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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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 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 in 88/16 – ZdZPZD ), 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 19. redni seji dne 12. aprila 2017 sprejel 
naslednji 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale 
za leto 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
 
Številka: 19-1.1/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji 
dne 12. aprila 2017 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v 
letu 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
 

Številka: 19-1.2/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 
 
 

 
 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16), 
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, 57/12, 39/16 in 52/16 
– ZPPreb-1) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo, 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju 
socialno varstvene storitve pomoč na domu za 
leto 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
 

Številka: 19-2.1/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 
 

 
 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16), 
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, 57/12, 39/16 in 52/16 
– ZPPreb-1) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo, 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) 
za leto 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
 

Številka: 19-2.2/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 
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 19. 
redni seji dne 12. aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za 
poslovno leto 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
Številka: 19-3.1/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 
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 19. redni seji 
dne 12. aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 
2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
Številka: 19-3.2/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 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, 96/02-ZUJIK in 92/15), 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 19. redni seji dne 12. aprila 2017 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 
2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin.  
 
Številka: 19-3.3/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 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, 111/13 in 68/16), 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 19. 
redni seji dne 12. aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Medobčinskega muzeja 
Kamnik za leto 2016. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin.  

 
Številka: 19-3.4/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16), 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 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 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 
2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin.  
 
Številka: 19-3.5/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15–ZUUJFO in 
76/16) in 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) je Občinski 
svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. aprila 2017 
sprejel 
 

SKLEP 
 
1. 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 
2016. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka: 19-5/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo 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, 8/12, 3/15 in 11/16) je 
Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom 

odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za 
leto 2016 ter Finančnim poročilom o poslovanju 
glasila Odsev v letu 2016 in ugotavlja, da sta 
poročili ustrezno pripravljeni. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

Številka: 19-6/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 
 

 
 
 
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 19. redni seji, dne 
12.04.2017 sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji dne 
12.04.2017 obravnaval in sprejel Zaključni račun 
Proračuna Občine Trzin za leto 2016 po skrajšanem 
postopku, predložen v obliki Odloka o zaključnem 
računu Proračuna Občine Trzin za leto 2016. 
 
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za 
leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine 
Trzin za leto 2016 se objavi na spletni strani Občine 
Trzin. 

 
 

Številka: 19-7/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 
 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
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?urlurid=20133677
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 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 19. redni seji, dne 12. aprila 2017 sprejel 
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2016. Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2016 
sestavljata splošni in posebni del. 
 

2. člen 
 
Realizacija proračuna Občine Trzin za leto 2016 je naslednja: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                        v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN 

REALIZACIJA 
2016 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.961.272 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.636.561 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.777.619 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.794.767 

703 Davki na premoženje 938.683 

704 Domači davki na blago in storitve 25.885 

706 Drugi davki 18.284 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 858.942 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 729.058 

711 Takse in pristojbine 5.155 

712 Globe in druge denarne kazni 39.809 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.528 

714 Drugi nedavčni prihodki 81.391 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 28.689 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.624 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 25.065 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.296.022 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 372.302 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 923.720 

     

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.494.752 

40 TEKOČI ODHODKI 1.147.152 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 411.020 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.528 

402 Izdatki za blago in storitve 656.603 

409 Rezerve 20.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 990.537 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 584.014 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 95.560 

413 Drugi tekoči domači transferi 310.964 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.297.330 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.297.330 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 59.733 

   

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=20133677
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431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 30.358 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 29.375 

     

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) 1.466.519 

     

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.) 1.466.519 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -1.466.519 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015 2.898.655 

 
2. člen 

 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 
31.12.2016 je 4.385.486,49 EUR, od tega namenska 
sredstva v višini 681.713,49 EUR in nenamenska 
sredstva v višini 3.703.773,00 EUR.  
 
Neporabljena sredstva Občine Trzin v letu 2016 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
proračuna Občine Trzin za leto 2017. 
 
 

 
3. člen 

 
Stanje sredstev Občine Trzin - sklad DSO za 
financiranje investicij v Dom starejših občanov Trzin na 
dan 31.12.2016 znaša: 
 

Stanje sredstev na dan 
01.01.2016 

143.394,44 EUR 

Prihodki v letu 2016 28.039,67 EUR 

Odhodki v letu 2016 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2016 

171.434,11 EUR 
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4. člen 

 
Stanje sredstev Občine Trzin - sklad telekomunikacij  za 
financiranje investicij v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo na dan 31.12.2016 znaša: 
 

Stanje sredstev na dan 
01.01.2016 

219.743,77 EUR 

Prihodki v letu 2016 734,93 EUR 

Neporabljena sredstva v letu 
2016 

6.917,92 EUR 

Popravek leta 2015 7.433,14 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2016 

234.929,76 EUR 

 
5. člen 

 
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2016: 
 

Stanje sredstev proračunske 
rezerve na dan 01.01.2016 

83.490,84 EUR 

Prihodki v letu 2016 20.000,00 EUR 

Odhodki v letu 2016 0,00 EUR 

Stanje sredstev na dan 
31.12.2016 

103.490,84 EUR 

 
6. člen 

 
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 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 2016, 
in se objavijo na spletni strani Občine Trzin. 
 

7. člen 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 

 
 

Številka: 19-7.1/2017                               ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   
 
 

 
 
 

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-
1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) je Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji, 
dne 12. 04. 2017 sprejel  
 

 

 
Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2016 in 2017 

 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine Trzin (vse nepremičnine 
ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) dodata 
novi številki 

 

40a. parc. št. 
111/69, v 
izmeri 33 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
111/69) in 
parc. št. 
111/70, v 
izmeri 47 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
111/70) 

3.200,00  Nakup parc. št. 
111/69, v izmeri 33 
m², (ID znak: 
parcela 1961 
111/69) in parc. št. 
111/70, v izmeri 47 
m², (ID znak 1961 
111/70), ki je v lasti 
Kraški zidar d.d. – v 
stečaju in 
predstavljajo dostop 
do rekreacijskih 
površin. 

40c. parc. št. 
113/10, v 
izmeri 219 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
113/10) in 
parc. št. 
113/1, v 
izmeri 392 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
113/1) 

24.440,00 Nakup parc. št. 
113/10 v izmeri 219 
m² (ID znak: parcela 
1961 113/10) in 
parc. št. 113/1, v 
izmeri 392 m² (ID 
znak: parcela 1961 
113/1), ki sta v lasti 
Kraški zidar d.d. – v 
stečaju in IN.CO 
INVEST d.o.o. in 
predstavljajo pešpot 
ob Pšati in zelenico. 

 
Številka »564.550,00« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj«  se črta in nadomesti s številko  »592.190,00«. 
 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse 
nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) dodajo nove številke: 

 

82. del parc. št. 
1646/129, v 
približni 
izmeri 15 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
1646/129)  
 

1.350,00 Prodaja dela 
parc. št. 
1646/129, v 
izmeri 15 m², 
(ID znak: parcela 
1961 1646/129) 
na podlagi vloge 
za odkup mejaša.  
 

  
 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
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83. del parc. št. 
872/10, v 
približni 
izmeri 100 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
872/10)  

8.000,00 Prodaja dela 
parc. št. 872/10 
v izmeri 100 m² 
(ID znak: parcela 
1961 872/10) na 
podlagi vloge za 
odkup mejaša. 

84. parc. št. 
1020/2, v 
izmeri 596 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
1020/2)  

59.000,00 Prodaja dela 
parc. št. 1020/2, 
v izmeri 20 m² 
na podlagi vloge 
za odkup mejaša, 
preostali del 
parc. št. 1020/2, 
v izmeri 576 m² 
(ID znak: parcela 
1961 1020/2) se 
menja ali proda 
na javni dražbi. 

85. Parc. št. 
1262/3 (ID 
znak: parcela 
1961 1262/3) 
in parc. Št. 
1262/25 (ID 
znak: parcela 
1961 
1262/25) 

120.000,00 Prodaja dela 
zemljišča parcele 
št. 1262/3 in 
parcele št. 
1262/25 v 
skupni izmeri 
približno 1200 
m², natančno po 
odmeri glede na 
OPPN, na javni 
dražbi za 
potrebe 
dopolnitve 
gradbene 
parcele. 

 

- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse 
nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) spremeni vsebina pod zaporedno 
številko: 

 

43. prodaja ½ 
parc. št. 877 
in priznanje 
lastninske 
pravice na ½ 
parc. št. 877, 
parcela meri 
50 m² (ID 
znak: parcela 
1961 877) 

1.000,00 Prodaja ½ parc. št. 
877 sedanji lastnici 
spodnjega 
stanovanja objekta, 
ki stoji na 
predmetni parceli, 
lastnici mansarde 
pa se prizna 
lastninska pravice 
na preostanku ½ 
parc. št. 877. 

Številka »480.684,84« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj« se črta in nadomesti s številko »600.684,84«. 
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 
in 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 19-8/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16), 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 in 15/16) je 
Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom 

Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine o podelitvi 
občinskih priznanj za leto 2017. Prejemniki 
občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli 
spominsko darilo, prejemnik nagrade pa denarno 
nagrado v neto znesku 400,00 EUR. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

Številka: 19-9/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16), 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 in 15/16) je 
Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji 
 

PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, 
OBČINSKA PRIZNANJA,  

PROSLAVE IN PROMOCIJO OBČINE O 
PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 

2017 
 

1. Naziv častne/ga občan-ke/a se ne podeli. 
 

2. Zlato plaketo za dolgoletno aktivno delovanje na 
različnih področjih v občini Trzin prejme: gospa 
Dunja ŠPENDAL. 

 
3. Srebrno plaketo za dolgoletno aktivno delovanje v 

PGD Trzin prejme: gospod Andrej NEMEC. 
 
4. Bronasto plaketo za aktivno delovanje v PGD 

Trzin prejme: mag. Tanja KAJFEŽ. 
 

5. Bronasto plaketo za aktivno sodelovanje v PGD 
Trzin prejme: gospa Andreja KOSIRNIK. 
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6. Bronasto plaketo za aktivno delo v planinskem 

društvu, občinskem štabu Civilne zaščite in za 
prispevek k razvoju občine Trzin prejme: gospod 
Miha PAVŠEK. 

 
7. Nagrado za aktivno udejstvovanje v PD Onger 

Trzin in dosežke na tekmovanjih iz področja 
planinstva prejme: MLADINSKI ODSEK PD 
ONGER - PLANINSKA SKUPINA »OBRITI 
ORLI«. 

 
8. Nagrado za izjemne rezultate na strelskih 

tekmovanjih prejme: EKIPA PIONIRJEV 
STRELSKEGA DRUŠTVA TRZIN. 

 
9. Nagrado za izjemne športne dosežke prejme: 

gospa Annamaria PREZELJ. 
 

 
Številka: 19-9/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – Odl. US), 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 19. redni seji, dne 12. 
aprila 2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine 
Trzin za leto 2015.  

 
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

dokončnim poročilom o nadzoru Cestni promet 
in infrastruktura za leto 2015.  

 
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

dokončnim poročilom nadzora nad namenskostjo 
porabe sredstev Turističnega društva Kanja za leto 
2015. 

 
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 19-10/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 12.04.2017                           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 14. korespondenčni seji z dne 
20.03.2017 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD PORABO 
OBČINSKIH SREDSTEV ZA CIVILNO 

ZAŠČITO OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 
 
Ime nadzorovanega  organa: 
Občina  Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Župan  LOŽAR  Peter 
 
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 
Civilno zaščito za leto 2015. V delovno  skupino sta bili 
imenovani Elda Romac in Maja Prah. Na 13. redni seji 
nadzornega odbora, dne 07.09.2016 je zaradi odstopa 
Elde Romac iz NO v delovno skupino imenovana 
Blanka Jankovič. 
 
Na podlagi zahtevka z dne 13.06.2016 je za pripravo 
dokumentacije zadolžena Občina Trzin – višja 
svetovalka župana za CZ. 
 
Delovna skupina se je sestala dne 02.11.2016 in opravila 
pregled predložene zahtevane dokumentacije. 
Naknadno je delovna skupina zahtevala še dodatno 
dokumentacijo, katero je pregledala na drugem sestanku 
dne 08.01.2017. Nadzor je delovna skupina zaključila in 
izdelala poročilo dne 16.02.2017.  
 
Namen in cilj nadzora: 

- Preveriti namenskost dodeljenih občinskih 
sredstev 

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin 

- Poročati o ugotovitvah 

- Podati priporočila in predloge za izboljšanje 
 
Opis nadzorovane osebe: 
 
V sestavi Civilne zaščite Občine Trzin so vključene 
enote in službe in sicer: 

1. Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ in 
Štab Civilne zaščite 

2. Gasilci 
 

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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3. Tehnično reševalne enote z ekipami: 
a) Za iskanje zasutih v ruševinah 
b) Za tehnično reševanje – dve ekipi 

 
4. Služba za podporo: 
a.)vodstvo službe 
b.) ekipa za oskrbo 
c.) ekipa za zveze          
d.)ekipa za prevoz  
e.) ekipa za infrastrukturo in komunikacijsko 
podporo 
f.) ekipa za administrativno podporo in druge 
potrebe 
g.) ekipa za psihološko pomoč 
h.) ekipa za evakuacijo 
i.) ekipa za začasno namestitev         
5. Enota za uporabo zaklonišč 
6. Enota za PMP 
7. Poverjeniki za Civilno zaščito       

 
Iz proračunske kartice za obdobje 01.01.-31.12.2015 so 
razvidna namenjena sredstva za Civilno zaščito v višini 
11.475,80€, porabljena sredstva pa so v višini 
11.286,25€, kar je razvidno tudi iz kartice finančnega 
knjigovodstva, neporabljena sredstva so v višini 
189,55€, ki se vrnejo v integralni proračun. 
 
Vsa dokumentacija za stroške in opravljena plačila iz 
občinskih sredstev se ujema z odobritvijo oz. pravilno 
likvidacijo. Podane so tudi vse pisne obrazložitve.          

 
Zaradi neažuriranega seznama članov CZ, smo 
ugotovili, da so bili izplačani stroški za usposabljanje za 
tri osebe izplačani, ki niso bile na seznamu, vendar so 
bila pisna dokazila o opravljanem usposabljanju 
predložena.  
 
Ugotovitveni del: 
Na podlagi navedenega NO izreka pozitivno mnenje o 
predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih 
sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015. 

 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora. 

 
Priporočilo in predlogi 

 
VZPOSTAVITEV KONTROL NAD 
SEZNAMOM ČLANOV CZ 
 
Seznam članov CZ se mora sprotno ažurirati, tako ob 
vstopu kot izstopu iz enot, služb in operativnih sestav 
Civilne zaščite. 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Vaše priporočilo bomo v bodoče v maksimalni možni 
meri upoštevali. Ugotovljene pomanjkljivosti smo v 
teku izvedbe nadzora že odpravili, saj smo evidence 
ažurirali in o tem tudi ustno seznanili predsednico 
delovne skupine, ki je nadzor opravljala. 

 
Naj še pojasnimo, da nam vsaka sprememba članstva, 
pa čeprav gre le za enega samega pripadnika, vzame vsaj 
2 do 3 dni intenzivnega dela samo na tem področju. Pri 
tem namreč ne gre le za en sam, končni izdelek seznama 
pripadnikov, saj imamo sezname pripadnikov z vso 
spremljajočo in zahtevano dokumentacijo v elektronski 
in papirnati različici razdelano na nivojih vsake 
posamezne ekipe, službe, enote in operativnega sestava, 
popraviti pa je potrebno tudi vrsto normativnih aktov, 
ki tovrstno kadrovsko in materialno formacijo določajo 
in jih posredovati na ustrezne naslove. 
                                                                                                                             
Številka zadeve: 9001-0003/2016-9 
Datum: 21.03.2017   
                                    
                                   Predsednica Nadzornega odbora: 
                                               Katarina Kadunc, l.r. 
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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 14. korespondenčni seji z dne 
20.03.2017 sprejel 

 
POROČILO  

O NADZORU CESTNI PROMET IN 
INFRASTRUKTURA ZA LETO 2015 

 
Ime nadzorovanega organa: 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Župan Peter Ložar 
 
UVOD 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 13. redni seji, 
dne 07.09.2016 sprejel sklep o imenovanju delovne 
skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za 
Cestni promet in infrastrukturo za leto 2015. V delovno 
skupino sta bili imenovani Prah Maja in Blanka 
Jankovič. 
 
Na podlagi zahtevka za pripravo dokumentacije jo je 
Občina Trzin posredovala. Delovna skupina se je 
sestala dne 02.11.2016. Opravila je pregled predložene 
dokumentacije. Zahtevala je še dodatno dokumentacijo, 
katera je bila posredovana 22.12.2016 z obrazložitvijo. S 
pregledom je nadaljevala na 3. sestanku delovne skupine 
dne 25.01.2017, na katerem je bila podana še dodatno 
ustna  informacija o celotni posredovani dokumentaciji. 
Delovna skupina je nato sestavila predlog poročila. 
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NAMEN IN CILJ NADZORA: 

- Preveriti namenskost porabe občinskih sredstev 

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin 

- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih 

- Podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
   
OPIS NADZOROVANE OSEBE: 
Predmet nadzora je proračunska postavka 1302 - Cestni 
promet in infrastruktura. Celotni proračun za leto 2015 
znaša 626.559,19 €, celotna poraba znaša 396.463,65 €, 
neporabljena sredstva oziroma prosta sredstva znašajo 
230.122,54€. Neporabljena sredstva so iz naslova 
naložb v ceste in parkirišča, rekonstrukcije in adaptacije, 
vzdrževanje cest, urejanje cestnega prometa, cestna 
razsvetljava in drugo. Ostanek neporabljenih sredstev se 
je sprostil in vrnil v integralni občinski proračun. 
 
Finančni podatki na proračunski kartici so prikazani po 
sklopih in se ujemajo s porabo izkazano v zaključnem 
računu za leto 2015. 
 
Opravljena dela  s strani podjetja Razpoka d.o.o. in 
Prenova- Gradbenik d.o.o. so v skladu s pogodbo. 
 
Občina Trzin nima sklenjene pogodbe z Elektro-
Ljubljana d.d. in stroške plačuje neposredno 
sistemskemu distributerju omrežja, skladno z Aktom o 
metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za 
ugotavljanje  upravičenih stroškov elektroenergetskega 
omrežja ( Url. RS št. 59/10 , 52/11 in 81/12/). 
 
Predloženi računi v obliki e-računa so plačani na 
podlagi odredbe o vplačilu, ki so identične z računi, ki 
so pravilno likvidirani. Dokazila o vplačilu so 
predložena. 
 
Predloženi račun dobavitelja Razpoka d.o.o. št. 150173 
je bil napačen, zaradi izpisa v PDF obliki. Naknadno je 
bil račun posredovan v obliki e-računa in nismo 
ugotovili neskladnosti. Tudi nakazilo in likvidacija 
računa je pravilna. 
 
Pregledali smo izpeljani postopke  javnega naročila  
male vrednosti za dela  

a.) Obnova in posodobitev javne komunalne 
infrastrukture na Mengeški cesti (NMV 
3373/2014) 

b.) Ureditev ceste Brodišče (NMV 3374/2014). 
in nismo ugotovili posebnosti. 
 
UGOTOVITVENI DEL: 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – nadzor nad porabo občinskih sredstev za 
Cestni promet in infrastrukturo za leto 2015. 
                                                                                                    
Številka zadeve: 9001-0007/2015-15 
Datum: 21.03.2017                                                                                                                                         
                                    Predsednica nadzornega odbora: 
                                               Katarina Kadunc, l.r. 
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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 14. korespondenčni seji z dne 
20.03.2017 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD 
NAMENSKOSTJO PORABE SREDSTEV 

TURISTIČNEGA DRUŠTVA KANJA ZA LETO 
2015 

 
Ime nadzorovanih oseb: 
 
Turistično društvo Kanja Trzin 
Ljubljanska c. 12/f 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba za nadzorovano leto 2015 
Jožica Valenčak, predsednica 
 
Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba: 
Peter LOŽAR, župan 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji redni seji dne 
08.06.2016 sprejel sklep o nadzoru porabe prejetih 
proračunskih sredstev za redno dejavnost, izvajanje 
kulturnih dejavnosti, programov in prireditev in 
prireditev zunaj kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti v letu 2015 za Turistično društvo Kanja 
Trzin, katerega predsednica je bila v času nadzora Jožica 
Valenčak. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel 
Koprol in Maja Prah.  
Sedež društva je v Centru Ivana Hribarja, kjer je tudi 
občinsko informacijsko središče. Turistično društvo 
Trzin je bilo ustanovljeno 9. aprila 1999. od leta 2007 je 
njegov naziv: Turistično društvo Kanja Trzin, 
Ljubljanska c. 12/f Trzin. Društvo deluje v javnem 
interesu.  
 
Turistično društva (TD) Kanja Trzin se vsako leto 
prijavlja na razpis in pridobiva namenska sredstva za 
svojo dejavnost. V letu 2015 je TD Kanja Trzin od 
Občine Trzin prejela skupno 21.683,99 EUR 
namenskih proračunskih sredstev, od česar je bilo 
19.941,30 EUR nakazano po zahtevkih, 1.742,69 EUR 
pa brez zahtevka.  
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Po uskladitvi z Občino Trzin, organizacijami in društvi 
v januarju 2015 je bil Program dela TD Kanja Trzin za 
leto 2015 sprejet in objavljen v tradicionalni zloženki 
Občine Trzin. Po tem programu in sprejetih sklepih 
oziroma odločbah o vseh nakazilih izdanih od Občine 
Trzin, je TD Kanja Trzin dolžno pripravljati 
dokumentacijo, s katero obvešča o realizaciji stroškov 
izvedenih projektov ter porabi namenskih sredstev, ki 
jih preko zahtevkov za svojo redno dejavnost in za 
sofinanciranje projektov prejema od Občine Trzin.  
 
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. 
 
Opis poteka nadzora 
Delovna skupina je na podlagi poslanega dopisa prejela 
pisno obrazložitev konto kartice, koledar prireditev 
2015 in predloženo dokumentacijo zahtevkov za 
izplačilo sredstev, ki jih je Društvo predložilo občini 
Trzin. Delovna skupina je opravila tudi pogovor z 
osebo, ki je v upravi občine Trzin zadolžena za delo z 
občinskimi društvi.   
 
Delovna skupina je s potekom nadzora dvakrat 
seznanila NO, ki se je strinjal, da je potrebno ob 
vsakem podanem zahtevku za koriščenje, oz dodelitvi, 
namenskih občinskih namenskih sredstev v navedeni 
višini obvezno predložiti celotno dokumentacijo. Prav 
tako se je NO strinjal s priporočilom Delovne skupine 
in presodil, da se "dodeljena namenska sredstva za 
določen projekt ne smejo prenašati, oziroma 
prerazporejati iz enega projekta na drugi projekt". 
 
Delovna skupina je zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti 
v predloženi dokumentaciji 24.10.2016 zaprosila TD 
Kanjo Trzin, da nam manjkajoče dokumente posreduje. 
Odgovor in dodatno, ponovno pomanjkljivo 
dokumentacijo TD Kanja Trzin je Delovna skupina 
prejela 21.11.2016. Delovna skupina se je po prejetem 
dopolnilnem odgovoru TD Kanja Trzin sestala še 
trikrat (22.11.2016, 29.11.2016 in 19.12.2016) in na 
zadnji seji pripravila Predlog Poročila o namenskosti 
porabe družbenih sredstev TD Kanja Trzin za leto 2015 
ter ga poslala v potrditev Nadzornemu odboru občine 
Trzin. 
  
Ugotovitveni del 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje s  
pridržkom o predmetu nadzora – nadzor nad 
namenskostjo porabe prejetih sredstev TD Kanja za 
leto 2015 -, Turističnemu društvu Kanja Trzin in 
Občini Trzin. 
 
 
 

 
Obrazložitev pridržka 
Nadzorovano društvo je v letu 2015 s strani Občine 
Trzin prejelo 21.683,99 EUR, od tega za redno 
dejavnost in za sofinanciranje programov 1.933,33 
EUR. Društvo smo pozvali, da nam predloži dokazila o 
porabi prejetih sredstev v višini 1.742,69 EUR, ki so bila 
nakazana brez zahtevkov. Razliko med dejansko 
nakazanimi sredstvi in predloženimi zahtevki v višini 
1.742,69 EUR društvo zagovarja z obračunom ur 
prostovoljnega dela in z možnostjo prelivanja 
namenskih sredstev s projektov, kjer so bili stroški 
manjši, na projekte, kjer je prihajalo do prekoračitev 
stroškov.  
 
Ob tem ugotavljamo, da Občina preko svojih razpisov 
za leto 2015 nikomur ni sofinancirala prostovoljnega 
dela.  
 
TD Kanja Trzin tudi ni predložilo dokazil o porabi 
sredstev za sofinancirano redno dejavnost, ker meni, da 
to naj ne bi bilo potrebno. Tudi predstavnik Občine 
Trzin, odgovoren za delo z občinskimi društvi, je 
pomanjkljivo dokumentacijo pojasnil enako kot TD 
Kanja Trzin.   
 
Na podlagi pregledanega ugotavljamo, da društvo ni 
namensko porabilo vseh prejetih sredstev Občine za 
leto 2015, in zato izrekamo pridržek. Pridržek se nanaša 
tako na TD Kanja Trzin, ki ni sredstva porabila skladno 
z razpisom (pomanjkljiva dokumentacija o porabi 
namenskih sredstev, neupravičeno prikazovanje ur 
prostovoljnega dela, izgovarjanje na možnost prelivanja 
sredstev iz projekta na projekt), kot tudi na Občino, ki 
ni vršila ustreznih kontrol nad izplačanimi sredstvi za 
programe in za redno dejavnost, brez zahtevkov in 
dokazil o porabi sredstev društva.  
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora.  
 
 
Priporočila, predlogi in odzivi. 
 

1. DOKUMENTACIJA, KI DOKAZUJE 
NAMENSKO PORABO SREDSTEV 

 
Ugotovitev: 
Aktivnosti TD Kanja so bile v letu 2015 v celoti 
izvedene in potrjene s strani odgovorne osebe v 
občinski upravi za sodelovanje z društvi v občini Trzin. 
 
Dokumentacija za nekatere aktivnosti ni bila dostavljena 
v celoti, niti je nismo našli pri odgovorni osebi na 
občinski upravi. V svojem odgovoru je TD Kanja Trzin 
navajala, da dokumentacije ni potrebno posredovati za 
dodeljena sredstva za redno dejavnost in za sredstva 
sofinanciranja dejavnosti izven kulture, športa in 
humanitarnih aktivnosti. Enako pojasnilo je podala tudi 
oseba v Občinski upravi občine Trzin, ki je odgovorna 
za sodelovanje z društvi v občini Trzin.   
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Priporočilo: 
NO stoji na stališču, da je za vsak izvedeni projekt, ki je 
financiran z občinskimi sredstvi, kot tudi za sredstva 
prejeta za redno dejavnost, potrebno posredovati v 
celoti ovrednoten zahtevek. Sklep, oziroma odločba ne 
zadoščata kot dokazili za porabljena sredstva. Ker 
občina Trzin tega izrecno ni zahtevala, nosi del krivde 
za pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev tudi 
Občinska uprava občine Trzin. NO pričakuje, da bo 
Občinska uprava občine Trzin v bodoče obvezno 
zahtevala predložitev dokumentacije, ki bo v celoti 
ovrednotila dodeljena proračunska sredstva, ki so 
namenjena namenski porabi.  
 
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin in 
Občina Trzin: 
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
Občina Trzin: 
Občina Trzin bo upoštevala priporočila v zvezi z 
boljšim delovanjem notranjih kontrol pri izplačevanju 
sredstev. Občina je v razpisno dokumentacijo za leto 
2017 oziroma v vzorec pogodbe že vključila določilo, 
da bo sredstva na podlagi javnih razpisov nakazovala le 
na podlagi zahtevkov, ki mu bodo priloženi računi, kot 
dokazila za namensko porabo sredstev. 
 
 

2. PROSTOVOLJNO DELO 
 

Ugotovitev: 
Pri velikem številu projektov tudi po ponovljenem 
zahtevku za dostavo manjkajoče dokumentacije, ki bi 
pojasnjevala namensko porabo prejetih občinskih 
sredstev, slednje nismo prejeli. Nadzorovana oseba je 
porabo sredstev v odgovoru pojasnjevala pisno ter 
uporabljala kot opravičilo za porabo stroškov tudi 
nedokumentirano število opravljenih prostovoljnih 
urah, kar pa ni bilo predmet razpisne dokumentacije.  
 
Priporočilo. 
Prejemniki namenskih občinskih sredstev morajo 
striktno spoštovati razpisne pogoje in porabo sredstev 
dokumentirano ovrednotiti. Občinska uprava mora 
striktno slediti pogojem razpisa in zahtevati popolno 
dokumentacijo za vsak izveden projekt, ki je financiran 
z občinskimi sredstvi. Ure prostovoljnega dela za leto 
2015 ne morejo biti upravičene. Občini priporočamo, 
da se opredeli do ur prostovoljnega dela in pri tem 
upošteva relevantno slovensko zakonodajo. 
  
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin, Občina 
Trzin:.  
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
Občina Trzin 
V letu 2017 smo v vse razpise v skladu z veljavno 
zakonodajo vključili tudi možnost upoštevanja in obseg 
vrednotenja prostovoljskega dela. 
 
 

 
3. PRENAŠANJE NAMENSKIH SREDSTEV 

MED PROJEKTI 
 
Ugotovitev. 
 
Nadzorovana oseba je zaradi pomanjkljive 
dokumentacije v pisnem odgovoru omenjala tudi 
možnost za prerazporejanja sredstev, ki bi se lahko 
prenašala iz projekta, kjer je bila poraba manjša, na 
projekt, kjer je bila poraba višja od načrtovane. 
 
 
Priporočilo.   
Priporočamo, da se društvo pri porabi namenskih 
sredstev ne zateka k  razporejanju sredstev s projekta na 
projekt, saj to ni dovoljeno. Občinski upravi tudi 
priporočamo, da striktno sledi namenskosti porabe 
občinskih sredstev ter dosledno opozarja društvo na 
pomanjkljivosti pri dokumentiranju upravičenosti 
porabe namenskih sredstev, kot je objavljeno v 
razpisnih pogojih projekta, za katerega so sredstva 
namenjena. 
 
Odziv nadzorovane osebe TD Kanja Trzin, Občina 
Trzin: 
TD Kanja Trzin z ugotovitvijo soglaša. 
 
 
Občina Trzin 
Občinska uprava bo striktno sledila namenski porabi, 
kot je zapisano v razpisnih pogojih in pogodbi o 
sofinanciranju. 
 
Številka zadeve: 9001-0006/2017-16 
Datum: 21.03.2017 
 
                                    Predsednica Nadzornega odbora 
                         Katarina Kadunc, l.r. 
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