi 
občinske redarje.

Izdelano je Navodilo o ukrepanju občin-
skih redarjev ob naravnih in drugih nesre-
čah ter način sodelovanja s policijo in Re-
gijskim centrom za obveščanje (ReCO), ki 
je PRILOGA 5 tega programa. 
 

18. SODELOVANjE MEDOBČIN-
SKEGA REDARSTVA V OBČIN-

SKEM SISTEMU ZAŠČITE IN RE-
ŠEVANjA 

Medobčinsko redarstvo, ki deluje v okvi-
ru Medobčinskega inšpektorata, sodeluje 
v občinskem sistemu varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami v okviru pri-
stojnosti oziroma pravic in dolžnosti, ki 
jih ima kot organ lokalne skupnosti v skla-
du z zakonskimi določili Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 
list RS, štev. 51/2006-UPB1).

Izdelan je Pisni dogovor o sodelovanju v 
občinskem sistemu zaščite in reševanja, ki 
je v PRILOGI 6 tega programa.

19. NAČINI SODELOVANjA OB-
ČINSKIh REDARjEV IN ZASEBNIh 

VARNOSTNIKOV

Redarji bodo pri opravljanju svojih na-
log učinkovitejši in varnejši, če bodo ime-
li zagotovljeno ustrezno komunikacijo 
in pomoč s strani varnostnikov zasebnih 
varnostnih podjetij, ki delujejo na tem ob-
močju.
Učinkovito obvladovanje varnostnih raz-
mer in s tem varno delovno in bivalno 
okolje je v interesu tako organov lokalne 
skupnosti, kot policije in tudi zasebnih 
varnostnih služb.

Redarji pričakujejo sodelovanje in pomoč 
varnostnikov zasebno varnostnih služb, 
predvsem pri opravljanju naslednjih na-
log:

- zagotavljanju varnosti na občinskih 
javnih poteh, rekreacijskih in drugih 
javnih površinah,

- varnosti javnega premoženja, naravne 
in kulturne dediščine,

- vzdrževanja javnega reda in miru v šir-
šem smislu.

Izdelan je Pisni dogovor o sodelovanju z 
varnostniki zasebnih varnostnih podjetij, 
ki je v PRILOGI 7 tega programa.

20. INTERNO NADZORSTVO NAD 
IZVRŠEVANjEM NALOG OBČIN-

SKEGA REDARSTVA

Na podlagi 4. odstavka 17. člena Zakona o 
občinskem redarstvu župan Občine Trzin 
(sedež organa) sprejme Poslovnik za delo 
komisije za ocenjevanje izvrševanja nalog 
občinskega redarstva. 

Na podlagi tega poslovnika župan imenu-
je komisijo za oceno zakonitosti in stro-
kovnosti ravnanja občinskega redarstva. 
Komisija opravlja delo v naslednjih prime-
rih:
- Če je bila osebi pri uporabi prisilnih 

sredstev povzročena telesna poškod-
ba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo 
uporabljeno proti več kot trem ose-
bam.

- Obravnava pritožbe zoper delo občin-
skega redarstva, lahko pa obravnava 
tudi druge primere uporabe prisilnih 
sredstev v postopkih občinskega re-
darstva, kadar komisija oceni, da je to 
potrebno. 

Če z Zakonom o občinskem redarstvu ni 
drugače določeno, se za ocenjevanje in 
uporabo prisilnih sredstev uporabljajo 
določbe Zakona o policiji in podzakon-
skih predpisov, ki urejajo načela in način 
uporabe istovrstnih pooblastil policistov. 
Poslovnik je v PRILOGI 8 tega programa.

21. SODELOVANjE MED MED-
OBČINSKO REDARSKO SLUžBO, 
POLIcIjO TER SVETOM ZA PRE-

VENTIVO IN VZGOjO V cESTNEM 
PROMET OBČINE 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel Sklep 
o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/99, 
stran 140). Svet vodi predsednik, vanj pa 
je vključen tudi predstavnik Policijske po-
staje Domžale. 
Svet je na podlagi akcijskega programa 
opravil vrsto kvalitetnih preventivnih ak-
tivnosti v smislu izboljšanja prometno 
varnostnih razmer na območju Občine Tr-
zin. 
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Izdelan je koncept Protokola o sodelovanju 
med redarji, kot novo kategorijo poobla-
ščenih oseb za delo na področju prometne 
preventive, Policijsko postajo Domžale in 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Trzin, ki je v PRILOGI 9 tega 
programa.

22. VARNOSTNO OGROžENE POTI, 
KRAjI, POVRŠINE IN TOČKE NA OB-

MOČjU OBČINE TRZIN

Redarji bodo morali posebno pozornost na-
meniti mirujočemu prometu. Še posebej je 
potrebno izpostaviti ceste in območja, ki so 
navedene v 5. točki tega programa.  

Meritve hitrosti vožnje na mestih, kjer pri-
haja zaradi prevelike hitrosti do prometnih 
nesreč, bodo opravljali tudi občinski redarji 
(uporaba stacionarnega merilnika hitrosti). 
Ta mesta so predvsem:

- Glavna cesta II. reda št. 104 ( t.i. trzinska 
obvoznica) v obeh smereh vožnje,

- Mengeška cesta v Trzinu,
- Ljubljanska cesta v Trzinu. 

23. NAČRT OBhODOV VARNOSTNO 
OGROžENIh POTI, KRAjEV, POVR-

ŠIN IN TOČK

Načrt se izdeluje v skladu s trenutno oce-
no varnostnih razmer in glede na potrebe v 
občini. Načrt se usklajuje na sestankih, ki jih 
vodi koordinator v občini. Medobčinski in-
špektorat upošteva tudi predloge obhodov, 
ki bodo lahko podani tudi s strani Policijske 
postaje Domžale.

24. ZGRADBE, SPOMENIKI, MUZEjI 
IN DRUGI OBjEKTI, KI IMAjO STA-
TUS NARAVNE IN/ALI KULTURNE 

DEDIŠČINE

Zelo pomembna naloga redarjev pri ope-
rativnem delu je tudi varovanje zgradb in 
objektov, ki imajo status naravne ali kulturne 
dediščine. 

Redarji so tisti, ki morajo v imenu občine stal-
no nadzirati te objekte in znamenitosti ter 
skrbeti, da ne pride do njihovih poškodovanj 
ali uničenj. Občinskemu vodstvu predlagajo 
tudi ukrepe za njihovo dodatno zaščito. 
Na območju občine Trzin so s posebnimi 
predpisi zaščiteni:
- Jefačn'kova domačija - Odlok o razglasitvi 

Jefačn'kove domačije za kulturni spome-
nik lokalnega pomena (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/08);

- Spomenik Cenetu Štuparju, spomenik 

padlim borcem NOB in žrtvam fašistič-
nega nasilja, spominska plošča akcijam 
slovenske teritorialne obrambe (Odlok o 
razglasitvi zgodovinskih spomenikov Ob-
čine Trzin za kulturne spomenika lokalne-
ga pomena (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
8/01).

 
25. NAČRT OBhODOV NEPREMIČ-
NIh OBjEKTOV NARAVNE IN KUL-

TURNE DEDIŠČINE

Načrt se izdeluje v skladu s trenutno oceno 
varnostnih razmer in glede na potrebe v ob-
čini. Načrt se usklajuje na mesečnih sestan-
kih, ki jih vodi koordinator v občini. Medob-
činski inšpektorat upošteva tudi predloge 
obhodov, ki bodo lahko podani tudi s strani 
Policijske postaje Domžale.

26. NAČIN UVEDBE DEžURNE 
SLUžBE REDARSKE SLUžBE

To odločitev sprejme župan po sprejemu 
občinskega programa varnosti in na podla-
gi ocene varnostnih razmer in bodoče vizije 
razvoja redarske službe (kadrovska krepitev, 
zagotavljanja dodatnih materialnih pogojev, 
povečanje finančnih sredstev za ta namen, 
itd.). Trenutno za uvedbo dežurstva še ni po-
trebe.

Dežurstvo se lahko uvede na naslednje na-
čine:

1. Kot posebni dežurni center z vso potreb-
no opremo in 24 urno službo redarjev.

2. V okviru dogovora s Centrom za obve-
ščanje 112, da to vlogo prevzame njihov 
operater.

3. Da to vlogo prevzame varnostno nadzor-

ni center ene izmed zasebnih varnostnih 
služb.

V primeru potrebe se organizira operativno 
komunikacijska pisarna, oz. dežurstvo z na-
slednjimi nalogami:
- sprejem strank in občanov v času uradnih 

ur organa,
- sprejem telefonskih klicev občanov in pri-

jav,
- komunikacija in sprejem redarjev, kon-

cesionarja in nudenje servisa preko radio 
zvez delavcem na terenu,

- koordinacijo dela redarjev na terenu,
- obdelava podatkov po nalogu vodje služ-

be.

Operativno komunikacijska pisarna je opre-
mljena z baznima postajama za radio zveze 
na terenu, računalnikom z možnostjo dosto-
pa do zbirke podatkov kršiteljev z možnostjo 
vpogleda brez spreminjanja in dežurno tele-
fonsko linijo.

Vloga operativno komunikacijske pisarne 
nastopa kot centralni komunikacijski in ko-
ordinacijski center dela redarske službe. Za 
delo operativno komunikacijske pisarne se 
izdelajo podrobna navodila o delu, ki vse-
bujejo razporede dela, določitev evidenc in 
določijo podrobnejše vsebine in naloge de-
lavcev za delo.

ZAKLjUČEK

Občinski program varnosti Občine Trzin 
ima, glede na določbe Zakona o občin-
skem redarstvu, značaj dokumenta trajne 
narave. To pomeni, da upošteva potrebo 
po trajnosti, zato ga je treba dosledno iz-
vajati od dneva njegovega sprejema. Ob-

jAVNA PODjETjA INŠPEKTORATI

POLIcIjA

REDARjI NA TERENU
DRUGE SLU BE

KRŠITVE

OKc PU

OPERATIVNO 
KUMUNIKAcIjSKA 

PISARNA
SPREjEM STRANK, SPREjEMANjE KLIcEV, PRIjAV, NAPO-

TITVE REDARjEV, KOMUNIKAcIjE Z REDARjI, VODENjE 
EVIDENc O DELU REDARjEV NA TERENU, INP
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činski organi najmanj enkrat letno ocenijo 
izvajanje programa, zato je tudi omogo-
čeno obdobno ocenjevanje njegovega iz-
vajanja oziroma merjenje rezultatov. Oce-
njevanje izvajanja programa varnosti bo 
omogočilo ovrednotenje vsebinskih, ope-
rativnih, organizacijskih in finančnih ukre-
pov za zagotavljanje javne varnosti in jav-
nega reda in mira v občini. 

Ocenjevanje občinskega programa var-
nosti poteka tako, da se dosledno prever-
ja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni 
za dosego cilja, ki je opredeljen v progra-
mu. Takšen način ocenjevanja pa se zago-
tovi z izdelavo mesečnih in drugih obdob-
nih poročil o delu občinskega redarstva. 

Občinski program varnosti Občine Trzin 
se, glede na novo nastale varnostne raz-
mere v občini, ažurira oziroma ustrezno 
spremeni in dopolni. To pomeni, da od-
govorna oseba občinske uprave v prime-
ru spremenjenih varnostnih razmer v ob-
čini, ustrezno spremeni in dopolni oceno 
varnostnih razmer, nato pa še ostalo vse-
bino programa. Ustrezna in temeljita oce-
na varnostnih razmer je podlaga za opre-
delitev obsega in vrste nalog občinskega 
redarstva. 
Predloge za dopolnitev programa je po-
trebno oblikovati tudi v okviru Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Trzin kot pomembnega organa na 
področju varnosti v naši občini.

V skladu z zgoraj prikazano oceno varno-
stnih razmer, ki je sestavljena in usklaje-
na z redarsko službo, policijo ter drugimi 
subjekti, ki v občini delujejo na področju 
varnosti, je utemeljen predlog po anga-
žiranju redarjev na območju Občine Trzin 
in njihovem usklajenem delovanju s pred-
stavniki Policijske postaje Domžale ter 
drugimi subjekti v občini, ki lahko na tem 
področju dajo svoj prispevek.

občina trzin Župan

 tone perŠak, l.r.

Opomba: Celotni Občinski program var-
nosti s prilogami je objavljen na spletni 
strani Občine Trzin.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 72/1993 in spremembe in Odl.US: Ur.l. 
RS, št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427
/06-9), 17. čl. Energetskega zakona (Ur. L. 
RS 79/99, 27/07 – UPB in 70/08) in 18.čl. 

Statuta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06). sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni 
seji obravnaval predlog Lokalnega ener-
getskega koncepta Občine Trzin in ocenil, 
da je predlog primerno pripravljen ter ga 
sprejel.

Številka: 26-3/2009 Župan:
Datum: 16.9.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 72/1993 in spremembe in Odl.US: Ur.l. 
RS, št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427
/06-9), 17. čl. Energetskega zakona (Ur. L. 
RS 79/99, 27/07 – UPB in 70/08) in 18.čl. 
Statuta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06). sprejel

LOKALNI ENERGETSKI KONcEPT 
OBČINE TRZIN

POVZETEK 

1. UVOD

Cilj Lokalnega energetskega koncepta 
Občine Trzin je analiza stanja na podro-
čju učinkovite rabe energije v Občini Tr-
zin ter vzpostavitev ustrezne politike in 
potrebnih ukrepov za izboljšanje tega 
stanja tako v javnem sektorju kakor tudi v 
zasebnem sektorju in industriji ter drugih 
dejavnostih. Z doseganjem glavnega cilja 
tega koncepta bodo doseženi tudi doda-
tni cilji kot so: zmanjšanje emisij škodlji-
vih plinov v okolje, prihranki za občino 
in prebivalce občine in dodatno še zago-
tavljanje možnosti za subvencioniranje 
projektov s tega področja s strani države 
in EU. 

2. ANALIZA STANjA

Ob nastanku Občine (ustanovitev avgu-
sta 1998, začetek delovanja 1. januarja 
1999) je bilo v Trzinu na območju pribli-
žno dveh tretjin občine že zgrajeno pli-
novodno omrežje, ki je omogočalo upo-
rabo utekočinjenega naftnega plina (v 
nadaljevanju UNP), ki pa so ga v mnogih 
primerih zlasti gospodinjstva,a tudi drugi 
uporabniki uporabljali samo za kuhanje 

in ogrevanje sanitarne vode, medtem ko 
so za ogrevanje hiš, obratovalnic in po-
slovnih stavb še vedno uporabljali peči 
na kurilno olje in tudi na trda goriva (les, 
premog…). Občina Trzin je tedaj glede 
na razmere na trgu in glede na tedanjo 
politiko države videla možnosti za izbolj-
šanje predvsem v prehodu na zemeljski 
plin (v nadaljevanju ZP) in, glede na svoje 
finančne zmožnosti ter druge potrebe, v 
pridobitvi koncesionarja, ki bi mu (za do-
ločen čas) prodala obstoječe plinovodno 
omrežje, ga zavezala za izgradnjo omrež-
ja v preostalih delih naselja in si navseza-
dnje tudi zagotovila del nujnih prihodkov 
iz naslova koncesije. 

Izpeljan je bil javni razpis in 6. februarja l. 
2002 sta Občina Trzin in Petrol d.d. pod-
pisala Pogodbo o koncesiji za opravlja-
nje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe z zemeljskim plinom. Na 
podlagi koncesijskega akta je Petrol d.d. 
pričel z opravljanjem dejavnosti sistem-
skega operaterja distribucijskega omrež-
ja na območju občine in dobavitelja ZP 
občanom in gospodarskim družbam ter 
z izgradnjo dodatnega omrežja v Občini 
Trzin.

V zvezi z uresničevanjem, medtem zaradi 
sprememb zakonodaje, že spremenjene 
koncesijske pogodbe, po kateri je poslej 
Petrol d.d. lastnik omrežja, dobavitelji pli-
na pa so lahko različni glede na odločitve 
uporabnikov, pri čemer Petrol d.d. drugim 
dobaviteljem plina zaračunava omrežni-
no, del katere je tudi koncesijska dajatev, 
velja poudariti nekaj dejstev:

1. Čeprav omrežje še ni v celoti zgraje-
no, je vrednost načrtovane investici-
je družbe Petrol d.d. že presežena, saj 
je ocena višine potrebne investicije v 
času odločanja za koncesijo znašala 
2,236.254 €, do konca leta 2008 pa je 
bilo treba vložiti že 2,332.867 €.

2. Popravljene prvotne ocene potrebne 
dolžine omrežja (45.685 m) znašajo 
50.059 m plinovodov, že zgrajeno pa 
je konec leta 2008 omrežje v dolžini 
49.133 m. 

3. L. 2003 so bili načrtovani priključki za 
1.202 uporabnika, pri čemer naj bi bilo 
do konca leta 2008 izvedenih 981 pri-
ključkov za 1.137 uporabnikov, dejan-
sko stanje konec leta 2008 pa je bilo: 
970 priključkov za 1.125 uporabnikov, 
kar kaže, da bo končno stanje pred-
vidoma drugačno od prvotnih načr-
tov; in da utegne biti priključkov nekaj 
manj, uporabnikov pa več. 

4. V letu 2009 so bili priključeni še ne-
kateri novi uporabniki, predvsem pa 
velja poudariti, da je tik pred priklju-
čitvijo novi objekt ob Ljubljanski cesti 
(Dom starejših občanov, 14 oskrbova-
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nih stanovanj in 24 stanovanj, ki so na-
menjena prodaji). Še v letu 2009 naj bi 
se tudi nadaljevala izgradnja preosta-
lega dela omrežja v okviru moderniza-
cije in obnove Mengeške ceste. 

2.1. Stanovanja: Čeprav je bilo doslej že 
izvedenih 81 % prvotno predvidenih pri-
ključkov na omrežje ZP, hkrati velja ugo-
toviti, da ZP uporablja 94 % načrtova-
nih aktivnih uporabnikov, kar opravičuje 
sklepanje, da se v Trzinu že vsaj 80 % sta-
novanj ogreva z zemeljskim plinom; osta-
lih 20 % ali še manj pa v osnovi s kurilnim 
oljem. Upravičena je tudi domneva, da 
kakšna četrtina lastnikov individualnih 
(tudi vrstnih) hiš še vedno uporablja za 
dogrevanje ali za ogrevanje v manj mr-
zlem obdobju tudi druge vire energije.

Na relativno visoko porabo energije vpli-
va zlasti dejstvo, da gre v primerih vrstnih 
in individualnih hiš v veliki večini za hiše, 
ki so starejše od 20 let, več kot 50 % pa je 
hiš, ki so starejše od 30 let in več in večina 
teh hiš ni bila izolirana; tudi zato, ker so 
bili v času gradnje teh hiš predpisi veliko 
bolj ohlapni kot so danes. 

2.2. Javne stavbe: V Trzinu je osem (8) 
večjih stavb, ki so po svoji funkciji javne 
stavbe (občinska zgradba ali Stara šola, 
društveni dom, KUD Franc Kotar, Center 
Ivana Hribarja kot del poslovne stavbe 
(1.066 m2), Osnovna šola Trzin, Vrtec Ža-
bica, gasilski dom, skladišče ob Habatovi 
ulici); poleg tega ima Občina Trzin v la-
sti še dve stanovanjski stavbi (samostoj-
no stavbo ob Habatovi ulici – Stari faro-
vž in tretjino trojčka ob Ljubljanski cesti) 
ter nekaj stanovanj v novih stanovanj-
skih blokih v novem centru Trzina (ob-
močje UN T3). Od osmih javnih stavb se 
šest stavb ogreva na zemeljski plin in tudi 
sanitarna voda se ogreva z istim energen-
tom. Gasilci v gasilskem domu uporablja-
jo kurilno olje, skladišče ob Habatovi uli-
ci pa ni ogrevano. V vseh stanovanjih na 
območju Občine Trzin, ki so v lasti Obči-
ne Trzin, najemniki za ogrevanje sanitar-
ne vode, za kuhanje in ogrevanje upora-
bljajo ZP.

Osnovna šola Trzin je bila ob nastanku 
Občine Trzin še vedno ogrevana s pre-
mogom, kar je povzročalo precejšnje 
onesnaženje zraka v naselju Trzin. Zato 
je Občina Trzin takoj začela ukrepati in v 
manj kot dveh letih omogočila prehod na 
UNP ter kasneje prehod na ZP. V vseh treh 
zgradbah, ki jih ali jih je uporabljala ob-
činska uprava (Društveni dom, sedaj tudi 
sedež Medobčinskega inšpektorata, Stara 
šola oziroma sedaj upravna stavba Ob-
čine Trzin in zgradba z dvorano in sede-
žem KUD Franc Kotar, so bile ob nastanku 
občine v uporabi kotlovnice s pečmi na 

kurilno olje; ob dogradnji plinovodnega 
omrežja ob prehodu na ZP so bili vsi tri-
je objekti priključeni na ZP in kotlovnice 
temu ustrezno preurejene.

Večina teh stavb je slabo izolirana ali 
sploh ni izolirana. Občinska stavba (Stara 
šola) je bila izolirana leta 2008 ob obno-
vi fasade; že pred tem pa je bila izvedena 
bolj kakovostna zasteklitev, kar oboje pri-
speva k manjši porabi energije za ogre-
vanje. Obe stavbi na naslovu Mengeška 
9 (društveni dom in sedež Medobčinske-
ga inšpektorata, KUD F.K.) nista izolirani, 
enako velja za gasilski dom in skladišče 
ob Habatovi ulici. Starejši del zgradbe OŠ 
Trzin je bil zgrajen pred skoraj 30 leti in je 
v skladu s tedanjimi predpisi nezadostno 
izoliran; dodatna šibka točka tega objek-
ta so okna. Ustreznejše v tem pogledu je 
stanje prizidkov. Tudi obstoječa zgradba 
vrtca Žabica v Mlakah je nezadostno izo-
lirana, okna pa so bila pred tremi oziroma 
štirimi leti zamenjana z izolacijsko bolj 
učinkovitimi okni. Ker občina načrtuje, da 
bo v treh, najkasneje štirih letih v Mlakah 
zgrajen nov, energetsko varčen (ali celo 
pasivni) vrtec, bi bilo nesmiselno v tem 
času dodatno vlagati v izolacijo obstoje-
če stavbe, ki bo porušena. 

Enako velja za zgradbo KUD Franc Kotar, 
v zvezi s katero se ravno tako načrtuje ru-
šenje in izgradnja nove stavbe z istim na-
menom na istem mestu, seveda po nače-
lih energetsko varčne gradnje. Enak načrt 
ima Občina Trzin tudi v zvezi z gasilskim 
domom.
 
2.3. Industrija ter prodajni in storitve-
ni sektor: Klasične oziroma tradicional-
ne industrije z veliko porabo energije je 
v Občini Trzin malo. Čeprav je po dosto-
pnih podatkih (konec l. 2007, deloma že 
za leto 2008) v Občini Trzin okrog 700 go-
spodarskih subjektov in čeprav pri vseh 
teh subjektih dela blizu 7.000 zaposlenih, 
vendar ne vsi v Trzinu, je pravih industrij-
skih, torej proizvodnih podjetij oziroma 
tovarn ali večjih obratovalnic z veliko po-
rabo energije manj kot dvajset. Po drugi 
strani pa je v Trzinu nekaj nosilcev stori-
tvenih dejavnosti z veliko porabo ener-
gije. Vse te družbe oziroma podjetniki so 
relativno veliki porabniki zemeljskega pli-
na ali električne energije, vendar so njiho-
ve dejavnosti in potrebe take narave, da 
občina težko s kakršnimikoli ukrepi vpliva 
na njihovo porabo energije, lahko pa do 
neke mere spodbuja ukrepe za racionali-
zacijo porabe. 

Velika večina gospodarskih družb in sa-
mostojnih podjetnikov se ukvarja z de-
javnostmi, ki ne zahtevajo zelo veliko 
energije. Je pa za večino stavb (zlasti v 
OIC Trzin), v katerih se te dejavnosti od-

vijajo, grajenih na način, ki ne zagotavlja 
racionalne rabe energije. V večini prime-
rov gre za stavbe, zgrajene iz montažnih 
betonskih elementov brez dodatne izo-
lacije, ki pozimi zahtevajo izdatno ogre-
vanje in poleti hlajenje z veliko porabo 
električne energije. Kolikor je občini zna-
no, so vse stavbe v OIC Trzin priključene 
na omrežje za distribucijo ZP, je pa v ne-
kaj primerih še opaziti tudi uporabo ku-
rilnega olja. Vsaj v enem primeru pa tudi 
uporabo biomase; gre za relativno veliko 
obratovalnico obrtnika, ki uporablja bio-
maso za ogrevanje delovnih, poslovnih 
in bivalnih prostorov. Vsekakor velja pou-
dariti, da za območje OIC Trzin velja, da je 
bila grajena, in da se v njej še vedno gradi 
na način, ki ne zagotavlja učinkovite rabe 
energije ali varčevanja z energijo. 

2.4. Promet: Intenziteta tranzitnega pro-
meta je ena glavnih težav Občine Trzin 
tudi v drugih pogledih in ne samo z vi-
dika porabe energije. Skozi Občino Trzin 
potekata dve izrazito obremenjeni tran-
zitni državni cesti (G 10 – Črnuče-Dom-
žale in regionalna cesta Trzin-Mengeš s 
povezavo proti Letališču Jožeta Pučnika 
ter Kranju in s povezavo proti Kamniku 
in železnica Ljubljana-Kamnik). Ne glede 
na to, da je Trzin relativno dobro oskrbo-
van z oblikami javnega potniškega pro-
meta, pa še vedno več kot 80 % dnevnih 
migrantov prihaja v Ljubljano ali iz Lju-
bljane z osebnimi avtomobili. Ključnega 
pomena so potemtakem čim prejšnje in 
čim bolj temeljite izboljšave na področju 
javnega prometa. Občina Trzin je v pri-
pravo projekta posodobitve in reorgani-
zacije javnega prometa (primestnega in 
mestnega v Ljubljani) že več let aktivno 
vključena in, že doslej, s praktičnimi ukre-
pi (subvencioniranje mesečnih vozovnic, 
omogočanje brezplačnega parkiranja 
uporabnikov javnega potniškega prome-
ta v bližini najbolj frekventnega postaja-
lišča) podpira uporabnike JPP. 

2.5. Javna razsvetljava: Občina Trzin je v 
preteklosti dobila sloves najbolj osvetlje-
ne občine v Sloveniji, kar seveda pomeni 
tudi sloves najbolj energetsko razsipne 
občine, vsaj kar zadeva javno razsvetlja-
vo. Pri tem je potrebno dodati, da gre ve-
čji del razlogov iskati predvsem v zasnovi 
in izvedbi projektov javne razsvetljave ob 
državnih cestah; še posebej ob G 10 (Čr-
nuče-Domžale). Občina Trzin je v skladu 
z uredbo Vlade RS, ki ureja to področje, 
že začela sistematično odpravljati vzroke 
za takšne ocene; po eni strani to pomeni 
sistematično zamenjavo luči (prepreče-
vanje osvetljevanja neba nad naseljem 
Trzin) in po drugi strani zamenjavo obi-
čajnih sijalk z energetsko varčnimi sijal-
kami (nižja poraba energije, daljša delov-
na doba sijalk). 
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3. PODATKI O OSKRBI 
Z ENERGIjO

3.1. Skupne centralne kotlovnice: V Ob-
čini Trzin ni nobene skupne kotlovnice. 

3.2. Daljinsko ogrevanje: Na območju 
Občine Trzin ne deluje noben sistem da-
ljinskega ogrevanja. 

3.2.1. Študija izvedljivosti daljinskega 
sistema ogrevanja na lesno biomaso: 
Glede na dejstvo, da je Trzin v veliki meri 
že več kot petindvajset let oskrbovan spr-
va z UNP od l. 2004 dalje pa z zemeljskim 
plinom, resnega razmišljanja o možnostih 
za uvedbo daljinskih sistemov ogrevanja 
z lesno biomaso doslej ni bilo in, razen 
morda v samem središču Trzina (območje 
UN T 3), tudi ni pravih pogojev zato. 

3.3. Oskrba z električno energijo: Ob-
močje Občine Trzin z električno energijo 
trenutno še v celoti oskrbuje Elektro Lju-
bljana, razen kolikor se je kdo od posa-
mičnih odjemalcev že odločil za katerega 
od drugih ponudnikov. Občina Trzin se je 
pred kratkim vključila v projekt skupnega 
javnega naročila električne energije za ve-
čje število občin v okviru Skupnosti občin 
Slovenije in izbran je bil najcenejši ponu-
dnik Gen energija, ki bo v skladu z razpi-
som začel elektriko za javno razsvetljavo 
in objekte v lasti Občine Trzin dobavljati 
s 1. januarjem 2010. Glede na dosežke v 
razvijanju t.i. fotovoltaike bo v naslednjih 
letih smiselno razmišljati o spodbudah 
projektom za izkoriščanje sončne energi-
je za ogrevanje sanitarne vode in za ogre-
vanje objektov ob istočasni proizvodnji 
električne energije, zlasti na območju OIC 
Trzin (veliki objekti s strehami, ki omogo-
čajo tovrstne projekte). 

3.4. Oskrba z zemeljskim plinom: Obči-
na Trzin (sama občina in zasebni porabni-
ki) je do l. 2004 uporabljala UNP, ki ga je 
dobavljalo podjetje Interina d.o.o. Nato 
je Občina Trzina sklenila koncesijsko po-
godbo za izgradnjo dodatnega plinovo-
dnega omrežja, distribucijo in dobavo 
zemeljskega plina z družbo Petrol d.d. 
Glede na spremembe zakonodaje je bila 
v letu 2008 koncesijska pogodba ustre-
zno usklajena, tako da ima družba Petrol 
plin iz sestave Petrol d.d. poslej koncesijo 
za distribucijo zemeljskega plina za celo-
tno območje Občine Trzin, kot dobavite-
lji pa se že pojavljajo tudi druge družbe. V 
teh letih je bilo plinovodno omrežje, do-
grajeno do te mere, da je danes zemeljski 
plin dostopen že na območju celotne OIC 
Trzin in za več kot 90 % gospodinjstev v 
Trzinu. V letih 2009 in 2010 bo omrežje 
razpeljano praktično do vseh že zgrajenih 
stavb v Trzinu, razen do največ desetih, ki 
tega ne želijo. 

3.5. Oskrba s tekočimi gorivi: Po občini 
dostopnih podatkih težav na tem podro-
čju ni. 

4. ANALIZA VPLIVOV NA OKOLjE
ALI RABA ENERGIjE V OBČINI IN 

EMISIjE ŠKODLjIVIh SNOVI

4.1. Poraba energije v industriji, stori-
tvenih dejavnostih in gospodinjstvih in 
emisije okolju škodljivih plinov ter pra-
šnih delcev: Kot že rečeno, v Občini Trzin 
kot izrazito največ uporabljani energent, 
poleg elektrike, prevladuje zemeljski 
plin. Preostanek energije, ki se uporablja 
za ogrevanje zagotavlja predvsem kuril-
no olje, veliko nižji je delež lesne bioma-
se (neobdelanih drv ali za kotlovnice ob-
delanega lesa), medtem ko drugih vrst 
kuriv praktično ni več zaslediti. Z vidika 
škodljivih emisij, kar zadeva uporabljene 
vire energije, potemtakem v Občini Trzin 
ni bistvenih težav, seveda pa je stanje še 
mogoče izboljševati. 

Poraba energije na področju prometa in 
emisije okolju škodljivih plinov: Na tem 
področju je stanje veliko slabše in zah-
teva ukrepanje zlasti na področju izbolj-
šav JPP in večje pretočnosti cest, pred-
vsem državnih. Občina Trzin pa seveda 
izrazito podpira tudi ukrepe, ki bi omo-
gočili selitev tovornega prometa na že-
leznice. 
 

5. ANALIZA POTENcIALOV OB-
NOVLjIVIh VIROV ENERGIjE

5.1. Hidroenergija: Na območju Obči-
ne Trzin ni vodotokov, ki bi omogočali 
izgradnjo hidroenergetskih objektov. 

5.2. Lesna biomasa: Gozd pokriva sko-
raj 40 % površine Občine Trzin; vendar 
je to v večjem delu gozd, ki predstavlja 
krajinski park ali območje Nature 2000. 
Poleg tega deluje na območju Občine Tr-
zin nekaj obratovalnic s področja obrti, 
ki uporabljajo kot osnovno surovino les 
(tesarstvo, mizarstvo). Tako možnosti za 
porabo viškov lesa (neposredno iz goz-
da ali posredno kot odpadki iz tesarske 
in mizarskih obratovalnic) kot biomase 
za potrebe ogrevanja obstojajo, vendar 
ne v tolikšnih količinah, da bi omogo-
čali nastanek večjih sistemov ogrevanja 
na osnovi lesne biomase. Je pa smiselno 
razmišljati o omejenih oblikah izkorišča-
nja lesne biomase po individualnih ku-
riščih; morda tudi o povezavi manjšega 
števila objektov na nekoliko večji vir le-
sne biomase (v OIC Trzin) v bližini objek-
ta, znotraj katerega se odvija intenzivna 
obdelava lesa (tesarstvo), in kjer se pre-
ostala biomasa že uporablja. 

5.3. Sončna energija: Možnosti glede na 
vremenske razmere na območju Občine 
niso idealne, vendar obstojajo. Smiselno 
je razmišljati o uporabi solarne energije za 
obdobja, ko še ni potrebno ogrevati hiš s 
polno kapaciteto, za ogrevanje sanitarne 
vode ipd. Še posebej se bo v naslednjih 
letih v tem pogledu angažirala občina, ki 
bo ob načrtovanju novih javnih objektov 
(vrtec, kulturni dom, dom zaščite in reše-
vanja, športna dvorana idr.) v vseh prime-
rih preverila in zagotovila pogoje za ma-
ksimalno izkoriščanje sončne energije. 

5.4. Energija vetrov: Vremenske razmere 
na območju občine ne omogočajo racio-
nalne uporabe tega vira energije. 

5.5. Geotermalna energija: Za zdaj ni 
znano, da bi na območju občine ali v bliži-
ni občine obstojali omembe vredni viri te 
vrste energije. 

5.6. Bioplin: Na območju Občine Trzin 
ni odlagališča komunalnih odpadkov, na 
katerem bi nastajal bioplin kot možni vir 
energije. Ravno tako na območju občine 
ne deluje čistilna naprava, ki bi omogoča-
la kaj takega. 

5.7. Odpadna toplota: Na območju Ob-
čine Trzin ni obratov, ki bi proizvajali toli-
kšne količine odpadne toplote, da bi bilo 
smiselno razmišljati o tej toploti kot viru 
za proizvodnjo električne energije. 

5.8. Talna voda kot vir energije: Glede 
na visoko raven talne vode na praktično 
celotnem območju občine Trzin obstojajo 
omembe vredne možnosti za inštalacijo 
toplotnih črpalk, povezanih s talno vodo. 
Občina Trzin se v zvezi s svojimi načrto-
vanimi naložbami zavezuje v vsakem pri-
meru preveriti te možnosti in jih v vsakem 
primeru, ko bo to smiselno, izkoristiti. 

6. ANALIZA POTENcIALA UČIN-
KOVITE RABE ENERGIjE IN VAR-

ČEVALNEGA POTENcIALA

6.1. Stanovanja: Na tem področju je, kot 
rečeno, še relativno veliko možnosti za 
varčevanje z energijo v prihodnosti. Gre 
predvsem za potrebe po sanaciji stavb; 
zlasti z osnovno ali dodatno izolacijo in 
zamenjavo oken, vrat, streh itd. S tovrstni-
mi posegi bi bilo verjetno mogoče zniža-
ti porabo energije v povprečju vsaj za 10 
%. Zato Občina te posege že podpira na 
način subvencioniranja obrestne mere za 
bančna posojila v te namene in bo to še 
bolj izdatno podpirala v prihodnje. 

6.2. Javne stavbe: Kar zadeva javne stav-
be v lasti Občine Trzin, velja isto kot za sta-
novanja, le da bi bil prihranek ob izvedbi 
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izolacije in drugih posegih še večji. Seveda 
tovrstnih posegov ni smiselno izvajati na 
stavbah, ki naj bi bile v naslednjih letih po-
rušene in bi se namesto njih zgradili novi 
objekti (gasilski dom, KUD F. K., vrtec Žabi-
ca, skladišče ob Habatovi ulici). 

6.3. Industrija in prodajni ter storitveni 
sektor: Kot že rečeno, stanje stavb s tovr-
stno namembnostjo ni dobro in smiselno 
bo s spodbudami, tako državnimi kot tudi 
občinskimi, prispevati k postopnemu iz-
boljševanju stanja v tem sektorju. 

6.4. Promet: Na tem področju je stanje na 
širšem območju občine najslabše in Obči-
na Trzin se že intenzivno vključuje zlasti v 
prizadevanja po izboljšanju razmer na po-
dročju javnega potniškega prometa in pre-
točnosti cest. 

6.5. Javna razsvetljava: Ukrepe občine na 
tem področju smo že opisali in velja zaveza, 
da bomo s temi ukrepi nadaljevali v skladu 
s finančnimi zmožnostmi občine; vsekakor 
bomo vsaj v treh letih vse svetilke opremi-
li z varčnimi sijalkami in ustrezno zmanjšali 
osvetljenost in s tem porabo energije tudi 
na glavni cesti G 10. 

7. ANALIZA PREDVIDENE BODO-
ČE RABE ENERGIjE IN NAPOTKI 
GLEDE PRIhODNjE OSKRBE Z 

ENERGIjO 

7.1. Analiza predvidene bodoče rabe 
energije: Zelo velike rasti porabe energi-
je na podlagi sedaj veljavnih razvojnih in 
prostorskih načrtov Občine Trzin ni priča-
kovati. Razen nekaj večjih objektov v OIC 
Trzin in v središču Trzina (že dokončani B3 
na območju T3 Center Trzina, že načrtova-
ne trgovine ob Mengeški cesti in stolpiča 
ob Ljubljanski cesti ter novega gasilskega 
doma oziroma doma zaščite in reševanja) 
večje gradnje v Trzinu trenutno niso na-
črtovane. Poleg tega se tudi na območju 
OIC ne načrtujejo zgradbe, ki bi bile na-
menjene industriji z veliko porabo ener-
gije. 

7.2. Napotki glede prihodnje oskrbe z 
energijo: Potrebno bo zlasti vztrajati pri 
že uveljavljenem konceptu rabe energije 
(predvsem plin in obnovljivi viri kot do-
polnilni viri; ukrepi in posegi na stavbah, 
ki bodo omogočili zmanjševanje količin 
porabljene energije).

Občina Trzin bo v prihodnje še bolj spod-
bujala naložbe v naprave za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije (lesna biomasa, 
solarna energija, energija iz talne vode), 
predvsem pa oblikovala svoje predpise, 
zlasti prostorsko izvedbene akte tako, da 
bodo zahtevali energetsko varčne načine 

gradnje in posege na obstoječih stavbah, 
ki bodo omogočili nižjo porabo energije. 

7.3. Ocena prihodnje rabe energije in 
emisij ob uporabi lesne biomase: Kot že 
rečeno možnosti uporabe lesne biomase 
z območja same Občine Trzin niso zelo 
velike, niso pa zanemarljive. Na območju 
OIC Trzin bi morda bilo mogoče zgraditi 
tudi manjši sistem daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso. 

8. ŠIBKE TOČKE, cILjI, UKREPI

8.1. Stanovanja: Predlagamo zlasti dva 
ukrepa: 
Informiranje občanov o možnostih izkori-
ščanja, sofinanciranja in kreditiranja pro-
jektov za varčevanje z energijo in učin-
kovitejšo rabo energije z objavljanjem z 
objavljanjem člankov v občinskem glasilu 
in na ATV in z drugimi oblikami obvešča-
nja in informiranja. 
Neposredno spodbujanje (subvencije) 
ukrepov za učinkovito rabo energije (na-
ložb v izolacijo stavb, zamenjavo oken 
itd.). 

8.2. Javne stavbe: Občina mora izdelati 
akcijski načrt sanacije stavb v občinski la-
sti, ki bo omogočil nižjo porabo oziroma 
učinkovitejšo rabo energije v teh stavbah 
in potem pripraviti še finančno ovredno-
teni načrt posegov in ga upoštevati pri 
oblikovanju občinskih proračunov. 

Ukrepov, ki so na voljo je veliko: od bolj 
velikopoteznih kot so dodatna izolacija 
stavb, zamenjava oken in ostrešij ipd. do 
sistematične menjave obstoječih žarnic z 
energetsko varčnimi žarnicami, namešča-
nja senzorskih stikal, ki ugašajo luči v pra-
znih prostorih ipd. 

8.3. Industrija in prodajni ter storitve-
ni sektor: Bistvenega pomena je zlasti in-
formiranje lastnikov in upravnih struktur 
o možnostih in oblikah varčevanja z ener-
gijo.

8.4. Promet: Ključnega pomena bodo 
ukrepi za izboljšanje razmer na področju 
JPP in na daljši rok izgradnja obvoznice 
mimo Trzina. 

8.5. Javna razsvetljava: Predvsem nada-
ljevanje in pospešitev že začetih ukrepov. 

8.6. Oskrba z energijo iz kotlovnic in 
sistemov daljinskega ogrevanja: Glede 
na razmere v občini praktično ni potrebe 
in ne posebnih možnosti za tovrstne od-
ločitve.
8.7. Energetsko svetovanje: Energetsko 
svetovanje v Občini Trzin v preteklih letih 
že je potekalo, je pa gotovo smiselno vsaj 

občasno še organizirati tovrstne dejavno-
sti. 

8.8. Uvajanje energetskega manage-
menta in energetskega knjigovodstva: 
Občinska uprava se s sprejemom tega 
akta zadolži za pripravo načrta v zvezi z 
uvedbo energetskega knjigovodstva za 
javne objekte v lasti občine. 

9. NAPOTKI ZA IZVAjANjE 
LOKALNEGA ENERGETSKEGA 

KONcEPTA 

Lokalni energetski koncept je po spreje-
tju na seji občinskega sveta Trzin obvezu-
joč dokument na področju rabe energije 
v Občini Trzin. To pomeni, da je občina 
dolžna izvajati ukrepe, predvidene s tem 
aktom in še posebej v akcijskem načrtu in 
upoštevati napotke Lokalnega energet-
skega koncepta tudi na drugih področjih 
delovanja, zlasti na področju prostorske-
ga načrtovanja. Ob tem mora občina en-
krat letno pripraviti poročilo o uresniče-
vanju Lokalnega energetskega koncepta 
in to poročilo posredovati Ministru za 
okolje in prostor. Rezultate izvajanja kon-
cepta ter posamezne zaključene projek-
te iz akcijskega načrta je potrebno javno 
promovirati, informirati javnost o njih v 
lokalnih medijih ali z informativnimi bro-
šurami. 

10. AKcIjSKI NAČRT

Akcijski načrt predstavlja predvsem na-
bor ukrepov, za katere menimo, da so 
potrebni in izvedljivi. Vrstni red izvajanja 
ukrepov bo odvisen tudi od javnih razpi-
sov za sofinanciranje tovrstnih projektov.

Obvezni deli in podatki:
Navedejo se posamezni načrtovani pro-
jekti oziroma posamezne aktivnosti in za 
vsak projekt oziroma vsako aktivnost na-
slednji podatki oziroma deli: 
- Nosilec aktivnosti oziroma oseba, ki bo 

odgovorna za koordinacijo aktivnosti 
oziroma v posebnih primerih občinska 
uprava v celoti ali zunanji izvajalec. 

- Rok predvidene izvedbe aktivnosti 
(terminski načrt izvajanja po letih): V 
tem delu občina predvidi čas izvaja-
nja posameznih ukrepov, ki se izva-
jajo stalno skozi več let in ukrepov, ki 
se bodo izvajali po posameznih letih v 
večletnem obdobju (za začetek za dve 
leti). 

- Pričakovani rezultati projekta oziroma 
aktivnosti: 
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Predvidena aktivnost Nosilec aktivnosti Rok za izvedbo aktiv-
nosti Pričakovani rezultati

Ocena vre-
dnosti pro-
jekta

1. Sprejem in objava Lokalnega energet-
skega kon= cepta Občine Trzin Občinski svet, župan September 2009 Zvišanje ravni učinko-

vite rabe energije 

2. Izvedba razpisa za subvencioniranje 
obrestne 
mere za posojila za na= mene iz 2. alineje 
točke 8.1. LEK 

Strokovna sodelavka 
za proračun v občinski 
upravi; pristojni odbor 
OS 

September, oktober 
2009 

Izvedba vsaj enega 
projekta 1.025 €

3. Dodatna zamenjava sijalk in svetilk z 
energetsko varčnimi v obsegu do skupno 
ene četrtine naprav javne razsvetljave v 
Občini Trzin

Občinska uprava in zuna-
nji izvajalec

September, oktober 
2009

Znižanje po= rabe 
električne energije in 
znižanje tokovine za 
vsaj 3 %

10.000 €

4. Izdelava koncepta in plan uvedbe ener-
getskega knjigovodstva za javne objekte v 
Občini Trzin 

Občinska uprava December 2009 Zagotovitev pogojev 
za uvedbo 500 €

5. Uvedba energetskega Knjigovodstva za 
javne objekte v Občini Trzin Občinska uprava Januar 2010 Pridobitev izhodišč za 

sanacijske načrte

6. Izdelava načrta energetske sanacije jav-
nih stavb (izolacija, menjava oken…), ki 
niso predvidene za rušenje

Občinska uprava in zuna-
nji sodelavci Januar do junij 2010

Zagotovitev pogojev 
za načrtne in razu-
mne posege 

1.000 €

7. Prvi sanacijski poseg na javnem objektu 
(izolacija ali menjava oken), na katerem 
bo to najbolj smiselno – v vrednosti do 
10.000 €

Župan, občinska uprava 
in zunanji izvajalci na 
podlagi zbiranja ponudb

Poletje 2010 
Zmanjšanje porabe 
energi= je in stroškov 
energije

Do 10.000 €

8. Zamenjava svetilk in sijalk (z energetsko 
varčnimi) v obsegu do skupno polovice 
vseh naprav javne razsvetljave v občini 

Občinska uprava in zuna-
nji izvajalec Pomlad, poletje 2010

Znižanje po= rabe 
električne energije in 
znižanje tokovine za 
vsaj 3 %

Do 10.000 €

9. Organizacija predavanj o priporočljivih 
oblikah in načinih energetske sanacije sta-
rejših stanovanjskih stavb za občane Trzina 

Podžupan, Občinska 
uprava Skozi vse leto 2010

Višja raven os= vešče-
nosti in znižanje po-
rabe energije v občini

Do 1.000 €

10. Izvedba razpisa za subvencioniranje 
obrestne mere za posojila za namene iz 2. 
alineje točke 8.1. Lokalnega energet= ske-
ga koncepta za l. 2010

Strokovna sodelavka 
za proračun v občinski 
upravi; pristojni odbor 
OS

Poletje 2010 Izvedba vsaj dveh 
projektov Do 2.050 €

Konec leta 2010 občinski svet na predlog župana dopolni akcijski načrt uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta na podlagi iz-
kušenj uresničevanja načrta v letih 2009 in 2010. 

Celotna vrednost projekta oziroma aktivnosti v letih 2009 in 2010:

Do 35.000 €. 

- Financiranje s strani občine 100 %.
- Ostali predvideni viri financiranja – možni vir so namenska posojila, vendar v teh dveh letih zadolževanja za ta namen ne načrtuje-

mo. 

Kazalnik, s pomočjo katerega se bo spremljala učinkovitost izvajanja ukrepa: 
Realno znižanje porabe energije, tako ZP kot električne energije. 

V okviru akcijskega načrta predvidevamo med drugimi tudi naslednje projekte oziroma ukrepe: 

Projekt nenehnega obveščanja in osveščanja javnosti (Odsev, ATV, internetna stran…)
Spremljanje javnih razpisov za to področje in obveščanje občanov o javnih razpisih…
Izdelava letnih poročil o uresničevanju LEK
Seminarji na temo varčevanja z energijo
Izobraževanja ne temo varčevanja z energijo za otroke v sodelovanju z OŠ Trzin
Organiziranje ogledov primerov dobre prakse
Izdelava načrta sanacije celotne javne razsvetljave v Občini Trzin
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Energetski pregledi javnih stavb v lasti občine

Posebej bo potrebno izdelati operativni program izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in še 
posebej iz Akcijskega načrta. 
Po petih letih od sprejema Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin bo občina sprejela spremembe in dopolnitve tega akta. 

Lokalni energetski koncept Občine Trzin se v obliki povzetka, ki ga pripravi župan objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, v celoti pa 
na spletni strani Občine Trzin.

Številka: 26-3/2009  ŽUPAN:
Datum: 16.9.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 18. in 76. člen Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 11. člen Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 14/07), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 84/07, 
94/07) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji dne 16.9.2009 sprejel

SKLEP

Sprejme se sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 tako: 

da se črta 2 vrstica tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« z besedilom:

499/1 njiva 2409 del 
803

Uveljavljanje predkupne pravice občine (zaradi infrastrukture) - odkup 
odmerjenega tretjinskega deleža v velikosti 803 m2) 44.165

da se v 9 vrstici tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« črta parcela 111/77, 
da se črta 16 vrstica tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« z besedilom:

1180/1 Njiva 6r 210 Urbano zemljišče za potrebe izgradnjo kolesarske steze in pešpoti 
med OIC in Mlakami 9500

 - da se na koncu tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« doda nova vrstica, ki se glasi:

112,113/2, 
630/2, 
838/17, 
838/14, 839, 
842/1, 895/1, 
1569/1

cesta,cesta, zelenica, dvorišče, zelenica, ce-
sta, dvorišče cesta, cesta, dvorišče  skupaj 306 m2  Odkupi na trasi Ljubljanske 

ceste 13.770

- da se na koncu tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« doda nova vrstica, ki se glasi:

1171/2 in 
1171/3

cesta
njiva

140
212  zemljišči v območju T-4, T-12- povezovalna cesta (predkup) 17.600

da se v tabeli » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« besedilo » SKUPAJ 266.713« nadomesti z besedilom »SKUPAJ 244.418«

da se črta 3 vrstica tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» z besedilom:

1600/33 pašnik 244  
Manjša, že odmerjena parcela, ki se v skladu z že sprejetim sklepom OS 
proda in deloma zamenja za zemljišče lastnika sosednje stavbne parcele 
ob lokalni cesti

10.300

da se v 5 vrstici tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» črta parcela 923/12, travnik, 8 m2, 
da se črta 10 vrstica tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» z besedilom:

250/1 njiva 2862  Kmetijsko zemljišče ob Mengeški c., namenjeno za menjavo za zemlji-
šče v Mlakah ob gostilni Trzinki (p.št. 851/6), ki služi kot parkirišče 24.500

da se črta 13 vrstica tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» z besedilom
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1602/3 in 
187/2

neplodno 
neplodno 

169
 48  Zemljišče ob Ljubljanski c., ki v naravi predstavlja dvorišče pred stanovanj-

sko hišo in v njem ni vgrajene ali načrtovane komunalne infrastrukture 8.680

da se v 15 vrstici tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» črta parcela 1600/56, pašnik, 355 m2, orientacijska 
vrednost pa se zniža na 41.000
da se črta 16 vrstica tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» z besedilom

845/7 cesta 155  Del zemljišča med ulico in sosednjo stavbno parcelo v zasebni lasti 9.300

da se v 17 vrstici tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» črta parcela 1632/3, travnik, 44 m2, orientacijska 
vrednost pa se zniža na 4.680
da se črta 16 vrstica tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» z besedilom:

1599/7 pot 107 javno dobro Zamaknjena menjava za zemljišče, ki ga je kupila OT za 
rekonstr. Kmetičeve ul. 2.140

- da se na koncu tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» doda nova vrstica, ki se glasi:

890/3 dvorišče 62  Prodaja mejašu, saj zeljišče potrebuje kot funcionalno zemljišče, ki ga je nje-
gov prednik sicer prodal občini za potrebe ceste (ul Kamniškega bataljona) 3.720

- da se na koncu tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin» doda nov oddelek, ki se glasi:

PRIDOBIVANJE DRUGIH NEPREMIČNIN - vse k.o. Trzin  

Stanovanje v Trzinu-reševanje socialnih problemov 105.000

SKUPAJ 105.000

- da se v tabeli » Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin – vse k.o.Trzin« besedilo» SKUPAJ 272.582« nadomesti z besedilom »SKU-
PAJ 211.742«

da se »Orientacijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 2010, 363.227« nadomesti z besedilom »Orientacij-
ska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 2010, 302.387« 

Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 začne veljati z 
dnem objave. 

Številka: 26-4.1/2009  ŽUPAN:
Datum: 16.9.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 72/1993 in spremembe in Odl.US: Ur.l. 
RS, št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427
/06-9), Zakona o financiranju občin (Ur.l. 
RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A), Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spre-
membe: Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Statuta Ob-
čine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka 
o spremembah Proračuna Občine Trzin 

za leto 2009 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
8/09) sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni 
seji dne 16.09.2009 obravnaval Rebalans 
proračuna Občine Trzin za leto 2009, pre-
dložen v obliki Odloka o Rebalansu Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2009, vključno s 
predlogom Rebalansa splošnega dela in 
posebnega dela Proračuna Občine Trzin 
za leto 2009, predlogom Rebalansa Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2009 in Obrazložitvijo predloga Rebalansa 
Proračuna kot celote. 

Občinski svet sprejema predlog Odloka o 
Spremembah Proračuna Občine Trzin za 
leto 2009 v predloženem besedilu, vključ-
no s predlogom splošnega in posebnega 
dela Proračuna Občine Trzin za leto 2009 
in predlogom Sprememb Načrta razvoj-
nih programov Občine Trzin za leto 2009, 
vključno z redakcijskimi popravki predlo-
ženimi Občinskemu svetu.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:  26-4.2/2009  ŽUPAN:
Datum:  16.9.2009 TONE PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 72/1993 in spremembe in Odl.US: Ur.l. 
RS, št. 100/2005-UPB1, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427
/06-9), Zakona o financiranju občin (Ur.l. 
RS, št. 123/06 -1, 57/08 -1A), Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spre-
membe: Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Statuta Ob-
čine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka 
o spremembah Proračuna Občine Trzin 
za leto 2009 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
8/09) sprejel 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 
2009 določajo Rebalans proračuna (v na-
daljevanju proračun), postopki izvrševa-
nja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine za leto 2009.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA 
PRORAČUNA IN STRUKTURA PO-

SEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega 

dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so za leto 
2009 na ravni podskupin kontov prikaza-
ni in določeni prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se določa v nasle-
dnjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v € 

Skupina/Podskupina kontov 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.305.334
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.957.570
70 DAVČNI PRIHODKI 2.448.822
700 Davki na dohodek 
in dobiček/glavarina 1.747.260
703 Davki na premoženje 606.276
704 Domači davki na blago 
in storitve 95.286
706 Drugi davki -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 508.748
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 400.676
711 Takse in pristojbine 3.500 
712 Globe in druge denarne kazni 13.737 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 10.110
714 Drugi nedavčni prihodki 80.725
72 KAPITALSKI PRIHODKI 142.837
720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 1.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 141.837
73 PREJETE DONACIJE 100 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 204.827
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 204.827
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije -

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 5.743.482
40 TEKOČI ODHODKI 1.390.434
400 Plače in drugi 
izdatki zaposlenim 416.843
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 67.894
402 Izdatki za blago in storitve 881.622 
403 Plačila domačih obresti ----
409 Rezerve 24.075 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.003.687
410 Subvencije 18.953
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 579.258
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 101.544
413 Drugi tekoči domači transferi  303.932
414 Tekoči transferi v tujino ---- 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.102.357
420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 3.102.357
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 247.005
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski uporabniki 175.170
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 71.835 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)/ PRORA-
ČUNSKI PRIMANJKLJAJ - 2.440.776

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov 2009

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443) 0
44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega pra-
va, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH - 2.440.776
X. NETO FINANCIRANJE 2.440.776

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.098.771 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni 
načrti neposrednih uporabnikov, ki so razde-
ljeni na naslednje programske dele: podro-
čja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske po-
stavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračun-
skih postavk-podskupin kontov in načrt ra-
zvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Trzin. 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANjA 
PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki 

proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku pr-
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vega odstavka 43. člena ZJF, tudi nasle-
dnji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu za-

kona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, 
št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za 
namene, določene v tem zakonu;

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se uporabi za namene, določe-
ne z zakonom, 

3. prihodek od turistične takse, ki se upo-
rabi za namene, določene z zakonom, 

4. prihodki iz naslova komunalnih pri-
spevkov in 

5. drugi prihodki, ki jih določi občina.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

O prerazporeditvah pravic porabe (preno-
sih sredstev med p.p.) v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okvi-
ru področja proračunske porabe odloča 
na predlog neposrednega uporabnika žu-
pan, ki o vsakem tovrstnem posegu obve-
sti občinski svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic pora-
be oziroma spremembe proračuna se na 
predlog župana izvedejo z rebalansom 
proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proraču-
na v prvi polovici leta poroča občinskemu 
svetu praviloma v mesecu juliju, konec 
leta oziroma z zaključnim računom pa o 
celoletnem izvrševanju in realizaciji pro-
računa v preteklem letu. 

7. člen
(prevzemanje obveznosti 

za večletne naložbe)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem 
letu za projekte iz načrta razvojnih pro-
gramov prične s postopkom prevzemanja 
obveznosti za celotno vrednost projekta, 
ki je vključen v načrt razvojnih progra-
mov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti nepo-
srednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika, od tega 
1. v letu 2010 do 50 % navedenih pravic 

porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % nave-

denih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti ne-
posrednega uporabnika, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih za blago 

in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ne veljajo za prevzemanje ob-
veznosti z najemnimi pogodbami in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektri-
ke, telefona, vode, komunalnih storitve in 
drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretje-
ga odstavka tega člena se načrtujejo v fi-
nančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(proračunski skladi)

V skladu z Zakonom o javnih financah ob-
čina: 
1. oblikuje podračun proračunske rezer-

ve, oblikovane po ZJF in 
2. lahko oblikuje podračun stanovanjske-

ga sklada, ustanovljenega na podlagi 
predhodno sprejetega odloka o usta-
novitvi proračunskega sklada. 

Proračunska rezerva se v letu 2009 obliku-
je v skupni višini 24.075€.

Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sred-
stev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
1.000 € župan in o tem obvešča občinski 
svet v skladu z zakonom.

O uporabi sredstev proračunske rezerva-
cije, ki se oblikuje v višini 7.575 €, odloča 
župan in o porabi sredstev obvešča ob-
činski svet v okviru rednih poročil o izvr-
ševanju proračuna. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLjANjA IN 
PRODAjE STVARNEGA 

IN FINANČNEGA PREMOžENjA 
OBČINE

9. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstav-
ka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do 
višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše 
plačilo dolga.

10. člen 
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih 
upravlja župan.

11. člen 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim stvarnim premoženjem 
občine pod vrednostjo 5.000 € v posa-
meznem primeru sprejme župan, pri če-
mer se omeji na pridobivanje zemljišč, 
potrebnih za izgradnjo komunalne infra-
strukture oziroma zemljišč z že vgrajeno 
infrastrukturo in razpolaganje z zemljišči 
ob zasebnih stavbnih parcelah, v katerih 
ni vgrajene ali načrtovane komunalne in-
frastrukture. 

5. OBSEG ZADOLžEVANjA IN 
POROŠTEV OBČINE IN jAVNEGA 

SEKTORjA

12. člen
(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odpla-
čila dolgov v računu financiranja se obči-
na za proračun leta 2009 lahko zadolži do 
višine 259.146 €, in sicer za naslednje in-
vesticije: Dom starejših občanov, naložbe 
v ceste-novogradnje in obnove, objekti za 
šport in rekreacijo in nakup oziroma gra-
dnja stanovanj.

Obseg poroštev občine za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov in javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, 
v letu 2009 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 161.966 €.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za 
odpravljanje likvidnostnih težav skladno 
z zakonom, vendar v višini največ 5 % na-
črtovanih prihodkov proračuna. Župan o 
najemu kratkoročnega posojila obvesti 
občinski svet na naslednji seji. 

13. člen
(zadolževanje javnih zavodov 

in javnih podjetij)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni 
občine (javni zavodi in javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je Občina Trzin) se 
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne vi-
šine 161.966 €. Kolikor gre za pravno ose-
bo z več ustanovitelji, je delež dolga, za 
katerega jamči Občina Trzin, lahko naj-
več enako visok kot dolg iz prejšnjega 
stavka. 

6. PREhODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha veljati Odlok o spremembah Proraču-
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na Občine Trzin za leto 2009 (Ur.v. OT, št. 
9/08).

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in na spletni strani Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po ob-
javi.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za 
leto 2009 in Načrt razvojnih programov 
Občine Trzin za leto 2009 se skupaj z raz-
širjenim splošnim delom Proračuna Obči-
ne Trzin za leto 2009 objavijo na spletni 
strani Občine Trzin in začnejo veljati hkra-
ti z spremembami Odloka o Proračunu 
Občine Trzin za leto 2009. 

Številka: 26-4.2.1/2009 Župan:
Datum: 16.9.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 
31/00, 36/00, 127/06), 23. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 15/03), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB) in 
9. in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) na 26. redni seji dne 16.09.2009 
sprejel 

 
ODLOK

o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Za-
vod za kulturo, izobraževanje, šport, turi-

zem in mladino Trzin«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem Odlokom Občina Trzin (v nadaljeva-
nju besedila: ustanoviteljica), spreminja in 
dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda« Zavod za kulturo, izobraževanje, 
šport, turizem in mladino Trzin« (v nadalj-
njem besedilu: zavod), (Ur. v. OT, št. 9/08) v 
prehodnih določbah.

2. člen

X. PREhODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

V 30. členu se drugi in tretji odstavek črtata 
in nadomestita z novima tretjim in četrtim 
odstavkom, ki se glasita: 
«V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so 

potrebna za pripravo vloge za vpis v so-
dni register in začetek dela zavoda v 
roku 4 mesecev od podpisa pogodbe o 
opravljanju del in nalog v. d. direktorja.  
Občinski svet na prvi seji po uveljavitvi teh 
sprememb v skladu s 13. členom tega od-
loka imenuje predstavnika ustanovitelja v 
svet zavoda. V.d. direktorja pa v mesecu dni 
po uveljavitvi teh sprememb skliče pred-
stavnike društev s področja kulture, izobra-
ževanja, športa, turizma in mladine, ki na 
zboru, v skladu s 13. členom tega odloka, 
imenujejo predstavnika zainteresirane jav-
nosti v svet zavoda.«

3. člen
Črta se 31. člen odloka in se ga nadomesti z 
novim, ki se glasi:
»Svet zavoda sprejme statut in poda soglas-
je k aktu o organizaciji dela in sistemizaciji 
delovnih mest zavoda v roku 4 mesecev od 
vpisa v sodni register. Statut zavoda začne 
veljati, ko ga sprejme svet zavoda ob pred-
hodnem soglasju ustanovitelja. 
V.d. direktor zavoda je dolžan akte iz prej-
šnjega odstavka pripraviti v roku dveh me-
secev od vpisa zavoda v sodni register.«

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po obja-
vi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 26-6 /2009 Župan:
Datum:  16.09.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 
Zakona o javnih financah (Ul RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) je občinski 
svet na 26. redni seji dne 16.09.2009 sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom župana o stanju investicijskega 
projekta Jefačn'kova domačija. 

Občinski svet soglaša, da župan in uprava 
Občine Trzin ukrepata v skladu z možnost-
mi, ki izhajajo iz Poročila župana o stanju 
investicijskega projekta Jefačn'kova doma-
čija. Kolikor ne bo mogoče v najkrajšem 
času doseči sklenitve pogodbe o nakupu 
parcel št. 5/3 in 15/2, obe k.o. Trzin, lahko 
sprožita postopek za razveljavitev pogodb 
iz l. 2006 v zvezi s parcelami št. 12 in 5/3 in 
15/2, vse k.o. Trzin. Kolikor ne bo mogoče 
dobiti dovoljenja za porušenje dela objek-

ta Jefačn'kova domačija (stanovanjska hiša), 
ki ogroža okolico, vsaj do konca leta 2009, 
lahko župan in uprava sprožita postopek 
prodaje domačije oziroma postopek za raz-
veljavitev odloka, s katerim je objekt razgla-
šen za spomenik lokalnega pomena. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka.: 26-7/2009 Župan: 
Datum:  16.09.2009 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi – UPB-2 (Ur.l. 
RS, št. 94/07, Zakona o vrtcih – UPB-2 (Ur.l. 
RS, št. 100/2005 in 25/08) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 26. redni seji 
16.09. 2009 sprejel 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec 

Žabica 

Občinski svet Občine Trzin na podlagi pre-
dloga Osnovne šole Trzin določa, da cene 
programov predšolske vzgoje mesečno na 
otroka s 1. 10. 2009 znašajo:
- za I. starostno obdobje: 477,04 EUR,
- za II. starostno obdobje: 342,27 EUR,
- stroški živil v ceni za otroke I. starostnega 

obdobja: 40,72 EUR,
- stroški živil v ceni za otroke II. starostne-

ga obdobja: 41,30 EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka: 26-8/2009 Župan:
Datum: 16.09.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) 
in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 
8/2006) je občinski svet na 26. redni seji dne 
16.09.2009 sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin pooblašča žu-
pana Občine Trzin, da imenuje posebno 
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komisijo, ki bo v imenu občinskega sveta 
preverjala vse predloge JZ Osnovna šola 
Trzin glede sprememb cen programov 
otroškega varstva, ki jih izvaja JZ OŠ Trzin, 
Enota Vrtec, pri čemer mora biti namen 
sodelovanja komisije predvsem ugotovi-
ti utemeljenost predlogov za spremem-
be cen in preveriti možnosti ter svetovati 
javnemu zavodu glede racionalizacije po-
slovanja, izkoriščanja morebitnih rezerv in 
zniževanja stroškov, ne da bi to ogrozilo 
kakovost izvajanja programov. 

Občinski svet nalaga županu, da imenuje 
člane in članice komisije takoj po uveljavi-
tvi tega sklepa.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin. 

Številka: 26-9/2009 Župan:
Datum:16.09.2009 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 10. in 45. člena Odloka o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v Obči-
ni Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
6/2009) je župan Občine Trzin na predlog 
izvajalca javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki sprejel

PRAVILNIK
O ZBIRANjU IN ODVOZU KOMU-
NALNIh ODPADKOV V OBČINI 

TRZIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
S tem pravilnikom se določa način zbira-
nja komunalnih odpadkov in vrste posod 
za zbiranje in odvoz komunalnih odpad-
kov. 

II. NAČIN ZBIRANjA KOMUNAL-
NIh ODPADKOV

2. člen
Skupne zbiralnice komunalnih odpad-
kov
V skupnih zbiralnicah ločenih frakcij se 
zbirajo papir ter steklo in sicer v: 
- posodah za papir:
 - časopisi,
 - revije,
 - zvezki, 
 - knjige, 
 - prospekti, katalogi,
 - pisarniški papir,
 - odpadna embalaža iz papirja, 

  kartona, lepenke, 
 - telefonski imeniki, 
 - kartoni, 
 - pisemski in ovojni papir, 
 - pisemske ovojnice,
 - papirne nakupovalne vrečke.
- posodah za steklo:
- steklenice živil in pijač,
- steklena embalaža zdravil in kozmeti-

ke,
- kozarci vloženih živil.

3. člen
Individualne zbiralnice komunalnih od-
padkov 
V individualnih zbiralnicah ločenih frakcij 
se zbirajo biološki odpadki ter embalaža 
iz plastike ali sestavljenih materialov in 
kovin in sicer v:
- posodah za biološke odpadke:
 - zelenjavni odpadki (čebulni in 
  krompirjevi olupki, ostanki vseh 

vrst 
  zelenjave, denimo solate, zelja …),
 - olupki in ostanki sadja,
 - kavne usedline,
 - kavni filtri in čajne vrečke,
 - netekoče ostanki hrane 
  (kosti, meso,…),
 - jajčne lupine,
 - pokvarjeni prehrambeni izdelki 
  (brez embalaže),
 - papirnate vrečke in robčki, 
 - rože,
 - plevel,
 - pokošena trava,
 - stara zemlja lončnic,
 - listje, razrezane veje.

- posodah za drobno odpadno embala-
žo iz plastike ali sestavljenih materia-
lov in kovin: 

 - plastenke pijač in živil,
 - plastenke čistil in pralnih sredstev, 
  ki nimajo znaka nevarnih odpad-

kov, 
 - pločevinke pijač, 
 - prazne konzerve živil,
 - votla embalaža od mleka, sokov, 
 - plastični lončki, jogurtni lončki, …
 - posodice od margarine 
  in podobno, 
 - embalaža, ki je prevlečena z alu 
  folijo (prazne kavne vrečke, ...),
 - prodajna embalaža iz plastičnih 
  mas (PE, PET, PVC), 
 - plastične vrečke, 
 - vsi drugi majhni kovinski odpadki 
  (baker, cink, aluminij, bela 
  pločevina, ...).

4. člen
V individualnih zbiralnicah mešanih ko-
munalnih odpadkov se zbirajo ostali 
ostanki odpadkov in sicer v: 
- posodah za ostanke mešanih 
 odpadkov:

 - sanitetni material,
 - plenice,
 - ohlajen pepel, ki ni od drv,
 - šiviljski odpadki,
 - mačji pesek,
 - kasete, filmi, fotografije,
 - keramika, porcelan,
 - plastificiran papir,
 - manjše količine stiropora in 
  zamaščene folije,
 - kanine, usnje,
 - vrečke iz sesalca,
 - pluta,
 - guma,
 - žarnice, 
 - izolacijsko in avtomobilsko steklo.

5. člen
Zbiranje odpadkov v zbirnem centru
V zbirnem centru se v sklopu izvajanja 
javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki zbirajo naslednje vrste odpadkov:
- papir in lepenka vseh vrst in velikosti, 

vključno z odpadno embalažo iz pa-
pirja in lepenke,

- stekla vseh velikosti in oblik, vključno 
z odpadno embalažo iz stekla,

- plastika, vključno z odpadno embala-
žo iz plastike ali sestavljenih materia-
lov,

- odpadki iz kovin, vključno z odpadno 
embalažo iz kovin,

- les, vključno z odpadno embalažo iz 
lesa,

- oblačila,
- tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole,
- detergenti,
- baterije in akumulatorji,
- odpadne električne in elektronske 

opreme,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Uporabnikom, ki so vključeni v gospo-
darsko javno službo zbiranja in prede-
lave organskih odpadkov je v zbirnem 
centru omogočeno predajanje zelenega 
vrtnega odreza. Prevzem teh odpadkov 
je strošek v sklopu izvajanja javne službe 
ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom 
ne zaračunava ob dovozu.

Uporabnikom, ki niso vključeni v gospo-
darsko javno službo zbiranja in odvoza 
organskih odpadkov v zbirnem centru ni 
omogočeno brezplačno predajanje zele-
nega vrtnega odreza.

6. člen 
Zbiranje kosovnih odpadkov 
Kosovni odpadki, ki jih v skladu z Odlo-
kom o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Trzin zbira izvajalec javne službe 
so naslednji: 
- žimnice, vzmetnice,
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- vse vrste pohištva,
- talne obloge, preproge,
- kolesa, smuči, sani,
- kopalniška oprema,
- peči za centralno ogrevanje,

7. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov 
Nevarni odpadki, ki jih v skladu z Odlo-
kom o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Trzin zbira izvajalec javne službe 
so naslednji: 
- zaščitna sredstva za rastline (škropiva, 

pesticidi, insekticidi),
- barve, laki, premazi, lužila, lepila, raz-

redčila,
- osnovna embalaža, čopiči, krpe, lopa-

tice, rokavice,
- odpadne kemikalije,
- belila, čistila, lugi, čistilna sredstva,
- kozmetika: pršila, čistila za lak, ličila, 

kozmetične barve, laki za nohte,
- zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, 

sirupi, tablete, termometri,
- akumulatorji, baterije, filtri,
- odpadna olja, topila in razmaščevalna 

sredstva,
- svetila: neonska, halogenska, fluore-

scentna, žarnice.

III. VRSTE POSOD ZA ZBIRANjE 
IN ODVOZ ODPADKOV

8. člen 
Vrste in število posod 
Posode za zbiranje odpadkov so tipske in 
se glede na uporabo razlikujejo po tipu, 
barvi in velikosti. 

Velikosti posod in njihovo število na in-
dividualnih ter skupnih zbiralnicah za lo-
čeno zbiranje komunalnih odpadkov ter 
posod za zbiranje ostankov mešanih od-
padkov morajo biti take, da ustrezajo po-
trebam uporabnikov ter frekvenci odvo-
zov odpadkov, ki jih izvaja izvajalec.

Tipske velikosti  

9. člen
Tipske velikosti posod (v l), ki se upora-
bljajo pri izvajanju javne službe so: 80, 
120, 140, 240, 360, 660, 770, 1100. 

Posode večje od 1100 l uporablja izvaja-
lec javne službe po lastni presoji glede 
na tehnološke možnosti za praznjenje za-
bojnikov.

10. člen
Tipske barve, ki se uporavljajo za označe-
vanje posameznih vrst posod so:
- modra – papir
- rumena - embalaža
- zelena – steklo

- rjava – biološki odpadki
- črna – ostanki odpadkov

a) člen 
Za občasne dodatne količine mešanih 
komunalnih odpadkov morajo povzro-
čitelji uporabiti ustrezne vrečke z ozna-
ko izvajalca, ki jih zagotavlja izvajalec ter 
omogoči nakup na ustreznih mestih. Od-
padki v vrečah se položijo poleg obstoje-
čih posod.

b) člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po obja-
vi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
 
Številka: Ž-47/2009 Župan:
Datum:18.09.2009 toneperŠak, l.r.


