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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 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 
23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 
14/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 
110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik OT št. 
7/00) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. 
aprila 2016 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 
2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 13-1.1/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 13-1.2/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 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 in 47/15), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 13-2.1/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 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 in 47/15), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 
(Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Osnovne šole Roje za leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 13-2.2/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 
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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., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01 in 96/02-ZUJIK), Odloka o Knjižnici 
Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/04 in 4/09) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besed in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Knjižnice Domžale za leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 13-2.3/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 odl. 
US in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12 in 111/13), Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej 
Kamnik (Uradni vestnik OT, št. 11/03, 2/13) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 
2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
      
Številka: 13-2.4/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), 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 in 47/15), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Domžale (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski 
svet Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim 
poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 13-2.5/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 

 

 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 
Odl. US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 
Odl.US, 40/12-ZUJF), 18. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06- uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12 in 109/12), na 13. redni seji dne 13. 4. 
2016 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov 
 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (navedene 
brez davka na dodano vrednost) za izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 
 
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

1.1 Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov v višini 0,1059 EUR/kg, od 
tega je: 
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1.1.1 Cena javne infrastrukture... ..0,0385 EUR/kg 
1.1.2 Cena storitve..........................0,0674 EUR/kg 

 
1.2 Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 
0,2492 EUR/kg, od tega je: 
 

1.2.1 Cena javne infrastrukture….0,0609 EUR/kg 
1.2.2 Cena storitve...........................0,1883 EUR/kg 

 
2. Navedene cene za izvajanje gospodarskih javnih 

služb stopijo v veljavo dne 1. 5. 2016.          
 

3. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati 
cene podtočk 3.3 Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov in 3.4 Odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 3. točke Ravnanje s komunalnimi 
odpadki, določene v Sklepu o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja št.: 22-
1/2013 z dne 24. 4. 2013, objavljen v Uradnem 
vestniku OT, št. 3/13. 

                                                                                              
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.   

 
Številka: 13-3/2016                              ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), Dogovora o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
in drugih razmerjih, z dne 24.02.2010 oziroma 
Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni 
vestnik OT št. 10/09, Uradni vestnik Občine 
Lukovica št. 9/09, Uradne objave Glasila Občine 
Komenda št. 10/09, Uradni vestnik Občine Mengeš 
št. 7/09, Uradni vestnik Občine Moravče št. 9/09 in 
Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/09) na 13. redni 
seji dne 13. aprila 2016  sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 13-5/2016                             ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 

 

 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 
- ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) 
in Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT,  št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/12) 
na 13. redni seji dne 13.04.2016 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovornega 
urednika občinskega glasila Odsev za leto 2015, ki ga 
je predložil odgovorni urednik glasila Odsev in 
ugotavlja, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 13-6.1/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 

 
 

 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 
- ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) 
in Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/12) 
na 13. redni seji dne 13.04.2016 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Finančnim poročilom o 
poslovanju glasila Odsev v letu 2015 in ugotavlja, da 
je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 13-6.2/2016                          ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 
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Na podlagi 96. in 98. člena  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 

uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji, dne 13. aprila 2016 sprejel 

 
ODLOK 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 
 

1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2015. Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 
2015 sestavljata splošni in posebni del. 
 

2. člen 
 
Realizacija proračuna Občine Trzin za leto 2015 je naslednja: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN REALIZACIJA 2015 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.176.723 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.940.273 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.727.902 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.809.636 

703 Davki na premoženje 878.238 

704 Domači davki na blago in storitve 40.027 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.212.371 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 895.057 

711 Takse in pristojbine 4.543 

712 Globe in druge denarne kazni 54.302 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.766 

714 Drugi nedavčni prihodki 254.704 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.207 

722 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 25.207 

73 PREJETE DONACIJE 3.500 

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.500 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 207.743 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 207.743 

      

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.474.653 

40 TEKOČI ODHODKI 1.186.419 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 414.523 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 60.619 

402 Izdatki za blago in storitve 691.277 

409 Rezerve 20.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 906.400 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 494.342 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 120.616 

413 Drugi tekoči domači transferi 291.442 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.291.039 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.291.039 

   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 90.794 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki 
niso proračunski uporabniki 54.888 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.906 

      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) 702.070 

      

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

      

  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

750 Prejeta vračila danih posojil   

751 Prodaja kapitalskih deležev   

752 Kupnine iz naslova privatizacije   

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV(440+441+442)   

44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV   

440 Dana posojila      

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb   

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   

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

      

C.    RAČUN  FINANCIRANJA   

      

  VII. ZADOLŽEVANJE (500)   

50 ZADOLŽEVANJE   

500 Domače zadolževanje   

      

  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   

55 ODPLAČILA DOLGA   

550 Odplačila domačega dolga   

      

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 702.070 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -702.070 

  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 
31.12.2014 2.137.634 

 
3. člen 

 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31.12.2015 je 2.398.654,77 EUR, od tega namenska sredstva v višini 
590.321,27 EUR in nenamenska sredstva v višini 1.808.333,50 EUR.  
 
Neporabljena sredstva Občine Trzin v letu 2015 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Trzin za leto 2016. 
 

4. člen 
 
Stanje sredstev Občine Trzin - sklad DSO za financiranje investicij v Dom starejših občanov Trzin na dan 31.12.2015 
znaša: 
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Stanje sredstev na dan 
01.01.2015 

119.433,51 EUR 

Prihodki v letu 2015 23.960,93 EUR 

Odhodki v letu 2015 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2015 

143.394,44 EUR 

 
5. člen 

 
Stanje sredstev Občine Trzin - sklad telekomunikacij 
za financiranje investicij v telekomunikacijsko in 
drugo infrastrukturo na dan 31.12.2015 znaša: 
 

Stanje sredstev na dan 
01.01.2015 

235.458,15 EUR 

Prihodki v letu 2015 2.351,90 EUR 

Odhodki v letu 2015 533,14 EUR 

Neporabljena sredstva v letu 
2015 

14.466,86 EUR 

Plan sredstev v letu 2015 15.000,00 EUR 

Plan sredstev v letu 2016 17.000,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2015 

219.743,77 EUR 

 
6. člen 

 
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 
31.12.2015: 

Stanje sredstev proračunske 
rezerve na dan 01.01.2015 

63.490,84 EUR 

Prihodki v letu 2015 20.000,00 EUR 

Odhodki v letu 2015 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2015 

83.490,84 EUR 

 
7. člen 

 
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna 
Občine Trzin za leto 2015 sta tudi splošni in posebni 
del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, 
kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in 
realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodki 
in drugih izdatkih proračuna Občine Trzin za leto 
2015, in se objavijo na spletni strani Občine Trzin. 
 

8. člen 

 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 13-7/2016                              ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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 13. redni seji, dne 13. aprila 2016 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
dokončnim poročilom nadzora nad stroški 
izvedbe protokolarnih dogodkov za leto 2014. 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 13-8/2016                             ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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 7. korespondenčni 
seji z dne 10.03.2016 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD STROŠKI 
IZVEDBE PROTOKOLARNIH DOGODKOV 

ZA LETO 2014  
 
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 stroški protokolarnih 
dogodkov za leto 2014. V delovno skupino sta bili 
imenovani Marcel Koprol in Katarina Kadunc.  
 
 

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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Opis nadzorovanega področja: Občina Trzin v 
posebnem podprogramu 04039002 Izvedba 
protokolarnih dogodkov, opredeli sredstva za 
protokolarne dogodke, ki zajemajo postavke PP0026 
– Občinske prireditve, proslave in priznanja, PP0029 
– Prireditve za najuspešnejše učence in PP0030 – 
Sredstva za božične in novoletne prireditve. Za leto 
2014 je Občina Trzin realizirala 17.210,79 EUR 
stroškov za protokolarne dogodke. 
 
Na podlagi zahtevka za pripravo osnovne 
dokumentacije je Občina Trzin pravočasno pripravila 
dokumente. Delovna skupina se je prvič sestala 25. 
novembra 2015. Opravili smo pregled priložene 
dokumentacije, zahtevali dodatna pojasnila, ki smo jih 
pregledali na drugem sestanku delovne skupine 
16.12.2015. Po prejemu dodatnih pojasnil je delovna 
skupina nadzor zaključila in izdelala predlog poročila 
28.1.2016. Po prejemu odziva na predlog poročila je 
delovna skupina 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; 

● ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge na podlagi 
opravljenega nadzora. 

 
Ugotovitveni del 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – nadzor nad namensko porabo občinskih 
sredstev za protokolarne dogodke za leto 2014. 
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora.  
 
 
Priporočila in predlogi 
 

1. ENAKOMERNA LETNA 
OBREMENITEV PRORAČUNA 

 
 
Ugotovitev: 
V proračunu za leto 2014 ima Občina Trzin zajete 
tako stroške prireditve ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti za leto 2013 kot tudi za leto 2014. 
Pojasnjeno nam je bilo, da se pogosto decembrski 
računi plačujejo v mesecu januarju naslednjega leta. 
Kljub temu se je za leto 2014 pohitelo s plačilom 
nekaterih stroškov prireditve, ker je proračun to 
dopuščal. 
 
 
 
 

 
Priporočilo: 
Priporočamo, da Občina enakomerno razporeja 
stroške v proračunska obdobja ter za decembrske 
prireditve bodisi vse planira v tekočem letu ali vse v 
naslednjem letu. Ne zdi se nam primerno, da prihaja 
do podvajanja ali prenašanja stroškov iz leta v leto 
glede na to, kaj trenutno proračun dopušča.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Glede na zakonodajo, da morajo vsi proračunski 
uporabniki od 01.01.2015 prejemati izključno e-
račune in povezavi s tem Občina nima vpliva kdaj je 
prejeti račun prejet v portal UJP. Ker je Občina v 
skladu z ZIPRS1516 dolžna plačevati račune 30. dan 
od prejema računa v spletni portal UJP ga skladno s 
plačilnimi roku tudi plačamo. V kolikor imamo do 
dobavitelja tudi terjatve jih vedno kompenziramo in si 
s tem zagotovimo sigurne prihodke. V kolikor bodo 
računi prihajali točno po opravljenih storitvah se 
praktično ne more zgoditi, da bi še naprej prihajalo do 
neenakomerne obremenitve, v nasprotnem primeru 
pa se to še lahko zgodi. Vsekakor se bomo potrudili, 
da bo proračun enakomerne obremenjen.  
 

2. IZBOR DOBAVITELJEV 
 
Ugotovitev in priporočilo:  
Pri pregledu različnih vrst stroškov protokolarnih 
dogodkov je delovna skupina pregledala račune, 
naročilnice in morebitni izbor dobaviteljev. Gre 
predvsem za naročila manjše vrednosti, za katere 
občina ni kršila državnih predpisov o izboru 
dobaviteljev, saj so merila zneskov precej visoka 
(naročila male vrednosti, javni razpisi). Kljub temu 
menimo, da mora občina zagotavljati transparentnost 
naročanja storitev in materiala. Obdobno preverjanje 
dobaviteljev naj bi bilo prisotno, vendar na tem mestu 
priporočamo, da občina določi frekvenco 
»obveznega« obdobnega preverjanja ter preverjanje 
ustrezno dokumentira v svojih evidencah. 
Omogočena mora biti naknadna kontrola tako za 
notranje potrebe občinske uprave kot tudi za 
računsko sodišče/nadzorni odbor in brez 
dokumentiranja žal ne gre.  

Primer: 
Pri pregledu stroškov protokolarnih 
dogodkov smo zasledili, da je družba Pekos 
pogosto glavni dobavitelj gostinskih uslug na 
dogodkih. Pridobili smo vsebinsko pojasnilo 
o ugodnosti dobavitelja, prav tako ponudbo 
iz leta 2013, ki pa je na podlagi predloženih 
dokumentov in pojasnil ne moremo 
primerjati z drugimi ponudniki. 

 
Odziv nadzorovane osebe: 
Dobavitelje bomo obvezno preverjali vsaj vsako leto. 
Že v letu 2015 smo večkrat iskali proti ponudbe za 
različne pogostitve na različne načine, pri čemer se 
zavedamo, da so ponudbe gostincev med seboj težko 
popolnoma primerljive in zato konkurenčne. 
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3. KONTROLA BELEŽENJA 

STROŠKOV REPREZENTANCE 
 
Ugotovitev: 
Pri pregledu stroškov smo ugotovili, da se istovrstni 
stroški pojavljajo na različnih kontih. Pojasnjeno nam 
je bilo, da se stroški delijo glede na dobavitelja ali 
glede na vrsto prireditve, ne pa vedno glede na vrsto 
stroška. Tako se lahko pijača in hrana pojavi na več 
različnih kontih.  
 
Priporočilo: 
V zvezi z evidentiranjem (knjiženjem) stroškov 
protokolarnih prireditev bi priporočali, da ima občina 
svoj interni akt ali pravilnik ali delovno navodilo glede 
evidentiranja istovrstnih stroškov po različnih  kontih.  
 
Priporočilo: 
V tej točki, kot posebno priporočilo predlagamo, da 
Občina Trzin med internimi akti sprejme pravilnik o 
stroških reprezentance (veza: Uradni list 35/2009 z 
dne 8.5.2009 stran 4996).  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Glede na to, da dosedanja praksa ni presegala porabe 
na gosta predpisane v uradnem listu za državne 
organe in da se nam zdi pogostitev na gosta 
predpisana v citiranem pravilniku previsoka, menimo, 
da sprejem pravilnika o stroških reprezentance ni 
smiseln, saj bi si župan sam sebi nalagal manj 
racionalno trošenje denarja, kot ga izvaja danes, brez 
pravilnika. Menimo, da je pravilnik potreben v velikih 
sistemih, kjer predstojnik nima direktne kontrole nad 
neposrednim delom zaposlenih. Glede knjiženja 
bomo poskušali bolj dosledno ločevati in knjižiti 
reprezentanco od druge hrane in storitev.  
 
 

4. POTNI NALOG 
 
Ugotovitev: 
Pri pregledu stroškov smo zasledili tudi stroške 
prevoza in raztovarjanja opreme iz poslovnega 
prostora Malin. V zvezi s stroški nismo ugotovili 
nepravilnosti. Ob tem pa smo prejeli informacijo, da 
je zaposleni iz Občine Trzin pri prevozu nastopil kot 
sopotnik. Zaposleni za službeno pot ni imel potnega 
naloga, ker gre za kratko razdaljo in nič stroškov za 
zaposlenega. 
 
Priporočilo: 
Ne glede na dejstvo, da zaposlenemu ni pripadalo 
povračilo potnih stroškov in da je šlo za kratko 
razdaljo, menimo, da bi zaposleni moral posedovati 
potni nalog za službeno pot z namenom zavarovanja 
pred odgovornostjo  - posledice ob morebitni nesreči.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Priporočilo glede potnih nalogov bomo v celoti 
upoštevali. 
 

 
5. POVRAČILA STROŠKOV 

PRIREDITELJEM 
 
Ugotovitev: 
Pregledali smo izplačilo 2.250 EUR TD Kanji Trzin 
za Miklavževanje z dne 25.12.2014. Sešteli smo 
račune, ki jih je predložilo društvo za povračilo 
stroškov prireditve in izračunali znesek 2.195 EUR. 
Razlika v višini 55 EUR je ostala nepodprta z 
dokumenti, ter le pojasnjena, da gre za prispevek za 
delo prostovoljcev. 
 
Priporočilo: 
Kljub temu, da smo ugotovili nepomembno napako 
pri izplačilu sredstev Občine Trzin, bi priporočali, da 
je Občina Trzin doslednejša pri pridobitvi 
dokumentacije in natančnejša pri izplačevanju 
povračila stroškov. 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Občina nakazuje sredstva na podlagi zahtevkov, 
zneski pa so določeni nominalno v sklepih in 
odločbah. Dokazila oziroma računi, ki jih društva 
prilagajo so priloga zahtevka, predvsem zato, ker 
želimo v upravi čim bolje planirati sredstva za 
izvedbo in organizacijo posamezne občinske 
prireditve. Že do sedaj smo bili  zelo dosledni  pri 
nakazovanju dotacij, društva oziroma organizatorji 
prireditev pa morajo v izvedbo prireditve vložiti 
ogromno prostovoljnega dela, ki ga je težko 
ovrednotiti. Glede dotične prireditve smo svoje 
stališče že podali. Ponavljamo, da smo prepričani, da 
na prostem trgu za tak znesek, ne bi bilo mogoče 
dobiti izvajalca Miklavževanja na tak način.  
        
Številka zadeve: 9001-0005/2015-20 
Datum: 10.03.2016 
                                                      Predsednica NO: 
                                                   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), 7. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom 
Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih 
priznanj za leto 2016. Prejemniki občinskih priznanj 
bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemnik 
nagrade pa denarno nagrado v neto znesku 500,00 
EUR. 
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Številka: 13-9/2016                              ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 7. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet 
Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 
sprejel naslednji 
 
PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, 

OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN 
PROMOCIJO OBČINE O PODELITVI 

OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2016 
 
1. Naziv častne občanke za zasluge pri 

uresničevanju dejavnosti na področju 
družbenih dejavnosti občine Trzin, se podeli 
gospe Jožefi VALENČAK. 
 

2. Zlate plakete se ne podeli. 
 

3. Srebrne plakete se ne podeli. 
 

4. Bronasto plaketo za nesebično in 
požrtvovalno delo v gasilstvu prejme: 
gospod Dušan KOSIRNIK. 
 

5. Bronasto plaketo za pomoč pri delovanju 
gasilskega društva na organizacijskem in 
operativnem področju ter predano delo 
prejme: gospa Mateja KOLENC. 

 
6. Nagrado za izjemen pristop do mladih in s 

tem tudi širitev gasilstva med mladimi 
prejme: Društvo Mladi gasilec Trzin. 

 
 
Številka: 13-9.1/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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), 6. 
člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 
25/14), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06), Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04), Sklepa 
o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in 
 

 
vzgojo v cestnem prometu  (Uradni vestnik OT, št. 
10/99) in Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu  (Uradni vestnik OT, št. 9/11)  je 
Občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. 
aprila 2016 sprejel 

 
SKLEP 

o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta 
Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 
 
 

1. člen 
 

V tretji alineji 1. člena Sklepa o imenovanju članov 
Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, št. 9-7.1/2015, z dne 11.11.2015 
(Uradni vestnik OT, št. 9/15) se ime in priimek 
»Blanka Jankovič« nadomesti z imenom in 
priimkom »Dušan Kosirnik«.  
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka: 13-10/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          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 13. redni seji, dne 13. aprila 2016, sprejel 
 

SKLEP 

o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora z oznako NT 4/1 
PESKE - 1. del. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 13-11/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 
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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 socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 
62/10-ZUPJS in 57/12), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 
6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13 in 102/15), Odloka o organiziranju 
pomoči na domu v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 8/01), Sklepa o sklenitvi pogodbe za 
izvajanje socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« 
z javnim zavodom (Uradni vestnik OT, št. 4/06) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 13. redni seji 
dne 13. aprila 2016 sprejel  
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev 

pomoč družini na domu 
 
 

1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve 
programa pomoči družini na domu, ki znaša:         

- ekonomska cena storitve 17,50 EUR 
na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 6,61 EUR 
na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 10,89 EUR na 
efektivno uro (60%). 

 
2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40% in 

znaša: 

- ekonomska cena storitve 24,50 EUR 
na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 9,25 
EUR na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 15,25 EUR na 
efektivno uro (60%). 

 
3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika 

ali dela prostega dne je višja za 50% in znaša: 

- ekonomska cena storitve 26,25 EUR 
na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 9,92 
EUR na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 16,33 EUR na 
efektivno uro (60%). 

 
 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 5-
4.1/2015 z dne 24.3.2015 (Uradni vestnik OT, št. 
2/2015 z dne 31.3.2015).  
 
 
 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa 
se od 1.5.2016 dalje.   
 
Številka: 13-12/2016                           ŽUPAN 
Datum: 13.04.2016                          Peter LOŽAR, l.r. 
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