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Datum: 21.12.2016 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 41/11) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) ter Končnega poročila nadzora nad namenskostjo porabe presežka 
sredstev prejetih iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev z dne 14.09.2016 na 17. redni seji 
dne 21.12.2016 sprejel 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Strategijo koriščenja prejetih sredstev  iz naslova vračila v javno  telekomunikacijsko 
omrežje za obdobje 2016-2021 

 
1. Uvod 
 
Občinski svet je na svoji 29. redni seji dne 16.12.2009 na osnovi Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11) sprejel 
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. 
S tem odlokom je bil ustanovljen proračunski sklad za investicije v telekomunikacijsko in drugo 
infrastrukturo. Namen proračunskega sklada je transparentno in ločeno vodenje namenskih sredstev 
za investicije, ki smo jih prejeli od Državnega pravobranilstva iz naslova vračanja vlaganj v javno 
telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo in niso bila vrnjena občanom.  
 
V predmetni proračunski sklad je bilo skladno z Odlokom o ustanovitvi proračunskega sklada za 
investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo prenesenih 213.000,00 EUR. Na proračunski 
postavki Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo stanje na dan 31.12.2015 znaša 
219.743,77 EUR. 
 
Predmetna sredstva se lahko skladno s 6. členom Zakona o javnih financah porabijo izključno za 
investicije v IT infrastrukturo na območju na katerem so bila v letih vplačil vlaganj zbrana sredstva 
samoprispevka.  
 
2. Namen 
 
Od ustanovitve sklada, do nadzora s strani Nadzornega odbora, smo sredstva s tako ozkim 
namenom porabe težko koristili, zato smo si prizadevali pridobiti mnenje pristojnega ministrstva. Po 
opravljeni poizvedbi na ministrstvu, smo konec julija 2016, z ministrstva prejeli odgovor, da se 
sredstva iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila razdeljena, lahko 
porabijo za podobne namene, vendar v dobrobit vseh občanov ob upoštevanju načela enake 
dostopnosti vseh občanov.  
 
Skladno s Končnim poročilom nadzora nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih iz 
naslova vračila telekomunikacijskih sredstev, s katerim se je Občinski svet Občine Trzin seznanil na 
15. redni seji dne 14.9.2016, je namen Strategije koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021, opredeliti porabo teh sredstev.  
 
 
 
 



3. Cilj 
 
Predmetna sredstva se bodo porabila skladno s prejetim mnenjem pristojnega ministrstva, in sicer 
tako, da se sredstva nameni v informatizacijo občine in občinske uprave (kot npr. posodobitev 
spletne strani občine, nagradijo obstoječe WIFI točke, vzpostavijo dodatne WIFI točke, povezav 
občinskih objektov v optično omrežje in s tem boljše ter hitrejše delovanje podpornih služb, itd.). 
 
4.  Ta strategija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
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- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 15/2016, z dne 22.12.2016, 
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