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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 
popr., 101/13, 55/15 – ZeisP, 96/15 – ZIRPS1617), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Odloka o Rebalansu Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 (Uradni vestnik OT, št 7/16) 
na 15. redni seji, dne  14. septembra 2016 sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 15. redni seji, 14. 
septembra 2016, seznanil s Polletnim poročilom župana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in 
ocenjuje poročilo kot ustrezno in dovolj nazorno.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.  
 
Številka: 15-1/2016                                 ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                              Peter LOŽAR,  l.r. 
                                                                                                                                                 

 

 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 48. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00, 5/04) je 
Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji, dne 14. 
septembra 2016, sprejel 
 

SKLEP 
o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 

2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del 
 

 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC 
– JUG – 1. del. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 15-2/2016                                 ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                           Peter LOŽAR,  l.r. 

 

 
 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in 48. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 15. redni seji, dne 14. septembra 
2016, sprejel 
 

SKLEP 
o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 

4/1 PESKE – 1. del 
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 15-3/2016                                 ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                              Peter LOŽAR,  l.r. 

 

 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – 
odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), Resolucije o 
nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 
(ReNSP15–25, Uradni list RS, št. 92/15), Lokalnega 
razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 
2020 (Uradni vestnik OT, št. 7/2014) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) na  15. redni seji, dne  14.09.2016 
sprejel 
 

Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 
2016-2020 

 
1. Namen 
 

Občina v skladu z zakonom vodi stanovanjsko politiko 
tako, da zagotavlja lokacije, obseg in dinamiko graditve 
lastnih in najemnih stanovanj v okviru prostorske 
politike. Prav tako je občina na področju socialne politike 
dolžna zagotavljati neprofitna stanovanja, namenjena 
predvsem reševanju stanovanjskih potreb občanov oz. 
šibkejših skupin.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3613
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Občina v skladu s svojimi zmožnostmi in potrebami 
zagotavlja neprofitna stanovanja, pri čemer je občina 
pristojna zagotavljati tudi sredstva za subvencioniranje 
najemnine in drugo izredno pomoč pri uporabi stanovanj 
ter sprejemati usmeritve in zagotavljati pogoje za gradnjo 
in prenovo stanovanj. Finančne zmožnosti so omejene s 
posameznim proračunom občine. 
 
Stanovanjski program teži k ustvarjanju razmer za 
zagotavljanje kakovosti bivanja za različne skupine 
prebivalstva, predvsem tiste z ranljivejšim družbenim 
položajem. Prednostna področja so usmerjena k 
reševanju bivanjske problematike dveh ciljnih skupin 
prebivalstva – mladih in ekonomsko šibkejših. V procesu 
ekonomskega in bivanjskega osamosvajanja mladih in 
socialno ogroženih se spodbuja najem, zato ukrepi težijo 
k čim lažjemu dostopu do občinskega najemnega fonda 
in k celoviti ureditvi najemnih razmerij. 
 
       2. Statistika 
 
Občina Trzin ima v lasti 17 stanovanj, od tega 11 
neprofitnih, 1 tržno, 3 službena in 2 bivalni enoti. 
Stanovanja so 1, 2 in 3-sobna. Najmanjše stanovanje je 
veliko 31,15 m², največje 81,40 m², povprečna velikost 
stanovanja je 58,28 m². Zasedena so vsa stanovanja, 
trenutno sta podeljeni dve subvenciji neprofitnih 
najemnin in ena subvencija tržne najemnine. Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije1 na dan 1.1.2015 
je bilo v Občini Trzin skupaj 1.423 stanovanj, od tega 
217 nenaseljenih stanovanj, kar predstavlja 15,25% vseh 
stanovanj v občini. V primerjavi s sosednjimi občinami 
(npr. Komenda, Mengeš, Moravče) je odstotek 
nenaseljenih stanovanj med (naj)nižjimi. 
 
Statistični podatki kažejo, da je bilo v občini 369 
stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 78% stanovanj 
je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna 
velikost stanovanja je bila 94 m2. 
 
Med prebivalci občine je bilo število najstarejših – tako 
kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, sta prebivali 
102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila 
vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti 
tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa 
tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga 
v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.  
 
Po statističnih podatkih na dan 1.1.2015 znaša povprečna 
mesečna bruto plača v Občini Trzin 1.550,69 EUR na 
prebivalca, registriranih brezposelnih je bilo v povprečju  
8,2%, kar kaže na relativno nizek odstotek socialno 
ogroženih občanov in razmeroma dobro socialno sliko 
občine. Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med 
delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno 
aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).  
 

                                                           
1
 Vir: Statistični urad RS 

        
3. Cilji 

 
Glede na podatke in njihovo primerjavo s sosednjimi 
občinami ugotavljamo, da je število občinskih neprofitnih 
stanovanj glede na število prebivalstva visoko in  da 
trenutna dostopnost neprofitnih stanovanj sledi 
potrebam po teh stanovanjih v občini. Korekcijo tega 
deleža predstavljajo sredstva za subvencioniranje 
neprofitnih in tržnih najemnin ter drugo izredno pomoč 
pri uporabi stanovanja, ki jih občina zagotavlja v skladu z 
veljavno zakonodajo.  
 
Socialno ogroženim skupinam prebivalstva je ekonomska 
dostopnost do stanovanja omogočena predvsem z 
neprofitno najemnino in subvencioniranjem le-te. 
Posebno pozornost je prednostno potrebno nameniti 
mladim in mladim družinam, ki jim je za osamosvojitev 
in rešitev prve stanovanjske problematike potrebno 
zagotoviti možnost najema neprofitnih stanovanj, 
predvsem v obliki dodatnega točkovanja pri kandidiranju 
na javnem razpisu.  
 
Pri reševanju stanovanjske problematike starejših oseb, je 
glede na trenutne razmere zagotovljeno institucionalno 
varstvo in reševanje bivanjskega vprašanja ter 
vključenosti v družbo v okviru Centra aktivnosti Trzin 
(CAT), ki ga izvaja Dom počitka Mengeš, Enota Trzin, 
kjer se starejši lahko seznanijo z informacijami o 
izboljšanju bivanjskega in življenjskega standarda. 
 
Občina gospodari tudi s svojim stanovanjskim fondom. 
Sredstva za obnovo ter vzdrževanje stanovanj v lasti 
občine bo Občina Trzin zagotavljala iz Proračuna Občine 
Trzin2. Do leta 2020 bo občina zagotovila sredstva za 
realizacijo sprejetih ciljev tega programa. S sredstvi se bo 
zagotovilo povečanje kapacitet oziroma kakovost 
obstoječih  stanovanj,  njihova funkcionalna in 
energetska sanacija, s tem pa se bo omogočila tudi višja 
energetska učinkovitost in posledično kakovost bivanja 
prebivalcev občinskih stanovanj.  
 
V primeru gradnje novih stanovanj, tako občinskih kot 
zasebnih bo potrebno upoštevati predvsem bivalni 
standard, ki na dolgi rok omogoča čim nižje stroške 
bivanja, predvsem je to pomembno pri izgradnji 
občinskih bivalnih enot, ki zagotavljajo začasno rešitev 
stanovanjskega problema socialno najbolj ogroženih 
skupin prebivalstva.  
 
4. Ukrepi 
 
Pri zagotavljanju zadostnega števila primernih stanovanj 
si bo občina prizadevala prednostno aktivirati obstoječi 
fond nenaseljenih stanovanj.  

                                                           
2
 V Proračunu za leto 2016 (Uradni vestnik OT št. 3/16 

in 7/16) je za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, 

subvencije najemnin in prenovo večstanovanjske 

stavbe z neprofitnimi stanovanji na Ljubljanski 13 v 

Trzinu namenjenih sredstev v skupnih višini 71.097,00 

EUR. 

http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaStevilo
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaSobe
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaPovrsina
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaPovrsina
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
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Po statističnih podatkih na dan 1.1.2015 je bilo v Občini 
Trzin nenaseljenih 217 stanovanj. Za dosego tega je 
najpomembnejši ukrep osveščanje zasebnikov o 
smiselnosti in ekonomski upravičenosti revitalizacije 
nezasedenih stanovanj, ki so tudi priložnost za 
medgeneracijsko sodelovanje. Gotovo bo potreben čas za 
generacijski preskok, saj v Sloveniji najemniški fond šele 
nastaja. Smiselno je spodbuditi zasebne lastnike 
nenaseljenih stanovanj, da le-ta dolgoročno oddajo po 
ugodnejši najemni ceni, s čimer si tudi izboljšajo svoje 
ekonomsko izhodišče. Vsekakor pa bo država morala v 
okviru zakonodaje ustrezno zaščititi tudi lastnike, saj le-ti 
zaradi zapletenih postopkov glede izterjav neplačanih 
najemnin in vrnitve stanovanj v posest pogosto 
nepremičnine ne ponudijo trgu. V kolikor bodo 
nezasedena neprofitna stanovanja v lasti občine, se jih bo 
ob reševanju bivanjske problematike prednostnih skupin 
prebivalstva ponudilo na javnem razpisu v najem.  
 
Pri zasnovi stanovanjskega fonda bo občina spodbujala 
predvsem načrtovanje stanovanjskih kapacitet z 2 do 3-
sobami, ki so primerna za gospodinjstvo s povprečno 3 
do 4-člani ter dolgoročno dosegajo nizke vzdrževalne in 
obratovalne stroške ter pri čemer OPN opredeljuje 
zmernost poselitve.  Pri zagotavljanju stanovanjskega 
fonda v lasti občine pa sicer zaznavamo povpraševanje 
po manjših, eno oz. dvosobnih stanovanjih, zato bodo 
prizadevanja šla v to smer. Občina bo v okviru proračuna 
zagotovila sredstva za realizacijo nakupov neprofitnih 
stanovanj, glede na izkazane potrebe in finančne 
zmožnosti.  
 
Prav tako je treba pri načrtovanju upoštevati, da so 
stanovanja arhitektonsko lahko dostopna, tako za starejše 
kot za invalidne osebe. Glede na to, da v občini nismo 
zaznali potrebe invalidov po prilagojenih stanovanjih, 
tudi ustvarjanje tovrstnega stanovanjskega fonda v lasti 
občine ni v načrtu.  
 
Za čim boljšo izkoriščenost obstoječega stanovanjskega 
fonda v lasti občine je pomembno kontinuirano 
vzdrževanje in prenova. Nekaj sredstev je občina že 
vložila in jih glede na potrebe  še bo vložila v energetsko 
prenovo stanovanj,  kar bo prispevalo k zmanjšanju 
toplotnih izgub in prispevalo k učinkoviti rabi energije v 
stanovanjskih stavbah, hkrati pa zmanjševalo obratovalne 
stroške najemnikov in vzdrževalne stroške lastnikov 
stanovanj. Višino sredstev se bo določilo v vsakem 
proračunu.  
 
Pomembnejša naloga občine je v okviru prostorskega 
načrtovanja zagotavljati možnosti oziroma lokacije 
gradnje lastnih in najemnih stanovanj, kar občina 
zagotavlja že sedaj. Z vzpostavitvijo boljših 
formalnopravnih pogojev na nacionalni ravni se bo 
omogočilo aktivno izvajanje zemljiške politike tudi na 
lokalni ravni. 
 
 
 
 

 
5. Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. Z dnem uveljavitve 
tega programa preneha veljati podtočka 1.9 v 
poglavju 3. Ključni programi in ukrepi Lokalnega 
razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 
do 2020. 
 
Številka: 352-0003/2016                          ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                            Peter LOŽAR, l.r. 
      

 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 38. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/15) je Občinski svet Občine Trzin na 
15. redni seji, dne 14. septembra 2016 sprejel naslednji  
 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev za sodne stroške, storitve 
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih za obdobje od 1.7.2014 do 
30.6.2015. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
dokončnim poročilom nadzora nad namenskostjo 
porabe presežka sredstev prejetih iz naslova 
vračila telekomunikacijskih sredstev.  

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

 
Številka: 15-6/2016                              ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                           Peter LOŽAR,  l.r. 

 

 
 

NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 12. redni seji z dne 08. 06. 2016 
sprejel 
 
 
 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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POROČILO NADZORA NAD PORABO 

OBČINSKIH SREDSTEV ZA SODNE STROŠKE, 
STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH 

IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN 
DRUGIH ZA OBDOBJE OD 1.7.2014 DO 30.6.2015 

 
 
Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter LOŽAR 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 
04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za 
nadzor nad porabo občinskih sredstev za sodne stroške, 
storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih za obdobje od 1.7.2014 do 30.6.2015. 
V delovno skupino sta bili imenovani Elda Romac in 
Katarina Kadunc.  
 
Na podlagi pridobljenih konto kartic proračunske 
postavke 0045 – Sodni stroški, stroški notarjev in 
odvetnikov za nadzorovano obdobje je delovna skupina 
naročila dokumente za izbrani vzorec. Občina Trzin je 
pravočasno pripravila dokumentacijo.  Delovna skupina 
se je sestala 9. marca 2016. Opravili smo pregled 
priložene dokumentacije in se pogovorili z direktorico 
občinske uprave. Delovna skupina je nadzor zaključila in 
izdelala osnutek poročila 9.3.2016. Po prejetem odzivu je 
delovna skupina 8.6.2016 pripravila končno poročilo. 
 
 
Namen in cilj nadzora: 

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

● preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
 
Ugotovitveni del 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – nadzor porabo občinskih sredstev za sodne 
stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih za obdobje od 1.7.2014 do 
30.6.2015. 
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.  
 
Priporočila in predlogi 
 
 
 

 
Stroški odškodnine 
 
Ugotovitev 
Pri pregledu stroška v višini  3.307,82 je delovna skupina 
ugotovila, da je plačilo odškodnine v sporu s fizično 
osebo (poškodba zaradi padca na pločniku) evidentirano 
v breme proračunske postavke 0045 - Sodni stroški, 
stroški notarjev in odvetnikov. Delovna skupina 
ugotavlja, da je plačilo sicer evidentirano na konto z 
ustreznim nazivom Odškodnine zaradi sodnih postopkov 
(konto 402920), vendar ne sodi na proračunsko postavko 
0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, ker 
ne predstavlja plačila sodnih stroškov in odvetniških 
storitev temveč odškodnino (vtoževan znesek) v pravdni 
zadevi. 
 
Priporočilo 
Občini Trzin priporočamo, da plačila odškodnin iz 
zaključenih sodnih sporov, evidentira na ustrezni konto 
glede na naravo odškodnine, ne pa v breme nadzorovane 
proračunske postavke. 
 
Odziv nadzorovane osebe 
Odškodnine zaradi sodnih postopkov ni mogoče planirati 
vnaprej, ker je težko predvideti, kdaj bo realizacija (če bo) 
odškodnine. Zato jih je včasih težko razmejiti na točno 
določeni strošek. Predlog nadzorovane osebe je, da se 
proračunska postavka razširi s spremembo imena v PP 
0045 – Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, stroški 
odškodnin in drugi stroški. 
 
Odziv nadzornega odbora 
Strinjamo se, da je izdatke za stroške odškodnin težko 
predvideti. Kljub temu menimo, da bi morala biti 
odškodnina financirana iz proračunske postavke, ki po 
naravi predstavlja vsebino, za katero je odškodnina 
plačana. V kolikor to ni možno, se strinjamo s predlogom 
Občine, da se obstoječo proračunsko postavko PP 0045 
razširi.  
 
Številka zadeve: 9001-0008/2015-10 
Datum: 09.06.2016 
 
            Predsednica nadzornega odbora: 
                   Katarina Kadunc, l.r. 

 

 
 
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 11. korespondenčni seji z dne 
04.07.2016 sprejel 
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KONČNO POROČILO NADZORA NAD 
NAMENSKOSTJO PORABE PRESEŽKA 

SREDSTEV PREJETIH IZ NASLOVA VRAČILA 
TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV 

 
Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter LOŽAR 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 
04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za 
nadzor nad namenskostjo porabe presežka sredstev 
prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev. V 
delovno skupino sta bili imenovana Marcel Koprol in 
Katarina Kadunc.  
 
Opis nadzorovane postavke: Občinski svet je 16.12.2009 
formiral sklad z Odlokom o ustanovitvi proračunskega 
sklada za investicije v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo skladno z zahtevami Zakona o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V sklad se je 
z odlokom preneslo 213.000 EUR. Občina sredstva 
nalaga v posebni namenski depozit, stanje na dan 
31.12.2015 znaša 219.743,77 EUR. V letu 2015 je občina 
iz sklada porabila 533 EUR.  
 
Na podlagi pregledane zakonodaje in občinskih odlokov 
smo proučili namenskost teh sredstev. Hkrati smo 
pregledali porabo sredstev za obdobje od 1.1.2015 do 
31.12.2015. Delovna skupina se je sestala 6. aprila 2016. 
Opravili smo pregled naročene dokumentacije in se 
pogovorili z računovodjo, nato smo zahtevali dodatna 
pojasnila ter se ponovno sestali 6.5.2016. Delovna 
skupina je nadzor zaključila in izdelala predlog poročila 
14.6.2016.  
 
Namen in cilj nadzora: 

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

● preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
 
 
Ugotovitveni del 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – nadzor nad namenskostjo porabe presežka 
sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih 
sredstev. 
 
 
 

 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.  
 
Priporočila in predlogi 
 
STRATEGIJA PORABE SREDSTEV 
 
Ugotovitev: 
Na podlagi nadzora, ki smo ga opravili, smo ugotovili, da 
je Občina Trzin v zadnjih 3 letih porabila minimalna 
sredstva posebnega sklada, ki je nastal iz presežka 
sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih 
sredstev. Strinjamo se, da je poraba sredstev omejena, 
vendar kljub temu ugotavljamo, da Občina nima sprejete 
strategije porabe teh namenskih sredstev. 
 
Priporočilo: 
Občini predlagamo, da pripravi dolgoročno strategijo 
porabe teh sredstev za nadaljnjih 5 let ter prouči 
možnosti porabe teh sredstev za različne namene v 
skladu z določili Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. Predlagamo, da Občina 
pripravi predlog strategije do konca leta 2016 ter jo 
predloži v obravnavo Občinskemu svetu.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Občinska uprava Občine Trzin se je v zvezi s porabo 
sredstev in presežki sredstev, ki so bila v skladu z 
Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje predmet vračila občinam, obrnila na resorno 
ministrstvo. Po prejemu odgovora s strani ministrstva 
bomo pripravili ustrezne dokumente, ki bodo podlaga za 
porabo sredstev. Strinjamo se, da se zaradi kompleksnosti 
porabe sredstev, ki so za porabo zelo omejena, pripravi 
strategija porabe oz. naložb namenskih sredstev.  
 
Številka zadeve: 9001-0006/2015-11 
Datum: 05.07.2016                                                                                                                                                                       
                                       
                                      Predsednica nadzornega odbora: 
                    Katarina Kadunc, l.r. 

 

 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12- ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o 
medijih (110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – 
ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 02/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 2 in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 15. redni seji, dne 14. septembra 2016 sprejel 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin 

 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
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1. člen 

 
V Odloku o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12 in 3/15) 
se 10. člen v celoti spremeni tako, da se glasi: 
 
»Odsev prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Trzin brezplačno. 
Odsev prejemajo brezplačno tudi pravne osebe, samostojni 
podjetniki, ki imajo sedeže ali poslovne prostore v občini Trzin, če v 
skladu z določbo 9. člena tega odloka sporočijo, da želijo prejemati 
Odsev. V elektronski obliki je Odsev na voljo brezplačno. 
 
Naročnikom, ki izkažejo interes po prejemanju Odseva v tiskani 
obliki in niso določeni v prvem odstavku tega člena, se stroški 
glasila in pošiljanja naročenih izvodov praviloma zaračunavajo na 
podlagi veljavnega cenika, ki ga v okviru Finančnega načrta glasila 
Odsev, sprejme Občinski svet Občine Trzin. Določen del izvodov 
Odseva (do 20) se lahko brezplačno nameni javnim zavodom, 
katerih lastnik ali solastnik oziroma ustanovitelj ali soustanovitelj 
je Občina Trzin in, ki izkažejo interes po prejemanju Odseva v 
tiskani obliki. Drug določen del izvodov (do 30) pa lahko župan 
brezplačno nameni kot promocijo nekdanjim občanom ter drugim 
fizičnim ali pravnim osebam in društvom, ki izkažejo interes po 
prejemanju glasila v tiskani obliki. 
 
Ceno za tiskan izvod Uradnega vestnika Občine Trzin določi 
župan s sklepom, v elektronski obliki pa je Uradni vestnik na 
voljo brezplačno.« 
 

2. člen 
 

Prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena se spremenijo 
tako, da se glasijo: 
 
»Vsi prispevki, članki, morebitni literarni ali publicistični 
prispevki in fotografije, razen tistih, ki so določeni v 2. odstavku 
tega člena, objavljeni v Odsevu, ki so nastali in so objavljeni po 
naročilu urednika ali v dogovoru z njim, so v skladu s tem 
odlokom, honorirani. Način izračuna honorarjev se določi v 
finančnem načrtu. Do porabe sredstev urednik v skladu z 
zakonom in tem odlokom prosto razpolaga s sredstvi. 
  
Prispevki, kot so pisma bralcev, promocijski članki o gospodarskih 
družbah, samostojnih podjetnikih ali obrtnikih, ki so objavljeni na 
pobudo teh družb, podjetnikov ali obrtnikov, obvestila in poročila 
javnih zavodov, obvestila in poročila o delu trzinskih društev in 
organizacij, ki sama pripravijo prispevek, županovega kotička, 
rednega intervjuja z županom ter prispevki župana in drugih 
občinskih funkcionarjev, ki zadevajo delovanje Občine Trzin, se ne 
honorirajo. 
 
Plačilo za delo urednika in višina honorarjev se določijo v 
finančnem načrtu, ki ga na predlog župana potrdi občinski svet 
Občine Trzin ob sprejemu Proračuna Občine Trzin.« 
 

 
 
 
 
 

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin.  

 
Številka: 15-7/2016                                ŽUPAN 
Datum: 14.09.2016                            Peter LOŽAR,  l.r. 

 

 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika občinskega 
sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 
10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 15. 
redni seji, dne 14. septembra 2016 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in 

članov Odbora za finance in premoženje 
 

1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov 
Odbora za finance in premoženje, št. 2-3.2/2014, 
z dne 03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 
10/2014) se v prvem odstavku ime in priimek 
»Anton Peršak« nadomesti z imenom in 
priimkom »Anton Kralj.« 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 15-8.1/2016                                ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                                Peter LOŽAR l.r.
                         

 

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika občinskega 
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 
in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji, 
dne 14. septembra 2016 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in 

članov Statutarno pravne komisije 
 

1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov 
Statutarno pravne komisije, št. 2-3.10/2014, z dne 
03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 10/2014) se v 
drugem odstavku ime in priimek »Anton Peršak« 
nadomesti z imenom in priimkom »Anton Kralj.« 

 
 
 
 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 11/2016, 16.09.2016 
 

 
70 

 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 15-8.2/2016                                 ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                                Peter LOŽAR l.r.  

 

 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 46. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 16. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ 
Roje (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) je 
Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji dne 14. 
septembra 2016 sprejel  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k 
imenovanju gospe Mojce Likar iz Občine 
Mengeš za skupno predstavnico občin Lukovica, 
Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu OŠ Roje. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin in velja za čas imenovanja predstavnice.  
 
Številka: 15-8.3/2016                                 ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                               Peter LOŽAR, l.r.

  
 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 
40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 10. in 98. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06), 3., 6. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 in 127/06), 2. in 3. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je 
občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji dne 14. 9. 
2016 sprejel   
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI 

TRZIN 
 

1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/08 in 5/12) se v 3. členu črta 
dosedanjo 2., 3., 4. in 6. točko. Dosedanja 5. točka se 
spremeni tako, da se glasi: »3. upravljanje in vzdrževanje 
cestne razsvetljave in«. Zadnja točka se ustrezno 
preštevilči. 

 

 
 

2. člen 
V 4. členu se dosedanja sedma alineja spremeni tako, da 
se glasi »- objekti, naprave in omrežja cestne 
razsvetljave,«. 
Črtajo se dosedanja osma, deveta, enajsta in dvanajsta 
alineja. 
Dosedanja deseta alineja se spremeni tako, da se na 
koncu stavčno ločilo vejica »,« nadomesti s stavčnim 
ločilom pika ».«. 
 

3. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 15-9/2016                                    ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                               Peter LOŽAR, l.r. 
 

 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 15. redni seji dne 14. septembra 2016 sprejel 
naslednji  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora  

Občine Trzin 
 

1. Občinski svet občine Trzin ugotavlja, da v skladu 
s predloženo odstopno izjavo, preneha funkcija 
gospe Eldi Romac kot članici Nadzornega odbora 
Občine Trzin.  

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 15-10/2016                                ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                               Peter LOŽAR, l.r. 
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