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Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12, 76/14 
– odl. US in 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 18. redni seji, dne 
22.02.2017 sprejel, 
 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja 
prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za manjše območje znotraj enote 
urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. 
del (v nadaljevanju: OPPN – 1. del). 
(2) OPPN – 1. del je izdelan na podlagi naslednjih 
strokovnih podlag: 

- Geodetskega načrta (APISGRAD, d. o. o., 
Mengeška cesta 58, 1236 TRZIN), 

- Prikaza stanja prostora za območje OPPN – 1. 
del (AS TEPROM, d. o. o., Savska cesta 5, 
1270 LITIJA), 

- Pogojev in smernic soglasodajalcev ter 
ostalega gradiva, ki so jih v postopku 
sprejemanja OPPN zahtevali posamezni 
nosilci urejanja prostora. 

 
2. člen 

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN 
– 1. del) 

(1) Z OPPN – 1. del je v manjšem območju znotraj 
enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG 
predvidena gradnja ene enostanovanjske stavbe, gradnja 
treh opornih zidov, gradnja plavalnega bazena, gradnja 
paviljona in ureditev zelenih, prometnih, 
infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin. 
(2) Dovoljena je izključno stanovanjska dejavnost. 
 

3. člen 
(sestavni deli OPPN – 1. del) 

I. Tekstualni del 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 
2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del 
 
II. Grafični del 
List 1   Lega prostorske ureditve (FOTO) 
List 2   Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana 
občine 
List 3   Grafični prikaz lege zemljiških parcel in 
obstoječe infrastrukture na območju 
List 4   Grafični prikaz lege objektov na parcelah 
  

 
List 5   Grafični prikaz zunanje in prometne ureditve 
List 6   Grafični prikaz predvidene infrastrukture 
 
III. Priloge OPPN - 1.del 

- Povzetek za javnost 

- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega 
akta 

- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 

- Geodetski načrt 

- Prikaz stanja prostora za območje OPPN – 1. 
del 

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
 

4. člen 
(izdelovalec OPPN – 1. del) 

OPPN – 1. del je izdelalo podjetje AS TEPROM, d. o. 
o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA pod številko projekta 
2/2016. 
 
 
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
 

5. člen 
(ureditveno območje OPPN – 1. del) 

(1) OPPN – 1. del je izdelan skladno z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu občine Trzin – 
izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/10, 7/11, 1/13, 
5/13, 6/13 in 3/16). 
(2) Ureditveno območje OPPN – 1. del zajema manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 
SNUGOVEC – JUG, in sicer nepremičnini s parc. št. 
1051/21 (zahodni del) in 1051/22 (vzhodni del), obe 
1961-k.o. Trzin.  
(3) Površina ureditvenega območja OPPN – 1. del 
znaša 2.120 m2. 
 

6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji) 
Vplivno območje OPPN – 1. del bo v času gradnje 
zajemalo obe nepremičnini znotraj OPPN – 1. del, to je 
nepremičnini s parc. št. 1051/21 (zahodni del) in 
1051/22 (vzhodni del), obe 1961-k.o. Trzin in prav tako 
bo zajemalo tudi nepremičnini izven območja OPPN – 
1. del, to je nepremičnini s parc. št. 1574/34 in 
1055/12, obe 1961-k.o. Trzin. 
 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE 
PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 

 
7. člen 

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja OPPN – 1. del meji na sledeče 
obstoječe dejanske rabe prostora: 

 na severni in vzhodni strani meji s čistimi 
stanovanjskimi površinami (SSc), 

 na južni in zahodni strani meji s površinami za 
rekreacijo in šport (ZS). 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času 
obratovanja objektov različni. V času gradnje se 
pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in 
povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času 
gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na 
higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred 
hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo. 
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala: 

 z minimalno povečanim prometom na 
obstoječo javno pot JP 574072 (slepi krak 
Mlakarjeve ulice), ki poteka po nepremičninah 
s parc. št. 1574/1, 1574/17 in 1574/34, vse 
1961-k.o. Trzin. 

(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali: 

- minimalni hrup z dostopnih cest, 

- občasno delo na okoliških rekreacijskih in 
gozdnih površinah. 

 
8. člen 

(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
posegi: 

- priprava stavbnega zemljišča, 

- rušitve 

- gradnja novih objektov, 

- rekonstrukcija 

- dozidava 

- nadzidava 

- gradnja prometne, komunalne, energetske in 
druge gospodarske infrastrukture, 

- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin. 
 

9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 

(1.1) Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
objekti: 

- 11100 Enostanovanjske stavbe (največ ena), 

- 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne poti, 

- 222 Lokalni cevovodi, lokalni 
elektroenergetski vodi in lokalna 
komunikacijska omrežja, 

- 24110 Športna igrišča (samo bazensko 
kopališče na prostem), 

- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje. 

(1.2) Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
nezahtevni in enostavni objekti skladno z Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13): 

- majhna stavba, 

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe 
pozidave, 

- ograja, 

- podporni zid, 

- rezervoar, 

- priključek na objekte gospodarske javne 
infrastrukture in daljinskega ogrevanja, 
 

 

 

- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in 
namakanje (od tega le bazen za kopanje, grajen 
ribnik, okrasni bazen), 

- pomožni komunalni objekt. 
 

10. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 

(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj 
gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo 
območja ureditve OPPN. 
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske 
elemente, ki imajo naslednji pomen: 

- Gradbena meja (GM) je črta, ki je novo grajeni 
objekti ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z 
zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od 
nje v notranjost zemljiške parcele. 

- Gradbeno mejo (GM) lahko presega 
komunalna in prometna infrastruktura 
(pomožni infrastrukturni objekti, dovozne 
poti, parkirišče, dvorišče), ograje, oporni 
zidovi). 

- Odmik gradbene meje od sosednjih parcelnih 
mej je najmanj 4,0 m. Izjema je odmik na SZ 
(nepremičnina s parc. št. 1051/8, k.o. 1961-
Trzin) in SV strani (nepremičnina s parc. št. 
1051/21, k.o. 1961-Trzin) ureditvenega 
območja, kjer je odmik gradbene meje lahko 
najmanj 1,0 m. 

- Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje 
obstoječe in predvidene odprte ali grajene 
javne površine od površin v zasebni lasti in 
sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin 
ter z linijo grajenega javnega dobra. 

 
11. člen 

(oblikovanje in zunanja podoba objektov)  
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati 
naslednje pogoje: 

1. Objekti morajo upoštevati regulacijske 
elemente, določene v 10. členu tega Odloka. 

2. Stanovanjska stavba kot manj zahtevni objekt 
(enostanovanjska stavba): 

- Tip zazidave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0866
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0950
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- Etažnost: K + P + M, BEP = max. 500 m2. 

- Streha: ravna streha (naklon 2° - 10°) ali ravna 
zelena streha (naklon 2° - 10°) ali enokapnica 
(naklon 2° - 10°) ali dvokapnica (naklon 25° - 
35°). 

- Fasade: lahko so vertikalno in horizontalno 
členjene, odprtine so praviloma pokončne 
oblike. Fasade so lahko klasično izdelane 
(omet), lesene (rezan les) ali obložene s 
kamenjem. 

3. Oporna zidova kot manj zahtevna objekta 
(Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje): dimenzije dolžina do 
vključno 12,0 m, širina do vključno 0,30 m in 
višina do vključno 3,8 m. 

4. Plavalni bazen kot manj zahtevni objekt 
(Športna igrišča - bazensko kopališče na 
prostem): dolžina do vključno 13,0 m, širina 
do vključno 5,0 m in globina do vključno 1,5 
m; površina do vključno 65,0 m2 in volumen 
do vključno 97,5 m3. 

5. Nezahtevni in enostavni objekti: 

- se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali 
prizidki, po oblikovanju in materialih morajo 
biti skladni z osnovnim objektom. 
 

 

- Paviljon (majhna stavba, ki ni namenjena 
prebivanju): tlorisna dimenzija do vključno 50 
m2; v pritlični ali enoetažni izvedbi; streha je 
lahko ravna (prodec). 

- Oporni zid (podporni zid, konstrukcija med 
dvema višinama zemljišča, ki preprečuje zdrs 
zemljine): dolžina do vključno 10,0 m, širina 
do vključno 0,3 m in višina do vključno 1,5 m. 

 
12. člen 

(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na območju OPPN – 1. del je 
potrebno urediti, zatraviti in ozeleniti z avtohtonim 
drevjem in grmičevjem. 
(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo 
tlakovane površine. 
(3) Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom 
(G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob z 
avtohtonim drevjem. Ob gradnji objektov je potrebno 
zagotoviti zadosten odmik objektov od novonastalega 
gozdnega roba. 
(4) Zagotovi se nemoten dostop do gozda za potrebe 
gospodarjenja z gozdovi. 
(5) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi 
zidovi, ki se jih ozeleni. Na oporne zidove se lahko 
postavi ograja. Ograja ne sme presegati višine 1,6 m. 
Skupna višina opornega zidu in ograje, merjeno od kote 
terena ne sme presegati 5,4 m. 
 

13. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 

(1) FZ – faktor zazidanosti je lahko največ 60 %, 
(2) Faktor zelenih površin naj ne bo manjši od 20 %. 
(3) Faktor izrabe zemljišča je lahko do vključno 1. 

 
 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN 
POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

14. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 

(1) Dostop in dovoz na območje OPPN – 1. del sta 
omogočena iz javne ceste in sicer iz javne poti JP št. 
574072 (Mlakarjeva ulica, slepi krak), ki poteka po 
nepremičninah s parc. št. 1574/1, 1574/17 in 1574/34, 
vse 1961-k.o. Trzin. 
(2) Načrt prometne ureditve vključuje tri dostope 
oziroma dovoze do območja OPPN in sicer:  
- Dostop je omogočen po nepremičnini parc. št. 
1055/12, k.o. 1961-Trzin. Cestišče* (dostopna pot) je 
širine najmanj 3,0 m, okvirne dolžine 127,0 m (dolžina 
se lahko spreminja zaradi ustreznejše oskrbe in 
racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve) 
in je protiprašno urejena. 
- Dva dovoza potekata po nepremičnini parc. št. 
1055/21, k.o. 1961-Trzin po obstoječi dovozni poti čez 
dvorišče sosednje stanovanjske stavbe. 
 

označba 
tipa 
objekta 

tip objekta 
oziroma 
zazidave 

opis tipa objekta 
oziroma zazidave 

PN 
nizki prosto 
stoječi 
objekti 

- prosto stoječi objekt, ki 
se z nobeno stranico ne 
stika s sosednjimi objekti, 
višinski gabarit do 3 etaže 
(P+1+M) 

- eno-oziroma 
dvostanovanjska stavba 
(prosto stoječi objekt, ki 
se z nobeno stranico ne 
stika s sosednjimi objekti, 
višinski gabarit do 3 etaže 
(P+1+M) 

 

PK 

nizki 
podolgovati 
objekti z 
dvokapno 
streho – 
objekti 
podeželskega 
tipa 

- prosto stoječ objekt 
podolgovatega tlorisa in 
stavbnega volumna, 
dvokapna streha z 
naklonom od 33 – 45 
stopinj, višinski gabarit do 
2 etaži (P+M) 

- eno-oziroma 
dvostanovanjska stavba 
(prosto stoječ objekt 
podolgovatega tlorisa in 
stavbnega volumna, 
dvokapna streha z 
naklonom od 33 – 45 
stopinj, višinski gabarit do 
1,5 etaže (P+Po) 
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(3) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih 
objektih je potrebno na vsaki nepremičnini namenjeni 
za gradnjo predvideti 1PM/vsakih 50 m² bruto 
stanovanjske površine in ne manj kot 2 PM/stanovanje. 
 
* 14. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, 
odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob 
vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno 
od točke na osi vozišča; prvi odstavek 2. člen Zakona o 
cestah (uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US in 46/15) 

 
15. člen 

(vodovod) 
Oskrba predvidenih objektov z vodo bo zagotovljena z 
navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s 
pitno vodo na javni vodovod, ki se nahaja izven 
območja OPPN – 1. del. Priključitev bo na 
nepremičnini parc. št. 1051/21, k.o. 1961-Trzin in 
tehničnimi pogoji upravljavca javnega vodovodnega 
omrežja. 
 

16. člen 
(kanalizacija) 

(1) Odpadne in fekalne vode iz predvidenih objektov v 
območju OPPN – 1. del bodo vodene v obstoječo 
javno fekalno kanalizacijo, ki se nahaja izven območja 
OPPN – 1. del. Priključitev bo na nepremičnini parc. št. 
1051/21, 1961-k.o. Trzin in tehničnimi pogoji 
upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. 
(2) Padavinske odpadne vode iz strešnih površin 
objektov v območju OPPN – 1. del bodo poleg 
možnega odvoda le teh v ponikovalnice in v bližnji 
vodotok, lahko vodene tudi v tipske zabojnike, katero 
se bo lahko uporabljalo kot dodatni vir vode za 
namene, pri katerih ne bo potrebno zagotoviti 
kakovosti za pitno vodo. 
 

17. člen 
(oskrba z elektriko) 

Predvideni objekti v območju OPPN – 1. del bodo 
priključeni na obstoječe elektroenergetsko omrežje iz 
obstoječe trase javnega elektroenergetskega omrežja, ki 
se nahaja izven območja OPPN – 1. del. Priključitev bo 
na nepremičnini parc. št. 1051/21, k.o. 1961-Trzin. 
 

18. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 

Predvideni objekti v območju OPPN – 1. del ne bodo 
priključeni na obstoječe omrežje elektronskih 
komunikacij. 

19. člen 
(potrebna raba energije) 

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine 
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe 
energije ter uporabo obnovljivih virov energije. 
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja 
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh 
določb odloka o OPN Trzin. 
 

 
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, 
kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno 
upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe 
energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire 
energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko 
učinkovito gradnjo. 
 

20. člen 
(ogrevanje) 

Znotraj območja OPPN – 1. del je predviden 
individualni način ogrevanja na plin ali toplotno 
črpalko. 

 
21. člen 

(ravnanje z odpadki) 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu 
s predpisi. 
(2) Prostori za odlaganje odpadkov bodo locirani v 
skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov 
je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s 
specialnim komunalnim vozilom. 
(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v 
namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov 
in ločene frakcije komunalnih odpadkov, posodah oz. 
zabojnikih. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora 
biti pri individualnih novogradnjah v objektu ali na 
nepremičnini, namenjeni za gradnjo, h kateremu 
pripada, ob javni kategorizirani cesti oz. ob hodniku za 
pešce (približno en meter od skrajnega zunanjega roba 
cestnega sveta). 
(4) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti 
urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z 
nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in 
opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro 
prometno dostopno in zunaj prometnih površin. 

 
22. člen 

(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih 
vodov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. 
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih 
in energetskih vodov ter cestnega sveta zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali 
boljše tehnične rešitve. 
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi 
izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN 
– 1. del ni bilo mogoče predvideti. 
 
 

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 
23. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje OPPN – 1. del ne posega na registrirane 
enote kulturne dediščine. 
(2) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne 
dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz 
varstvenih režimov kulturne dediščine ni. 
 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 2/2017, 23.02.2017 
 

 
9 
 

 
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso 
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheološki ostalin potrebno Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno 
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi. Lastnik zemljišča oz. investitor oz. odgovorni 
vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti 
ZVKDS OE Ljubljana vsaj 10 dni pred začetkom 
zemeljskih del. 
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča 
oz. investitorja oz. odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to 
zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko 
najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga 
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE 
OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 

OHRANJANJE NARAVE 
 

24. člen 
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 

(1) Območje OPPN – 1. del se nahaja na 
vodovarstvenem območju podzemnih voda. 
(2) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride 
do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči 
varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti 
v projektni dokumentaciji PGD ustrezno prikazano in 
dokazano. 
(3) Za objekte je potrebno v sklopu projektne 
dokumentacije PGD pridobiti projektne pogoje in 
vodno soglasje. 
 

25. člen 
(varstvo zraka) 

Po končani izvedbi OPPN – 1. del se predvidoma 
onesnaženje zraka ne bo povečalo. 
 

26. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) V območju OPPN – 1. del ni predvidenih 
dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s 
hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v 
skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti 
kazalcev v okolju. 
(2) Območje OPPN – 1. del je opredeljeno s III. 
stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o 
emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in 
prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v 
dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred 
hrupom.  
 

 
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in 
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji 
upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh 
hrupa. 
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi 
predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD 
izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite 
pred hrupom. 

27. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 

(1) Območje OPPN – 1. del leži v območju z 
naslednjim naravovarstvenim statusom: 

- posebno varstveno območje (natura 2000): 
Rašica št. SI3000275, 

- naravna vrednota – območja: Rašica – 
Dobeno – Gobavica – osameli kras ev. št. 
5032, 

- ekološko pomembno območje: Rašica, 
Dobeno, Gobavica, osameli kras št. 34300, 

- življenjski prostor kvalificiranih vrst: netopir 
mali podkovnjak, hrošč rogač in dvoživka 
hribski urh. 

(2) Na območju OPPN se za morebitno zunanjo 
razsvetljavo ob objektu uporabijo svetilke, ki usmerjajo 
svetlobo navzdol z žarnicami, ki svetijo rumeno in 
oranžno barvo. Svetilke morajo biti postavljene in 
oblikovane tako, da ne osvetljujejo gozda v območju 
Natura 2000. Razsvetljava mora biti skladna s predpisi, 
ki urejajo področje mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 
(3) Ohrani se obstoječ gozdni rob na severni in južni 
strani območja urejanja, ohranja se tudi stara drevesa v 
gozdu (še zlasti stara drevesa hrasta). 
(4) Odpadnega gradbenega materiala, izkopanih 
zemeljskih viškov in drugih materialov se ne odlaga na 
gozdnem robu in v območju naravne vrednote. 
(5) Pri izvajanju zemeljskih del naj se preprečuje 
morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst, tako da se zemljine ne odvaža od drugod oz. se jo 
odvzema na mestih, kjer ni prisotnih invazivnih 
tujerodnih vrst. 
(6) Morebitni odkopni zemeljski višek in odpadni 
gradbeni material, ki je nastal pri gradnji, ter ostale 
odpadke naj investitor oz. izvajalec del odpelje na za to 
določena mesta, izven območja naravne vrednote in 
vplivnega območja Natura 2000. 
(7) Za objekte je potrebno v sklopu projektne 
dokumentacije PGD pridobiti naravovarstvene pogoje 
in naravovarstveno soglasje. 
 

28. člen 
(varstvo gozdov) 

(1) Območje OPPN – 1. del se nahaja na varstvenem 
območju gozdov. 
(2) Pri načrtovanju objektov ob gozdnih površinah (ob 
skupinah gozdnega drevja – gozdnih otokih in ob 
gozdnem robu) je priporočena varnostna razdalja 
objekta od gozdnega roba (posamičnega gozdnega 
drevja) najmanj ena drevesna višina odraslega gozdnega 
sestoja oziroma najmanj 30,0 m. 
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(3) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih 
mora ostati neovirano. Do njih je potrebno zagotoviti 
neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko 
mehanizacijo. Ohraniti je potrebno stare ali zgraditi 
nove vlake, gozdne ceste, prostore za skladiščenje lesa. 
Gozdna vlaka oz. odmerjena pot s parc. št. 1573/1, k.o. 
1961-Trzin, ki se nahaja južno od obravnavanega 
območja, mora tudi v prihodnje omogočati neoviran 
dostop do gozdov. 
(4) Odvečni odkopani material, ki bi nastal pri gradnji, 
se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije 
odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je 
potrebno vkopati v zasip. 
(5)Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob 
objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in 
grmovnih vrst. Upoštevati je treba omejitve vnosov 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi 
organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin. 
(6) Za objekte je potrebno v sklopu projektne 
dokumentacije PGD pridobiti projektne pogoje in 
soglasje k projektnim rešitvam. 
 
 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 
PRED POŽAROM 

 
29. člen 

(splošne določbe) 
Za območje OPPN – 1. del ni predvidenih ukrepov za 
obrambo. 
 

30. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 

z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi: 

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, 

- ustrezne odmike med parcelami in objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte, 

- dostope, dovoze in delovne površine za 
intervencijska vozila. 

(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi 
izvedbe OPPN – 1. del bo spreminjala. V času gradnje 
in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za 
intervencijska vozila in gasilce. 
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za 
izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 
predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem 
smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih 
aktov. 
(4) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi 
predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) 
izdelati zasnovo požarne varnosti in izkaz požarne 
varnosti.  
 

 
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in 
upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost 
ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki 
je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim 
pospeškom tal 0,25 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter 
temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma 
način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke 
raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, 
ki bodo podale ustrezne ukrepe. 

 
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 

UREDITVE 
 

31. člen 
(etapnost izvedbe) 
(1) Izvajanje OPPN – 1. del je razdeljeno na tri faze 
izvedbe. 
(2) Prva faza je ureditev komunalne in energetske ter 
prometne infrastrukture. Druga faza vključuje gradnjo 
objektov. Tretja faza pa vključuje hortikulturno ureditev 
območja OPPN – 1. del. 
 

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE 

 
32. člen 

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN – 1. del 
je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, 
če so ob gradnji poškodovani. 
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet oziroma 
zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša 
in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju. 
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen 
strokovni nadzor. 
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse 
začasne objekte. 
 

X. PROGRAM OPREMLJANJA IN 
KOMUNALNI PRISPEVEK 

 
33. člen 

(komunalni prispevek) 
Komunalni prispevek za obravnavano območje se lahko 
odmerja po določilih veljavnega Programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Trzin (Ur. v. 
Občine Trzin, št. 3/2011). 
 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

34. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
državne in občinske inšpekcijske službe. 
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35. člen 

(vpogled v prostorski akt) 
Ta OPPN – 1. del je v času uradnih ur na vpogled 
javnosti na sedežu Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin. 

36. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 18-1/2017                                   ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in 18. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 18. redni seji dne 22.02.2017 sprejel 
 
 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja 

prostora NT 4/1 PESKE– 1. del 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za manjše območje znotraj enote 
urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del (v 
nadaljevanju: OPPN – 1. del). 
(2) OPPN – 1. del je izdelan na podlagi naslednjih 
strokovnih podlag: 
- Geodetski načrt (LUZ, št. LUZ-2016/1806, maj 
2016) 
- Prikaz stanja prostora (LUZ d.d., Ljubljana, št. 
projekta: 7968, 2016) 
- Strokovne podlage za občinski podrobni 

prostorski načrt  NT 4/1 – 1.del (LUZ d.d., 
Ljubljana, št. projekta: 7968, Maj 2016) 

 
2. člen 

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN – 1. del) 
(1) Z OPPN – 1. del je v manjšem območju znotraj 
enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE predvidena 
gradnja stanovanjske stavbe, ureditev zelenih, 
prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin. 
(2) Dovoljena je izključno stanovanjska dejavnost. 
 
 
 

 
3. člen 

(sestavni deli OPPN – 1. del) 
I. Tekstualni del 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 
4/1 PESKE – 1. del 
 
II. Grafični del 

List 1   Izsek iz občinskega prostorskega načrta občine 
Trzin z mejo območja OPPN                          M 1:5000 

List 2  Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora                                                           M 1:2000 

List 3  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN          
                                                           M 1:500 

List 4   Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč 
                                                           M 1:500 

List 5   Površine, namenjene javnemu dobru     M 1:500 

List 6   Ureditvena situacija                    M 1:500 

List 7  Prometno tehnična situacija in višinska regulacija
                     M 1:500 

List 8   Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav 
                     M 1:500 

Priloge OPPN so: 

 izvleček iz nadrejenega akta, 

 prikaz stanja prostora, 

 strokovne podlage, 

 smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

 obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

 povzetek za javnost. 
 

4. člen 
(izdelovalec OPPN – 1. del) 

OPPN – 1. del je izdelalo podjetje Ljubljanski 
urbanistični zavod, d.d., pod številko projekta 7968 v 
novembru 2016. 
 
 
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
 

5. člen 
(ureditveno območje OPPN – 1. del) 

(1) OPPN – 1. del je izdelan skladno z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu občine Trzin – 
izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 
7/2011, 1/2013, 5/2013, 6/2013 in 3/2016). 
(2) Ureditveno območje OPPN – 1. del zajema manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 
PESKE, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 
1158/3-del, 1158/4-del, 1568-del in 1164/3-del, vse 
k.o. Trzin (šifra k.o. 1961).  
(3) Površina ureditvenega območja OPPN – 1. del 
znaša 1.230 m2. 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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6. člen 

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 
območji) 

Vplivno območje OPPN – 1. del bo v času gradnje 
zajemalo vsa zemljišča znotraj OPPN – 1. del, to je 
zemljišče s parcelnimi številkami 1158/3-del, 1158/4-
del, 1568-del in 1164/3-del, vse k.o. Trzin (šifra k.o. 
1961), prav tako bo zajemalo tudi zemljišča izven 
območja OPPN – 1. del, to je zemljišče s parcelno 
številko 1164/1, k.o. Trzin (šifra k.o. 1961). 
 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE 
PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 

 
7. člen 

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja OPPN – 1. del meji na sledeče 
obstoječe dejanske rabe prostora: 

 na severozahodu meji na gozdne površine, 

 na vzhodu na površine potoka Blatnica,  

 na jugu na stanovanjske površine. 
 
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času 
obratovanja objektov različni. V času gradnje se 
pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in 
povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času 
gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na 
higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred 
hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo. 
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala: 

 z minimalno povečanim prometom na 
obstoječo javno pot št. odseka 574141 
(Kidričeva ulica), ki poteka po zemljišču 
parcelna številka 1568, k.o. Trzin (šifra k.o. 
1961). 

(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali: 

- minimalni hrup z dostopnih cest, 

- občasno delo na okoliških gozdnih površinah. 
(5) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora so razvidni iz karte List 2. 
 

8. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 

Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
posegi: 

- priprava stavbnega zemljišča, 

- rušitve 

- gradnja novih objektov 

- rekonstrukcija 

- dozidava 

- nadzidava 

- gradnja prometne, komunalne, energetske in 
druge gospodarske infrastrukture, 

- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin. 
 

9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 

(1) Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
objekti: 

 

 

- 11100 Enostanovanjske stavbe, 

- 11210 Dvostanovanjske stavbe 

- 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne poti 

 
(2) Na območju OPPN – 1. del so dopustni naslednji 
nezahtevni in enostavni objekti skladno z Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. 
RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13): 

- majhna stavba (garaža, lopa, uta, nadstrešek, 
drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna), 

- ograja (medsosedska ograja) z višino do največ 
1,80 m, 

- podporni zid, 

- priključek na objekte gospodarske javne 
infrastrukture in daljinskega ogrevanja, 

- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in 
namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen). 

 
10. člen 

(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1)Maksimalni tlorisni gabariti stavb so določeni z 
gradbeno mejo, ki ohranja min. 4,0 m nepozidani pas 
do meje parcele, pod pogojem, da faktor zazidanosti 
parcele (FZ) ne presega 60 % površine parcele, 
namenjene gradnji (funkcionalne enote). 
(2) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih 
objektov (nad in pod terenom) morajo biti od meje 
parcel oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni 
objekti pa najmanj 1,5 m. Izjemoma je dopustno graditi 
pod terenom tudi do parcelne meje, če s tem soglašajo 
lastniki sosednjih parcel, na katere meji kletni objekt, in 
če so zagotovljeni s predpisi določeni pogoji. 
(3) Ograjo je dopustno postaviti na parcelno mejo, če s 
tem soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji 
oziroma na delu, kjer ograja meji na javno površino, 
mora biti le ta umaknjena najmanj 0,5 m v notranjost 
zemljišča, na katerem stoji stavba. 
(4) Lega objektov na zemljišču in odmiki so razvidni iz 
karte List 6 Ureditvena situacija. 
 

11. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov)  

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati 
naslednje pogoje: 

(1) Objekti morajo upoštevati regulacijske 
elemente, določene v 10. členu tega Odloka. 

(2) Stanovanjska stavba kot manj zahtevni objekt 
(enostanovanjska, dvostanovanjska stavba). 

(3) Tip zazidave: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0866
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0950
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(4) Etažnost: P + 1 + M, BEP = max. 700 m², 

(dopustna je K (klet), če to dopuščajo 
geomehanske razmere, hidrološke razmere, 
zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih 
objektov). 

(5) Kota pritličja: najmanj 297,15 m.n.m. 
(6) Streha:  

- dvokapnica z naklonom od 25° - 35° 

- enokapnica z naklonom od 25° - 35° 

- sestavljena iz dvokapnice (naklon od 25° - 
35°), enokapnice (naklon od 25° - 35°), 
kombinirane s terasami in zeleno streho 
(naklon 2° - 10° ali 25° - 35°) 

- izvedena kot zelena streha 2° - 10° ali 25° - 
35° 

- izvedena kot terasa ali nepohodna streha z 
naklonom 2° - 10° 

- izvedena kot svojstvena streha 
(7) Nezahtevni in enostavni objekti: se lahko 

gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki, po 
oblikovanju in materialih morajo biti skladni z 
osnovnim objektom. 

 
 

 
12. člen 

(zunanja ureditev) 
(1) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo 
tlakovane površine. 
(2) Na parceli namenjeni gradnji na meji z odprtim 
prostorom (G, K) je nujno potrebno ohraniti zelen rob 
z avtohtonim drevjem. Ob gradnji objektov je potrebno 
zagotoviti zadosten odmik objektov od novonastalega 
gozdnega roba. 
(3) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi 
zidovi, katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko 
postavi ograja. 

13. člen 
 (stopnja izkoriščenosti zemljišča) 

(1) FZ – faktor zazidanosti je lahko največ 60 %. 
(2) FZP - faktor zelenih površin naj ne bo manjši od 20 
%. 
(3) FI - faktor izrabe zemljišča je lahko do vključno 0,5. 
 

IV. NAČRT PARCELACIJE  
14. člen 

 (načrt parcelacije) 
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji: 
Prostorska enota PE1: 

- parcela, namenjena gradnji stavb, ki obsega del 
zemljišča s parcelno številko 1158/3-del in 
1158/4-del, obe k.o. Trzin (šifra k.o. 1961). 
Površina PE1 meri 1.125 m², 

Prostorska enota PE2: 

-    parcela, namenjena gradnji prometne 
infrastrukture, ki obsega del zemljišča s parcelno 
številko 1158/3-del, 1568-del in 1164/3-del, vse 
k.o. Trzin (šifra k.o. 1961). Površina PE2 meri 105 
m². 

(2) Parcelacija in točke za zakoličbo so določene v 
grafičnem načrtu List 4 »Načrt obodne parcelacije in 
parcelacije zemljišč«. Geokoordinate točk so navedene v 
obrazložitvi odloka. 

15. člen 
 (javne površine) 

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 1158/3-del, 1568-del in 
1164/3-del, vse k.o. Trzin (šifra k.o. 1961). 
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 105 m2. 
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnem načrtu List 5 »Površine, namenjene javnemu 
dobru«. 

 
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN 

POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO 
16. člen 

(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Dostop in dovoz na območje OPPN – 1. del sta 
omogočena iz javne ceste in sicer iz javne poti JP  
574141 (Kidričeva ulica), ki poteka po zemljišču 
parcelni številki 1568, k.o. Trzin (šifra k.o. 1961). 
 

označba 
tipa 
objekta 

tip objekta 
oziroma 
zazidave 

opis tipa objekta 
oziroma zazidave 

PN 
nizki prosto 
stoječi objekti 

- prosto stoječi objekt, ki se 
z nobeno stranico ne stika 
s sosednjimi objekti, 
višinski gabarit do 3 etaže 
(P+1+M) 

- eno-oziroma 
dvostanovanjska stavba 
(prosto stoječi objekt, ki 
se z nobeno stranico ne 
stika s sosednjimi objekti, 
višinski gabarit do 3 etaže 
(P+1+M) 

 

PK 

nizki 
podolgovati 
objekti z 
dvokapno 
streho – 
objekti 
podeželskega 
tipa 

- prosto stoječ objekt 
podolgovatega tlorisa in 
stavbnega volumna, 
dvokapna streha z 
naklonom od 33 – 45 
stopinj, višinski gabarit do 
2 etaži (P+M) 

- eno-oziroma 
dvostanovanjska stavba 
(prosto stoječ objekt 
podolgovatega tlorisa in 
stavbnega volumna, 
dvokapna streha z 
naklonom od 33 – 45 
stopinj, višinski gabarit do 
1,5 etaže (P+Po) 
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(2) Za potrebe dostopa na parcelo namenjeno gradnji se 
Kidričeva ulica podaljša za cca 5,00 m. Podaljšan del je 
obstoječa makadamska pot, ki se jo po potrebi asfaltira 
v širini 5,00m. Na severovzhodni strani je dopustno 
dograditi hodnik za pešce širine 1,50m. Morebitno 
asfaltiranje in hodnik za pešce izvede investitor na 
lastne stroške. 
(3) Nova padavinska voda, iz podaljšanega dela 
Kidričeve ulice se odvede v urejen javni kanal za 
padavinsko vodo.  
(4) V nadaljevanju javne poti je treba urediti navezavo 
na obstoječo gozdno cesto Grmek - Oveje Brdo (št. 
odseka 041179). 
(5) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskem 
objektu je potrebno na zemljišču namenjenem za 
gradnjo predvideti 1PM/vsakih 50 m² BTP in ne manj 
kot 2 PM/stanovanje. 
(6) Površine, namenjene prometnim ureditvam, so 
določene v grafičnem načrtu List 7 »Prometno tehnična 
situacija in višinska regulacija«. 
 

17. člen 
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja) 

 
(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki 
zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-
zaščitne zahteve, ter v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno 
upoštevati zasnove upravljavcev posameznih 
gospodarskih javnih infrastruktur.  
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno upoštevati, s pravilniki in mnenji 
nosilcev urejanja prostora, predpisane medsebojne 
odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje in 
smernice za priključitev na obstoječe sisteme 
komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo 
posegi izven območja urejanja (vplivno območje za 
infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja 
urejanja.  
(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti 
medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je 
treba vse električne in telekomunikacijske vode obvezno 
položiti v kabelsko kanalizacijo.  
(4) Stanovanjski objekt je treba obvezno priključiti na 
električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V 
primeru, da se za ogrevanje objekta ne uporablja 
obnovljivih virov energije, je obvezna priključitev tudi 
na omrežje zemeljskega plina.  
(6) Površine, namenjene komunalnim ureditvam in 
napravam, so določene v grafičnem načrtu List 8 
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«. 
 

18. člen 
(vodovod) 

(1) Objekt se za oskrbo s pitno vodo s priključkom 
priključi na javno vodovodno omrežje, ki poteka po 
Kidričevi ulici. Najbližji hidrant za oskrbo s požarno 
vodo se nahaja na Kidričevi ulici ca 30 m južno od 
načrtovanih objektov. 
 

 

 
19. člen 

(kanalizacija) 
(1) Objekt se za odvajanje in čiščenje odpadne 
komunalne vode s priključkom priključi na javno 
kanalizacijsko omrežje, ki poteka po Kidričevi ulici.  
(2) Vse padavinske vode z območja se ponika. Za 
padavinsko vodo s strešin objektov je treba urediti 
sistem zajemanja in shranjevanja te vode znotraj parcele 
načrtovanih objektov z zmogljivostjo vsaj 2 m3 tako, da 
bo možno to vodo ponovno uporabiti v objektih ali 
njihovi okolici. V kolikor bi se po natančnejših 
terenskih preiskavah izkazalo, da ponikovanje na 
območju OPPN ni možno, se lahko padavinsko vodo 
odvede v potok Blatnica, vendar je treba v tem primeru 
izvesti dodatni sistem zajemanja ter začasnega 
zadrževanja te vode znotraj parcele načrtovanih 
objektov z zmogljivostjo vsaj 6 m3 pred iztokom v 
potok Blatnica. V primeru izpusta padavinske vode v 
potok morajo biti v fazi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja definirane količine 
vode na iztoku v vodotok in definirana obstoječa 
prevodnost struge na obravnavanem območju. 
Računsko je potrebno dokazati, da je pretočna 
sposobnost vodotoka dovolj velika za prevajanje novih 
količin vode. V kolikor prevodna sposobnost vodotoka 
z upoštevanjem zadrževanja vsaj 6 m3 vode ni 
zadostna, je potrebno pred iztokom vode v vodotok 
predvideti dodatni zadrževalnik. 
(3) Tlakovanje dvorišča se lahko izvede le v 
vodoprepustni izvedbi. 
 

20. člen 
(oskrba z elektriko) 

(1) Objekt se za oskrbo z električno energijo priključi na 
javno elektroenergetsko omrežje v obstoječi električni 
omarici na zemljišču parc.št. 1164/3, k.o. Trzin. 
Priključek se izvede po Kidričevi cesti ali neposredno z 
zemljišča parc.št. 1164/3, k.o. Trzin. 
(2) Prek zemljišča načrtovanih objektov poteka 
obstoječi srednjenapetosni električni kabel, ki ga je treba 
med gradnjo in uporabo načrtovanih objektov in 
okolice ohraniti in po potrebi ustrezno zaščititi. 

 
21. člen 

(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Objekt se za oskrbo s elektronskimi komunikacijami 
s priključkom priključi na elektronsko komunikacijsko 
omrežje, ki poteka po Kidričevi ulici. 

 
22. člen 

(ogrevanje) 
(1) Objekte se ogreva z uporabo obnovljivih virov 
energije ali z zemeljskim plinom. V kolikor se objekti ne 
bodo ogrevali z obnovljivimi viri energije, se objekt za 
oskrbo z zemeljskim plinom s priključkom priključi na 
plinovodno omrežje, ki poteka po Kidričevi cesti. 
 

23. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu 
s predpisi. 
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(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani 
v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh 
prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in 
obračanje s specialnim komunalnim vozilom. 
(3) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih 
posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene 
frakcije komunalnih odpadkov, smetnjakih oz. 
zabojnikih. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora 
biti na zemljišču, namenjenemu za gradnjo, ob javni 
kategorizirani cesti oz. ob hodniku za pešce (približno 
en meter od skrajnega zunanjega roba cestnega sveta). 
(4) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti 
urejeno v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z 
nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in 
opremljeno z vodo za občasno čiščenje, dobro 
prometno dostopno in zunaj prometnih površin. 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO 
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 
24. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Na območju OPPN -1.del ni registriranih enot 
kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi 
izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni. 
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča 
oz. investitorja oz. odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke 
stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 
arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska 
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke 
ostaline. 
 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE 
OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN 

OHRANJANJE NARAVE 
 

25. člen 
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 

(1) Območje OPPN – 1. del se nahaja izven 
vodovarstvenih območij podzemnih vodonosnikov. 
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati 
razrede poplavne nevarnosti iz hidravlično hidrološke 
študije za območje OPPN ter predpise, ki določajo 
pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. 
(3) Za zagotavljanje poplavne varnosti objektov mora 
biti kota pritličja objektov na koti najmanj 297,15 m 
n.m.. Del območja OPPN, ki se nahaja znotraj dosega 
Q100, je treba ohraniti na sedanjih kotah terena.  
 
 

 
(4) Priključke, ki so ranljivi na neposreden stik z vodo 
(elektro omarica, priključek na kanalizacijo), je treba na 
območju razredov poplavne nevarnosti Q100 izvesti 
vodotesno ali nad nivojem kote Q100. Vse priključke je 
treba izvesti tako, da se prepreči vdora poplavne vode 
skozi notranjo napeljavo v objekt (protipovratne lopute, 
ventili). 
(5) Morebitni priključek padavinskih vod v potok 
Blatnica je treba izvesti tako, da ne pose v svetli profil 
struge. Rob objektov mora biti vsaj 5 metrov oddaljen 
od meje vodnega zemljišča (izven priobalnega pasu), ki 
v tem primeru predstavlja rob brežine oziroma prvo 
geomorfološko spremembo. Rob vodnega zemljišča in 
priobalni pas naj se na podlagi geodetskega posnetka 
prikažeta v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
(6) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se 
ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem vod, da se zagotavlja ohranjanje 
naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in 
območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. 
(7) Na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane 
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali 
stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali 
varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali 
normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili 
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov. 
(8) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih 
materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe 
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke 
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je 
potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
(9) Poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki bi 
lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje 
voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. 
 

26. člen 
(varstvo zraka) 

Po končani izvedbi OPPN – 1. del se onesnaženje zraka 
ne bo povečalo. 

27. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) V območju OPPN – 1. del ni predvidenih 
dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s 
hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v 
skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti 
kazalcev v okolju. 
(2) Območje OPPN – 1. del je opredeljeno s III. 
stopnjo varstva pred hrupom. Pri gradnji je treba 
upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni 
mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se 
izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu 
pred hrupom.  
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in 
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji 
upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh 
hrupa. 
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(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi 
predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD 
izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite 
pred hrupom. 

 
28. člen 

(ohranjanje naravne dediščine) 
(1) Na območju OPPN – 1. del ni zavarovanih območij, 
naravnih vrednot in posebnih varstvenih območij.  
(2) Na območju OPPN – 1. del je ekološko pomembno 
območje ident. Št. 34300 Rašica, Dobeno, Gobavica. 
(3) Upoštevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se 
lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo 
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, v skladu s 
predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin. 
(4) Z namenom sledljivosti zemljine, okužene z 
japonskim dresnikom, in preprečitev širjenja v 
naravovarstveno pomembnih območjih se mora v 
projektni dokumentaciji (PGD) natančno opredeliti 
lokacijo dovoza zemljin z zemljišča namenjenega za 
gradnjo. 
(5) Ogolele površine se takoj po končanih zemeljskih 
delih ozeleni s travnimi mešanicami, ki vsebujejo 
semena avtohtonih vrst in še najmanj tri leta po 
končanih delih spremlja morebiten pojav tujerodnih 
vrst, ki se jih nemudoma v celoti (s koreninami) 
odstrani in uniči. 
(6) Priporočena varnostna razdalja stavb od 
posamičnega gozdnega drevja je najmanj ena drevesna 
višina odraslega gozdnega sestoja oziroma najmanj 30 
m. 
(7) Za objekte v sklopu projektne dokumentacije PGD 
ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in 
naravovarstvenega soglasja. 
 
 
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM 
 

29. člen 
(splošne določbe) 

Za območje OPPN – 1. del ni predvidenih ukrepov za 
obrambo. 

30. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 

z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi: 

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, 

- ustrezne odmike med parcelami in objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte, 

- dostope, dovoze in delovne površine za 
intervencijska vozila. 

 
 
 

 
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi 
izvedbe OPPN – 1. del bo spreminjala. V času gradnje 
in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za 
intervencijska vozila in gasilce. 
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za 
izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 
predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem 
smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih 
aktov. 
(4) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi 
predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) 
izdelati zasnovo požarne varnosti in izkaz požarne 
varnosti.  
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno 
opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve 
(poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono 
potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti 
definirana s projektivnim pospeškom tal 0,25 ter temu 
primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način 
gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke 
raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, 
ki bodo podale ustrezne ukrepe. 
 
 

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE 
UREDITVE 

 
31. člen 

(etapnost izvedbe) 
(1) Pred gradnjo stavb v območju prostorske enote PE1 
ali sočasno z njo mora biti izvedena cesta s pripadajočo 
komunalno in energetsko infrastrukturo. 
 
 

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE 

 
32. člen 

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN – 1. del 
je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje 
komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, 
če so ob gradnji poškodovani. 
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet oziroma 
zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša 
in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju. 
(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor. 
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse 
začasne objekte. 
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XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD 

NAČRTOVANIH REŠITEV 
 

33. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 

(1) Prometne, komunalne in energetske ureditve: pri 
realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras, površin, objektov, naprav in priključkov 
posamezne prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so 
primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali 
omogočajo boljše prometno funkcioniranje in 
dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta 
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi 
ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih 
ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci 
posameznega voda. 
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi 
izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN 
– 1. del ni bilo mogoče predvideti. 
(3) Dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb 
nad terenom so navzdol do 2,00 m.  
(4) Zmogljivost območja: v prostorski enoti PE1 lahko 
BTP nad terenom odstopa v okviru dopustnih 
gabaritov stavb in z zagotavljanjem predpisanega deleža 
zelenih površin. 
 

XIII. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ 

 
34. člen 

(program opremljanja stavbnih zemljišč) 
Komunalni prispevek za obravnavano območje se lahko 
odmerja po določilih veljavnega Programa opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Trzin (Ur. v. 
Občine Trzin, št. 3/2011). 
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

35. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
republiške in občinske inšpekcijske službe. 
 

36. člen 
(vpogled v prostorski akt) 

Ta OPPN – 1. del je v času uradnih ur na vpogled 
javnosti na sedežu občine Trzin, Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin. 

37. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku občine Trzin. 
 
Številka: 18-2/2017                                   ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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 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, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 
18. redni seji, dne 22. februarja 2017, sprejel 
 

SKLEP 
 
Občinski svet je obravnaval dosedanji potek investicije 
Dom zaščite in reševanja v Trzinu (DZiR) in se strinja z 
do sedaj opravljenim delom ter županu nalaga, da 
nadaljuje z investicijo v skladu z Natečajno nalogo - 
območje A (julij 2016, izdelovalec RB Inženiring d.o.o.) 
in Investicijskim programom, investicija »Dom zaščite 
in reševanja v Trzinu (DZiR Trzin)«, št. 430-
0003/2016-34, z dne; maj 2016, ki ga novelira, glede na 
rezultate projektiranja. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 18-3/2017                                   ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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 in 76/16 – odl. US), 
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 18. 
redni seji dne 22. 2. 2017 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, 5/12 in 11/16) se 3. 
člen spremeni tako, da se glasi:   

»3. člen 
Izbirne gospodarske javne službe so: 

1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
in 

2.   druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki 
občinskega sveta.« 

 
2. člen 

Dosedanji 4. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

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
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»4. člen 

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje 
gospodarskih javnih služb v občini so: 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselja z 
vodo, 

- objekti, naprave in omrežja za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

- objekti in naprave za odvajanje padavinskih 
odpadnih voda, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s 
požarno vodo v javni rabi, 

- objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih 
odpadkov, 

- hodniki za pešce, pešpoti, ulice, ceste, kolesarske 
steze, parkirišča in druge javne prometne 
površine v naselju, s katerimi ne upravlja država,  

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom.« 
 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in 
merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja 
gospodarske javne službe »javna razsvetljava« v občini 
Trzin, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 
11/07. 

4. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

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

 
Številka: 18-5/2017                                   ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), 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 financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 18. redni seji, 
dne 22. februarja 2017 sprejel 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 18. redni seji dne 
22.02.2017 obravnaval in sprejel predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2018, predloga 
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine 
Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2018-2021 in 
Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot 
celote.  
 
 

 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018 se objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli 
Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavijo na 
spletni strani Občine Trzin. Proračun Občine Trzin 
začne  veljati naslednji dan  po objavi, uporabljati se 
začne 1. januarja 2018.  
 
Številka: 18-6/2017                                   ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), 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 financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) na 18. redni seji 22.02.2017 
sprejel  
 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2018 
določajo struktura in višina proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so za leto 2018 prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov oz. podkontov.  
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2018  določa v naslednjih zneskih:  
 
 
 
 
 
 
 

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=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
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?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=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
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=2015-01-3772
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN PRORAČUN 2018 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.905.193 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.467.305 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.707.334 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.875.366 

703 Davki na premoženje 808.878 

704 Domači davki na blago in storitve 23.090 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 759.971 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 635.042 

711 Takse in pristojbine 3.700 

712 Globe in druge denarne kazni 46.200 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.730 

714 Drugi nedavčni prihodki 72.299 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 387.888 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 387.888 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 0 

 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

      

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.105.877 

40 TEKOČI ODHODKI 1.598.776 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 520.181 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 76.615 

402 Izdatki za blago in storitve 906.980 

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve 95.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.125.076 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 648.300 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 101.864 

413 Drugi tekoči domači transferi 374.912 
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414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.316.513 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.316.513 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.512 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 7.000 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 58.512 

      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) -1.200.685 

      

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.) -1.200.685 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.200.685 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017 2.603.238 
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Trzin.   
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
 (izvrševanje proračuna)  

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
podkonta.  
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 
 

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (ZVPoz), ki se uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu; 

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se 
uporabi za namene, določene z zakonom, 

3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za 
namene, določene z zakonom,   

4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja, 

5. odškodnine iz naslova zavarovanj, 
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih 

sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v 
telekomunikacijsko in informacijsko 
infrastrukturo, 

7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših 
Trzin, ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrževanju Doma starejših Trzin, 

8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so 
namenjeni investicijskemu vzdrževanju 
vodovoda in druge komunalne infrastrukture, 

 

 
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-

Kamnik, ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrževanju skupnih objektov in naprav za 
čiščenje in odvajanje odpadnih voda, 

10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, 

11. morebitne donacije občini in sponzorstva. 
 

5. člen 
(dodatno pridobljena namenska sredstva) 

 
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska 
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, 
se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila 
smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja 
finančnega načrta odpre nova postavka. 
 
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena, se lahko prevzamejo le, če so sredstva že 
nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba 
pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi 
sredstev. 

 
6. člen  

(prerazporejanje pravic porabe) 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru posameznega področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan. 
 
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma 
spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo z 
rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.  

 
 

7. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna) 

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

 
8. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za 
projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 2/2017, 23.02.2017 
 

 
22 

 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za investicijske odhodke in investicijske transfere ne 
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1.     v letu 2019 70 % navedenih pravic porabe in 
2.   v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic 

porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za 
tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti 
za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev 
drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% 
mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

10. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
20.000 evrov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
20.000 evrov župan in o porabi sredstev obvešča 
občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju 
proračuna.   
 
 

 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 

STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE 

 
11. člen 

(odpis dolga) 
 
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave 
odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 500 €, 
če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju 
postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani 
znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi 
bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in 
njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani 
občinski svet v zaključnem računu proračuna Občine. 

 
12. člen  

(upravljanje prostih denarnih sredstev) 
 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja 
župan. 

 
13. člen  

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru 
razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnine, 
sprejme župan.  
 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme 
župan. 
 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki 
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko 
župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja občine 
sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino 
sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom. 
 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
14. člen 

(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter 
javnih podjetij) 

 
Občina Trzin za proračunsko leto 2018 ne načrtuje 
zadolževanja. 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
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Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2018 in 
Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-
2021 se skupaj z razširjenim splošnim delom Proračuna 
Občine Trzin za leto 2018 objavijo na spletni strani 
Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2018. 
 
Številka: 18-6.1/2017                                ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18.čl. 
Statuta Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. 
Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 18. 
redni seji dne 22. februarja 2017 sprejel 
 

LETNI PROGRAM  DELA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN  

ZA LETO 2017 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 
2017 sestal predvidoma na treh rednih sejah.  
 
V drugi polovici leta 2017 se bo Občinski svet Občine 
Trzin predvidoma sestal tudi na treh rednih sejah.  
 
Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin 
in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trzin sklicuje 
Župan Občine Trzin praviloma na drugo oziroma tretjo 
sredo v mesecu ob 17.00 uri.  
 
Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom 
Občine Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče 
tudi izredno sejo občinskega sveta; praviloma ravno 
tako na sredo, vendar glede na dnevni red lahko ob 
18.00 uri.  

 
2.  
 

Na sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2017, bo župan 
predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov sej: 

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 
– druga obravnava, 

- Letni program dela Občinskega sveta Občine 
Trzin za leto 2017 - predlog,  

- Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2016,  

- Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega 
načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih 
za leto 2016,  

- Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju 
zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v 
letu 2016,  

 

- Vloga za odobritev obročnega plačila kupnine 
za nakup parcele, 

- Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega 
dobra parc. št. 1649/44, 1649/45, 1649/46 in 
1649/47, vse k. o. Trzin;  

-  Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2017 in 2018,  

- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine 
Trzin v letu 2016, 

- Letni program dela Nadzornega odbora 
Občine Trzin za leto 2017,  

- Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega 
odbora Občine Trzin, 

- Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih 
naravnih vrednot na območju občine Trzin – 
prva obravnava; 

- Poročilo o izvajanju Letnega programa športa 
v Občini Trzin za leto 2016, 

- Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za 
informiranje, občinska priznanja, proslave in 
promocijo občine o podelitvi priznanj Občine 
Trzin za leto 2017, 

- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 
2017_Rebalans I,  

- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih 
poslov za leto 2017, 

- Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih 
naravnih vrednot na območju občine Trzin – 
druga  obravnava; 

- Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Vodice in Trzin za leto 2016, 

- Poročilo odgovornega urednika glasila Občine 
Trzin Odsev o uresničevanju programske 
zasnove glasila za leto 2016, 

- Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o 
poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2016,  

- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za 
leto 2016,  

- Seznanitev s konsolidirano premoženjsko 
bilanco Občine Trzin za leto 2016, 

- Odpis terjatev Občine Trzin v letu 2017, 

- Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture 
v Občini Trzin za leto 2016, 

- Predlog Statuta Občine Trzin – prva 
obravnava,  

- Predlog Statuta Občine Trzin – druga 
obravnava, 

- Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta 
Občine Trzin – prva obravnava,  

- Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta  
Občine Trzin– druga obravnava, 

- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju 
odgovornega urednika glasila Občine Trzin 
Odsev; 

- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za 
leto 2016, 
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- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za 
leto 2016, 

- Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice 
Domžale za leto 2016, 

- Seznanitev z Letnim poročilom 
Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2016, 

- Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega 
doma Domžale in Poročilom o izvajanju 
programa Svit za leto 2016, 

- Seznanitev s Poročilom Doma počitka Mengeš 
o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč 
na domu« in Letnim poročilom Centra 
aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016, 

- Predlog cene za socialno varstveno storitev 
»ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči« in seznanitev z Letnim 
poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2016, 

- Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole 
Domžale za leto 2016, 

- Strategija za mlade, 

- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Trzin – skrajšani 
postopek, 

- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale – Kamnik 
d. o. o. za leto 2016, 

- Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Trzin v letu 2016, 

- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 
2016,  

- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 
2016, 

- Poročilo o kakovosti pitne vode iz 
vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik d. o. o. za leto 
2016,  

- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju 
predstavnika ustanoviteljic v Svetu Glasbene 
šole Domžale;  

- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju 
predstavnika Občine Trzin v Svetu Knjižnice 
Domžale;  

- Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega 
dobra v lasti Občine Trzin,  

- Predlog sklepa o ustanovitvi statusa javnega 
dobra v lasti Občine Trzin. 

 
 
Na sejah, sklicanih v drugi polovici  leta 2017, bo župan 
predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:  

- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim 
poročilom župana o izvrševanju in realizaciji 
proračuna v prvi polovici leta 2017, 

 
 
 

 

- Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja odpadkov za območje Občine 
Trzin – druga obravnava,  

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa 
v Občini Trzin – skrajšani postopek, 

- Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto 
2016, 

- Predlog Lokalnega programa preprečevanja 
zaraščanja območja občine Trzin z invazivnimi 
tujerodnimi rastlinami, 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer je 
časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje 
parkirnina, višini parkirnine ter načinu 
plačevanja parkirnine,  

- Seznanitev s končnimi poročili NO, 

- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 
2017_Rebalans II, 

- Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2017 in 2018,  

- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin 
za leto 2018 – skrajšani postopek, 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načrta -  izvedbeni 
del – prva obravnava, 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja ST5/1-3 Križišče JV  – 
prva obravnava, 

- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega 
zemljišča v Občini Trzin za leto 2018, 

- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
občinskih taks za leto 2018, 

- Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun 
nadomestila za uporabo zazidanega in 
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018 
v Občini Trzin,  

- Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za 
leto 2018 in predlog Cenika za Odsev za leto 
2018,  

- Letni program kulture za leto 2018 in  

- Letni program športa za leto 2018.  
 
 
Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal 
občinskemu svetu v sprejem tudi predloge odlokov in 
drugih aktov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti zaradi 
usklajevanja občinskih predpisov s sprejetimi zakoni, še 
posebej tistih, ki zadevajo pravice, svoboščine in 
dolžnosti občanov.  
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3.  
 

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine 
Trzin se na dnevni red vsake redne seje občinskega 
sveta uvrsti točka Vprašanja in pobude članov 
občinskega sveta, po potrebi pa tudi točka Volitve in 
imenovanja in točka s poročili o poteku pomembnejših 
naložb Občine Trzin.  
 
Na pobude in predloge upravičenih predlagateljev in 
pobudnikov se uvrstijo na dnevni red v skladu s 
Poslovnikom o delu Občinskega sveta Občine Trzin 
tudi druge zadeve; zlasti predlogi odlokov in drugih 
predpisov s področja urejanja prostora, ki jih mora 
občina sprejeti, v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Številka: 18-7/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 

 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja – UPB2 (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) na 18. redni seji 22. 
februarja 2017 sprejel naslednji 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o 
izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja v letu 2016 s strani uprave in vodstva 
Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 18-8/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 19. člena 
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) na 18. 
redni seji 22. februarja 2017  sprejel naslednji 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine 
Trzin in njihovih učinkih za leto 2016  s strani uprave in 
vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno 
pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 18-9/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 

 

 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
97/10), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 
83/12) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo) na 18. redni seji dne 22. 
2. 2017 sprejel naslednji 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o 
opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in 
pomoči v Občini Trzin v letu 2016 s strani uprave in 
vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno 
pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
Številka: 18-10/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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, 11/1114/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-
1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 18. 
redni seji, 22. 2. 2017 sprejel  
 

S K L E P  
  
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v 
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2018 in jih lahko sklenejo župan oz. 
upravljavci stvarnega premoženja občine Trzin v letu 
2018, je lahko največ 20 % skupne vrednosti Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2018.  

 
 
Številka: 18-11/2017                                  ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 

 
 

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=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
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.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100|RS-47|5340|1783|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014070400|RS-50|5553|2075|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014121500|RS-90|10177|3646|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800|RS-14|1550|505|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015100900|RS-76|8358|2976|O|
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 
110/13 in 19/15) in Statuta občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 18. redni 
seji dne 22. februarja 2017 sprejel 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine 

Trzin 
 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega 
dobra naslednjemu zemljišču v lasti Občine Trzin: 
 

Kat. Občina Parc. številka     površina [m²] 

1961-TRZIN 1649/44 20 
 
 

 
                 

1961-TRZIN 1649/45 20   

1961-TRZIN 1649/46 21 

1961-TRZIN 1649/47 21 

1961-TRZIN 1649/49 42 
 

2. člen 
 
Na nepremičninah iz 1. člena se v zemljiški knjigi izvede 
izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 18-12/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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 18. redni seji, 
22. 02. 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) 
doda nova številka 
 

40b k.o.1961- 
Trzin, parc. 
št. 111/71, 
v izmeri 
211m², (ID 
1961 
111/71-0) 
in parc. št. 
111/22, v 
izmeri 2437 
m², (ID 
1961 
111/22-0)  
 
 

106.000,00 Nakup oz. 
pridobitev parc. št. 
št. 111/71, v 
izmeri 211 m², (ID 
1961 111/71-0) in 
parc. št. 111/22, v 
izmeri 2437 m², 
(ID 1961 111/22-
0) v postopku 
poravnave in 
ureditve 
medsebojnih 
razmerij s Kraškim 
zidarjem d.d. v 
stečaju 

Številka »458.550,00« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj« se črta in nadomesti s številko  »564.500,00«. 
 
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: 18-13/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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 38. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 18. 
redni seji, dne 22. februarja 2017, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine 
Trzin v letu 2016 in ugotavlja, da je nadzorni 
odbor deloval skladno z zakonom in Statutom 
Občine Trzin. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 18-14/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   
 

 
 
 

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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Nadzorni odbor Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 9/09, 51/10,40/12-ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 Odl. US), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Poslovnika o delu Nadzornega 
odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) na 
13. korespondenčni seji, z dne 06.02.2017 sprejel  
 

POROČILO  
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

TRZIN V LETU 2016 
 
Delo Nadzornega odbora v letu 2016 je potekalo v 
skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora 
občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 9. 
redni seji dne 03.02.2016 in s katerim je bil seznanjen 
gospod župan in Občinski svet na 12. redni seji dne 
16.03.2016.  
 
Nadzorni odbor se je sestajal redno, in sicer na 7. 
rednih sejah. Sklicanih je bilo tudi 8 korespondenčnih 
sej, ki so potekale preko elektronskih naslovov. Na teh 
sejah je obravnaval vse najpomembnejše dogodke iz 
vsebin materialov Občinskega sveta in posebej nalog 
Nadzornega odbora.  
 
Od teh vsebin smo še posebej spremljali:  

- Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine 
Trzin za leto 2015 

- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premoženjsko 
bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2015; 

- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji 
proračuna v prvi polovici leta in Rebalans 
Proračuna Občine Trzin za leto 2016; 

- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin 
za leto 2017;  

- predloge splošnih in posamičnih aktov 
Občine. 

 
Nadzorni odbor je na skupnih sestankih obravnaval 
tudi naslednje naloge, ki so v naši pristojnosti: 

- sprejel in potrdil je Letni program dela 
Nadzornega odbora za leto 2016, 

- sprejel je Poročilo o delu Nadzornega odbora 
za leto 2015, 

- sprejel sklepe o imenovanju delovnih skupin, 

- sprejel sklepe o potrditvi predlogov poročil o 
opravljenih nadzornih pregledih in 

- sprejel sklepe o potrditvi dokončnih poročil o 
opravljenih nadzornih pregledih.  

 
Obrazložitve posameznih nadzorov:  

 
1. Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 
2014 
 
 
 
 

 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih 
sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 
2014 sta bila na 2. redni seji, z dne 04.02.2015, 
imenovana Marko Pavlišič in Elda Romac. Delovna 
skupina je prvi pregled opravila 11.08.2015 ter po 
pozivu prejela dodatna pojasnila in dokumentacijo. 
Zaradi odstopa Marka Pavlišiča je bila na 9. redni seji 
Nadzornega odbora, dne 03.02.2016 v delovno skupino 
imenovana Maja Prah. Delovna skupina v novi sestavi 
se je sestala 02.03.2016 in pripravila predlog poročila, ki 
so ga ostali člani odbora sprejeli na 9. korespondenčni 
seji, dne 12.04.2016. Odziv na predlog poročila je 
delovna skupina prejela 02.06.2016 in pripravila 
dokončno poročilo, ki so ga ostali člani nadzornega 
odbora sprejeli na 13. redni seji, dne 07.09.2016. 
Občinski svet se je s poročilom seznanil na 16. redni 
seji, dne 26.10.2016.Nadzorni odbor je izrekel pozitivno 
mnenje o predmetu nadzora in podal tri priporočila. 
 
2. Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Strelskega društva Trzin za leto 2014 
 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih 
sredstev Strelskega društva Trzin za leto 2014 sta bila na 
2. redni seji dne 04.02.2015 imenovana Maja Prah in 
Marcel Koprol.  Delovna skupina se je sestala dvakrat 
(09.11. in 19.11.) ter po pozivu 04.12. prejela dodatna 
pojasnila in dokumentacijo. Po pregledu dodatnih 
pojasnil, je pripravila predlog poročila, ki je bil sprejet 
na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 03.02.2016. Po 
prejemu odgovora na predlog poročila, je delovna 
skupina pripravila dokončno poročilo, ki je bilo sprejeto 
na 6. korespondenčni seji, dne 19.02.2016 in 
posredovano nadzorovani osebi. Občinski svet se je z 
dokončnim poročilom seznanil na 12. redni seji, dne 
16.03.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje 
o predmetu nadzora in podal eno priporočilo. 
 
3. Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Orientacijskega kluba Trzin, Društva prijateljev 
mladine Trzin in Združenja borcev za vrednote 
narodnosvobodilnega boja Trzin za leto 2014 
 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih 
sredstev Orientacijskega kluba Trzin, Društva prijateljev 
mladine Trzin in Združenja borcev za vrednote 
narodnosvobodilnega boja Trzin za leto 2014 sta bili na 
2. redni seji dne 04.02.2015 imenovani Katarina Kadunc 
in Elda Romac.    
 
Nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva 
prijateljev mladine Trzin in Združenja borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Trzin za leto 
2014 sta bila zaključena v letu 2015. 
 
Pri Nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
Orientacijskega kluba Trzin, je delovna skupina po 
pregledu dodatne dokumentacije dne 04.11.2015 
pripravila Predlog poročila, ki ga je nato nadzorni odbor 
sprejel na 3. korespondenčni seji, dne 18.11.2015.  
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Odzivno poročilo je prejela 7.12.2015 in pripravila 
dokončno poročilo, ki ga je nadzorni odbor sprejel na 5. 
korespondenčni seji, dne 09.02.2016. Občinski svet se je 
z dokončnim poročilom seznanil na 12. redni seji, dne 
16.03.2016. Nadzorni odbor ni izrekel mnenja o 
predmetu nadzora. Podal je eno priporočilo.     
    
4. Nadzor nad celotnim glavnim programom 1302 - 
Cestni promet in infrastruktura za leto 2014  
 
V delovno skupino za Nadzor nad celotnim glavnim 
programom 1302 – cestni promet in infrastruktura za 
leto 2014 sta bila na 2. redni seji, z dne 04.02.2015, 
imenovana Marko Pavlišič in Maja Prah. Zaradi odstopa 
Marka Pavlišiča, je bil na 11. redni seji nadzornega 
odbora, dne 06.04.2016, sprejet sklep, da se v delovno 
skupino imenuje Blanka Jankovič. Sprejet je bil tudi 
sklep, da se nadzor izvede za leto 2015. Nadzor je v 
teku.  
 
5. Nadzor nad stroški izvedbe protokolarnih 
dogodkov v letu 2014 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji 
sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor 
nad stroški protokolarnih dogodkov za leto 2014. V 
delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in 
Katarina Kadunc. Delovna skupina se je prvič sestala 
25.11.2015 in opravila pregled priložene dokumentacije 
ter zahtevala dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih 
pojasnil, je delovna skupina izdelala predlog poročila, ki 
je bil sprejet na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 
03.02.2016. Po prejemu odziva, dne 26.02.2016, se je 
komisija ponovno sestala in pripravila dokončno 
poročilo, ki so ga ostali člani sprejeli na 7. 
korespondenčni seji, dne 10.03.2016. Občinski svet se je 
seznanil z dokončnim poročilom na 13. redni seji, dne 
13.04.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno mnenje 
o predmetu nadzora in podal šest priporočil. 
 
 
6. Nadzor nad namenskostjo porabe presežka 
sredstev prejetih iz naslova vračila 
telekomunikacijskih sredstev 
 
Nadzorni odbor je na 2. redni seji, dne 04.02.2015 
sprejel sklep o nadzoru nad namenskostjo porabe 
presežka sredstev prejetih iz naslova vračila 
telekomunikacijskih sredstev. V delovno skupino sta 
bila imenovana Marko Pavlišič in Marcel Koprol. Na 7. 
redni seji Nadzornega odbora 04.11.2015 je bila 
namesto Marka Pavlišiča v delovno skupino imenovana 
Katarina Kadunc. Delovna skupina se je prvič sestala 
06.04.2016, pregledala dokumentacijo in zahtevala 
dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, je 
delovna skupina izdelala predlog poročila, ki so ga ostali 
člani nadzornega odbora sprejeli na 10. korespondenčni 
seji, z dne 16.06.2016. Odziv na predlog poročila je 
delovna skupina prejela 29.06.2016. Dokončno poročilo 
je bilo sprejeto na 11. korespondenčni seji, 04.07.2016 
in poslano nadzorovani osebi.  

 
Občinski svet se je s poročilom seznanil na 15. redni 
seji, 14.09.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno 
mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo.  
 
7. Nadzor nad sodnimi stroški, storitvami 
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev 
in drugih 
 
V delovno skupino za Nadzor nad sodnimi stroški, 
storitvami odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih sta bili imenovani Katarina Kadunc 
in Elda Romac. Delovna skupina se je sestala 
09.03.2016, pregledala posredovano dokumentacijo in 
pripravila predlog poročila, ki je bil sprejet na 8. 
korespondenčni seji, dne 15.03.2016 in poslan 
nadzorovani osebi dne 18.03.2016. Delovna skupina je 
odzivno poročilo prejela 31.03.2016. Na dodatno 
vprašanje, pa je odziv prejela 08.04.2016. Dokončno 
poročilo je bilo sprejeto na 12. redni seji Nadzornega 
odbora, 08.06.2016 in poslano nadzorovani osebi. 
Občinski svet se je seznanil s poročilom na 15. redni 
seji, 14.09.2016. Nadzorni odbor je izrekel pozitivno 
mnenje o predmetu nadzora in podal eno priporočilo. 
 
8. Nadzor nad porabo sredstev namenjenih Civilni 
zaščiti za leto 2015 
 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo sredstev 
namenjenih Civilni zaščiti za leto 2015 sta bili na 11. 
redni seji, dne 06.04.2016 imenovani Maja Prah in Elda 
Romac. Delovna skupina je občino zaprosila za konto 
kartice, ki jih je prejela 14.06.2016. Zaradi odstopa Elde 
Romac, je bila na 13. redni seji, dne 07.09.2016, v 
delovno skupino imenovana Blanka Jankovič. Delovna 
skupina, ki se je sestala 02.11.2016, je po pregledu konto 
kartic, zaprosila za dodatno dokumentacijo, ki jo je 
prejela 19.12.2016. Nadzor je v teku. 
 
9. Nadzor nad največjimi dobavitelji v letu 2015  
 
V delovno skupino za Nadzor nad največjimi 
dobavitelji v letu 2015 sta bili na 11. redni seji, dne 
06.04.2016 imenovani Katarina Kadunc in Blanka 
Jankovič. Delovna skupina je zaprosila za 
dokumentacijo, ki jo je prejela 11.07.2016. Prvič se je 
sestala 21.9.2016, pregledala dokumentacijo in zahtevala 
dodatna pojasnila, ki jih je prejela 10.10.2016. Ponovno 
se je sestala ob koncu leta in pripravila zahtevek za 
dodatna pojasnila. Nadzor je v teku. 
 
10. Nadzor nad komunalnimi dejavnostmi in 
investicijami za leto 2015 
 
V delovno skupino za Nadzor nad komunalnimi 
dejavnostmi in investicijami za leto 2015 sta bila na 11. 
redni seji, dne 06.04.2016 imenovana Marcel Koprol in 
Elda Romac. Zaradi odstopa Elde Romac, je bilo na 14. 
redni seji, dne 19.10.2016 dogovorjeno, da se z 
nadzorom prične, ko bo imenovan nov član nadzornega 
odbora.  
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11. Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2015 
 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih 
sredstev Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2015 
sta bila na 12. redni seji nadzornega odbora, z dne 
08.06.2016, imenovana Marcel Koprol in Maja Prah. 
Delovna skupina je dokumentacijo prejela 18.07.2016. 
Sestala se je 4x (05.10., 11.10., 18.10. in 20.10.2016), 
pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala 
dodatna pojasnila. Po prejemu dodatnih pojasnil, se je 
sestala še 3x (22.11., 29.11. in 19.12.2016). Predlog 
poročila je v pripravi.   
 
12. Nadzor nad porabo občinskih sredstev Društva 
upokojencev Žerjavčki in Društva Samokres za leto 
2015   
 
V delovno skupino za Nadzor nad porabo občinskih 
sredstev Društva upokojencev Žerjavčki in Društva 
Samokres za leto 2015 sta bili na 12. redni seji 
nadzornega odbora, z dne 08.06.2016, imenovani 
Katarina Kadunc in Blanka Jankovič. Po prejemu 
zahtevane dokumentacije, se je delovna skupina prvič 
sestala dne 21.09.2016, pregledala posredovano in 
zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela 07.10.2016. 
Po pregledu dodatne dokumentacije na sestanku, dne 
02.11.2016, je delovna skupina s strani DU Žerjavčki 
ponovno zahtevala dodata pojasnila, ki jih je prejela 
23.11.2016. Članici delovne skupine sta se sestali 
29.12.2016, pregledali dodatna pojasnila, zaključili 
nadzor in pripravili predloga poročil za obe društvi. 
Ostali člani nadzornega odbora bodo predloga poročil 
obravnavali na korespondenčni seji v januarju.   
 
 
Številka zadeve: 9001-0002/2017-1         
Datum: 06.02.2017   
                                   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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 Odl. US), 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) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 18. redni seji dne 22. februarja 2017 
sprejel 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim programom dela Nadzornega odbora 
Občine Trzin za leto 2017 in ugotavlja, da je 
program ustrezen. 

 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 18-15/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

 

 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US,, 
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., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Nadzorni odbor 
Občine Trzin na 12. korespondenčni seji, dne 05.01.2017 
sprejel sklep o 
 

L E T N E M   P R O G R A M U   D E L A 
NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN ZA 

LETO 2017 
 
1. Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 2017 deloval 

v okviru pristojnosti, opredeljene v Statutu Občine 
Trzin in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora 
Občine Trzin.  

 
2. V skladu z določili 41. člena Statuta občine Trzin 

načrtuje Nadzorni odbor v letu 2017 naslednje 
naloge: 

 Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem 
Občine Trzin;  

 Nadzorni pregled dela zaključnega računa 
Občine Trzin;  

 Zaključek Nadzora nad komunalnimi 
dejavnostmi in investicijami za leto 2015; 

 Zaključek Nadzora nad porabo sredstev 
namenjenih Civilni zaščiti za leto 2015; 

 Zaključek Nadzora nad največjimi dobavitelji v 
letu 2015;  

 Zaključek Nadzora nad porabo občinskih 
sredstev Turističnega društva Kanja Trzin za 
leto 2015; 

 Nadzor nad občinskim glasilom Odsev za leto 
2016; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Smučarskega društva Trzin za leto 2016 in 
Planinskega društva Onger za leto 2016; 

 Nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za 
leto 2016; 

 Nadzor nad porabo sredstev na proračunski 
postavki 0002 – Materialni in drugi stroški 
občinskega sveta za leto 2016; 

 Nadzor nad poslovanjem Vrtca Trzin za leto 
2016; 

 
 
 

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=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?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
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=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?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


URADNI VESTNIK Občine Trzin –  št. 2/2017, 23.02.2017 
 

 
30 

 

 

 Nadzor nad porabo sredstev na proračunski 
postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-
Mengeška za leto 2016; 

 Nadzor nad celotnim podprogramom 
20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016; 

 Nadzor nad delovanjem skupne uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016. 

 
3. V skladu z 2. odstavkom 42. člena Statuta občine 

Trzin bo Nadzorni odbor lahko obravnaval tudi 
zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski svet 
Občine Trzin ali župan. Pri tem bo upošteval 
obremenjenost in strokovno usposobljenost svojih 
članov v okviru svojega dela in sprejel le zadeve, ki 
spadajo v njegovo pristojnost. 
 

4. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega 
odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v skladu z 
drugim odstavkom 44. člena Statuta Občine Trzin 
povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce. 

  
5. Nadzorni odbor pričakuje, da bosta župan in 

občinska uprava, poleg strokovne in administrativne 
pomoči v skladu s 1. odstavkom 44. člena Statuta 
Občine Trzin, zagotovila tudi minimalno obliko 
izobraževanja članov Nadzornega odbora. 
 

6. Konec leta bo Nadzorni odbor podal poročilo o 
svojem delu in ga posredoval županu in občinskemu 
svetu. 
 

7. V letu 2017 bo predvidoma osem rednih sej 
Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi 
delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, 
sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale 
nadzorne preglede po sprejetem letnem programu 
dela Nadzornega odbora. 

 
8. Na osnovi 44. člena Statuta Občine Trzin se sredstva 

za delo Nadzornega odbora zagotavljajo v 
občinskem proračunu in so tako že predvidena v 
proračunu Občine Trzin za leto 2017. 

 
 
Številka zadeve: 9001-0001/2017-1                                                         
Datum: 05.01.2017                                                        
                                       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, 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 18. redni seji, dne 22. 
februarja 2017 sprejel naslednji  
 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev Društva Samokres za leto 
2015. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev Društva upokojencev 
Žerjavčki Trzin za leto 2015. 

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 18-16/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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 13. korespondenčni seji z dne 
06.02.2017 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD PORABO 
OBČINSKIH SREDSTEV DRUŠTVA 

SAMOKRES ZA LETO 2015 
 

 
Ime nadzorovanega organa: 
 

1. Društvo Samokres 
1236 Trzin 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Vasilij KOSTEROV 

 
2. Občina Trzin 

Mengeška 22 
1236 Trzin 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter LOŽAR 

 
Uvod 

 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 12. redni seji 
dne 08.06.2016 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Društva Samokres za leto 2015. V delovno skupino sta 
bili imenovani Katarina Kadunc in Blanka Jankovič.  
 
Pregledali smo prihodke in odhodke društva Samokres 
za leto 2015. Ob tem smo ugotovili, da je imelo društvo 
v letu 2015 celotnih prihodkov 3.911,49 EUR, od tega 
so prejeli od Občine Trzin 2.288,25 EUR, poleg tega 
imajo še prihodke od članarin v višini 1.623 EUR.  

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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Celotni odhodki društva za to leto so znašali 2.276,81 
EUR. Društvo je v letu 2015 doseglo 1.634,68 
presežkov prihodkov nad odhodki. Delovna skupina se 
je sestala na treh sestankih, prvič 21.9.2016, dodana 
pojasnila društva smo prejeli in jih pregledali 2.11.2016, 
na tretji delovni skupini dne 29.12.2016 smo zaključili 
nadzor. 
 
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 porabo občinskih sredstev danih 
Društvu Samokres v letu 2015. 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora.  
 
Priporočila in predlogi 
 
Kontrola porabe sredstev 
 
Ugotovitev 
Pregledali smo prihodke in odhodke društva Samokres 
za leto 2015. Ob tem smo ugotovili, da je imelo društvo 
v letu 2015 celotnih prihodkov 3.911,49 EUR, od tega 
so prejeli od Občine Trzin 2.288,25 EUR, poleg tega 
imajo še prihodke od članarin v višini 1.623,00 EUR. 
Celotni odhodki društva za to leto so znašali 2.276,81 
EUR, kar je malo manj od celotnih prejetih sredstev s 
strani Občine (razlika znaša 11,44 EUR). Društvo je v 
letu 2015 doseglo 1.634,68 EUR presežkov prihodkov 
nad odhodki. Iz predloženega sklepamo, da društvo s 
pobranimi članarinami ni pokrivalo nikakršnih stroškov 
za leto 2015. Nadalje ugotavljamo, da ima društvo na 
dan 31.12.2015  na računu 3.881,96 EUR denarnih 
sredstev. 
 
Občina je pojasnila, da je preverila namenskost 
porabljenih sredstev na podlagi prejetega letnega 
poročila društva Samokres. V okviru nadzora smo 
prejeli poslovno poročila Društva Samokres, ki je bilo 
predloženo Občini in je obrazloženo na eni strani v treh 
odstavkih.  
 
Na podlagi naših poizvedovanj glede doseženih 
presežkov prihodkov in odhodkov ter višine denarnih 
sredstev, nam je društvo pojasnilo, da sredstva varčujejo 
z namenom nakupa kontejnerja in dresov za strelce ter 
večji nakup streliva.  
 
 
 

 
Priporočilo 

A. Občini Trzin priporočamo, da podrobneje 
preveri namenskost porabljenih sredstev, saj iz 
predloženega letnega poročila ni možno 
sklepati, da so bila ta porabljena namensko in 
smotrno.  

B. Ob tem društvu priporočamo, da pripravlja 
bolj podrobna letna poročila in prikaže 
namenskost porabljenih sredstev, predvsem 
tistih sofinanciranih s strani Občine.  

 
Odziv nadzorovane osebe – Občina Trzin  
Društva so pravni subjekti zasebnega prava in s temeljnim 
aktom sama določijo namen in cilje delovanja društva, vire 
financiranja, itd. Občina Trzin nastopa kot sofinancer in lahko 
le v tem delu društvu naloži, da morajo biti nakazana občinska 
sredstva namensko porabljena in nenamensko porabo ustrezno 
sankcionira. 
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. V letu 2017 
smo v vse razpise v skladu z veljavno zakonodajo vključili tudi 
možnost upoštevanja in vrednotenja prostovoljskega dela.  
 
Odziv nadzorovane osebe – Društvo  
Z ugotovitvami nadzornega odbora se društvo strinja, 
da se mora pripraviti podrobnejša letna poročila o 
namenski porabi sredstev sofinanciranih s strani 
Občine. Ne strinja se z ugotovitvijo, da društvo s 
pobranimi  članarinami ni pokrivalo nikakršnih stroškov 
za leto 2015. Društvo je s pobranimi članarinami 
varčevalo za nabavo: skladiščnega kontejnerja, 
tekmovalnih dresov in polnilnega materiala v prosti 
prodaji, kar je nabavilo vse v letu 2016.  
 
Odziv nadzornega odbora na odziv društva: 
Društvo je predložilo račune za porabo privarčevanih 
sredstev, kot je navedena v odzivu, pomanjkljivosti ne 
ugotavljamo.  
 
Številka zadeve: 9001-0007/2016-26 
Datum: 06.02.2017        
                                    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 13. korespondenčni seji z dne 
06.02.2017 sprejel 
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POROČILO NADZORA NAD PORABO 

OBČINSKIH SREDSTEV DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV ŽERJAVČKI TRZIN ZA LETO 

2015 
 
 
Ime nadzorovanega organa: 
 

3. Društvo Upokojencev Žerjavčki Trzin 
Mengeškega cesta 9 
1236 Trzin 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Zoran RINK 

 
4. Občina Trzin 

Mengeška 22 
1236 Trzin 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter LOŽAR 

 
Uvod 

 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 12. redni seji 
dne 08.06.2016 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev 
Društva Upokojencev Žerjavčki Trzin za leto 2015. V 
delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in 
Blanka Jankovič.  
 
Nadzorovano društvo je v letu 2015 s strani Občine 
Trzin prejelo 4.547 EUR, od tega za redno dejavnost 
1.089 EUR  in za sofinanciranje programov 3.458 EUR. 
Društvo smo pozvali, da nam predloži račune in 
dokazila o porabi prejetih sredstev. 
 
Delovna skupina se je sestala na treh sestankih, prvič 
21.9.2016, dodana pojasnila društva smo prejeli in jih 
pregledali 2.11.2016, na tretji delovni skupini dne 
29.12.2016 smo zaključili nadzor. 
 
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 s pridržkom o 
predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih 
sredstev danih Društvu upokojencev Žerjavčki v letu 
2015. 
 
 
 
 
 

 
Obrazložitev pridržka 
 
Nadzorovano društvo je v letu 2015 s strani Občine 
Trzin prejelo 4.547 EUR, od tega za redno dejavnost 
1.089 EUR  in za sofinanciranje programov 3.458 EUR. 
Društvo smo pozvali, da nam predloži račune in 
dokazila o porabi prejetih sredstev. Društvo nam je 
predložilo specifikacijo po prireditvah in ob tem 
priložilo za 2.152 EUR računov, ki dokazujejo porabo 
prejetih sredstev. Razliko med dejanskimi stroški in 
namensko pridobljenimi sredstvi v višini 2.395 EUR 
društvo zagovarja z obračunom ur prostovoljnega dela. 
Ob tem ugotavljamo, da Občina preko svojih razpisov 
za leto 2015 nikomur ni sofinancirala prostovoljnega 
dela.  
 
Društvo ima na dan 31.12.2015 na računu 4.034 EUR 
denarnih sredstev. Društvo nam je obrazložilo, da se 
prostovoljne ure v letu 2015 niso izplačale, ker sredstva 
varčujejo za namen praznovanja 20. obletnice delovanja 
društva.  
 
Na podlagi pregledanega ugotavljamo, da društvo ni 
namensko porabilo sredstva Občine za leto 2015, zato 
izrekamo pridržek.  Pridržek se nanaša tako na društvo, 
ki ni sredstva porabila skladno z razpisom 
(neupravičeno obračunavanje ur prostovoljnega dela), 
prav tako pa tudi na Občino, ki ni vršila ustreznih 
kontrol nad izplačanimi sredstvi za programe.  
 
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi 
povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora.  
 
Priporočila in predlogi 
 

1. Kontrola porabe sredstev 
 
Ugotovitev in priporočilo 
Iz zapisane obrazložitve pridržka Občino Trzin 
pozivamo naj izboljša delovanje notranjih kontrol pri 
izplačevanju sredstev, ki so bila odobrena po razpisu. 
Na podlagi tega nadzora namreč izhaja, da je Občina 
izplačala sredstva na podlagi zahtevkov društva brez 
preveritve dejansko nastalih stroškov. Ure 
prostovoljnega dela ne morejo biti upravičene, nikakor 
pa ne za več kot 50% višine izplačanih sredstev.  
 
Občini priporočamo, da se opredeli do ur 
prostovoljnega dela in pri tem upošteva relevantno 
slovensko zakonodajo. Iz prejetih obrazložitev izhaja, 
da je Občina že razmislila o spremembi pravil za razpise 
za leto 2017. 
 
Odziv nadzorovane osebe - Občina 
Društva so pravni subjekti zasebnega prava in s temeljnim 
aktom sama določijo namen in cilje delovanja društva, vire 
financiranja, itd. Občina Trzin nastopa kot sofinancer in lahko 
le v tem delu društvu naloži, da morajo biti nakazana občinska 
sredstva namensko porabljena in nenamensko porabo ustrezno 
sankcionira. 
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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. V letu 2017 
smo v vse razpise v skladu z veljavno zakonodajo vključili tudi 
možnost upoštevanja in vrednotenja prostovoljskega dela.  
 

2. Poraba namenskih sredstev 
 
Ugotovitev in priporočilo 
Iz zapisane obrazložitve pridržka Društvo pozivamo, da 
odpravi navedene pomanjkljivosti in upošteva pravila 
financiranja glede na pravila razpisa Občine Trzin. 
Obračunavanje prostovoljnih ur po pravilih, ki so 
veljala za obdobje nadzora (leto 2015) ni bilo 
upravičeno.  
 
Odziv nadzorovane osebe - Društvo 
Članice in člani vso delo opravljajo prostovoljno. Ta del 
ni bil v celoti dokumentacijsko urejen. Tekom nadzora 
smo že pristopili k zagotavljanju boljše evidence. V 
bodoče bomo vsa sredstva, ki nam bodo dodeljena 
porabili v skladu z Odločbo o dodelitvi sredstev za 
določen namen. 
 
 

3. Urejenost dokumentacije 
 
Ugotovitev  
Med izvajanjem nadzora smo pregledali dokumente, ki 
nam jih je predložilo društvo. Zaznali smo neskladnost 
prejete dokumentacije z evidencami. Primer: nepopolni 
zahtevki za nakazilo sredstev.  Naknadno smo prejeli 
ustrezne popravke oziroma obrazložitve. 
 
Med prejeto dokumentacijo ste predložili tudi račun iz 
junija leta 2014  v znesku 120,00 EUR od DU Radomlje 
(napačno obračunsko leto). Račun dobavitelja Lacara 
Plus v višini 32,50 EUR ter račun dobavitelja Eurospin 
Eko d.o.o. za stroške v višini 5,97 EUR se ne glasita na 
naziv društva.  
 
Priporočilo 
Društvu priporočamo, da uredi dokumentacijo in 
zagotovi ustrezno pravilnost knjigovodskih listin.  
 
Odziv nadzorovane osebe – Društvo 
S priporočilom se strinjamo.  
 
 
Številka zadeve: 9001-0007/2016-27 
Datum: 06.02.2017  
                                    Predsednica nadzornega odbora: 
   Katarina Kadunc, 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, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US)) in 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06- 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06), na 18. redni seji 
dne 22. 2. 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim 

jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih 
nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob pri 

Domžalah 
 

1. Občinski svet Občine Trzin izjavlja, da je Občina 
Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, mat. št. 
1358561000, kot solastnica oz. družbenica Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o. iz Domžal, 
upravljavca odlagališča nenevarnih odpadkov Dob 
pri Domžalah, seznanjena z višino finančnega 
jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih 
nalog občine, določenih z zakonom v času po 
zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Dob pri 
Domžalah v skladu z Uredbo o odlagališčih 
odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 
36/16). 
 

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

 
Številka: 18-17/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – 
Odl. US), 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 18. redni seji, dne 22. februarja 2017 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o razrešitvi predsednika in člana Odbora za okolje 

in prostor  
 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. 
Romeo Podlogar odstopil kot predsednik in član 
Odbora za okolje in prostor. S tem Občinski svet 
Občine Trzin razrešuje g. Podlogarja s funkcije 
predsednika in člana Odbora za okolje in prostor.  

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

Številka: 18-18/2017                                 ŽUPAN                                                                                                                                        
Datum: 22.02.2017                           Peter LOŽAR, l.r.                   

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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Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave 
in promocijo občine v skladu z Odlokom o občinskem 
prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT št. 3/99 in 15/16) objavlja  
 

RAZPIS 
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj 

Občine Trzin za leto 2017 
 
Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje 
naslednja priznanja:  
 
NAZIV ČASTNEGA OBČANA, 
 
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k 
razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem 
časovnem obdobju oziroma za vrhunske dosežke na 
gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, 
znanstvenem, športnem, političnem ali katerem drugem 
področju delovanja, če je občan ali občanka, ki je 
predlagana za podelitev naziva, prispeval/a tudi k 
razvoju oziroma promociji Trzina ter se dejavno 
udeleževal/a javnega življenja v Trzinu.  
 
PLAKETE OBČINE TRZIN, 
  
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, 
drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali 
obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za 
pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma občine ali 
za uspešno delovanje na gospodarskem, kulturnem, 
znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem 
drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k 
razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin.  
 
Občina podeli največ: 
1 ZLATO PLAKETO, 
2 SREBRNI PLAKETI in  
3 BRONASTE PLAKETE. 
 
NAGRADE OBČINE TRZIN, 
 
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, 
društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim 
podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju 
Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo 
na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem 
drugem področju v zadnjih dveh letih.  
 
Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi 
občinski svet Občine Trzin.  
 
Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani 
in občanke Občine Trzin, občinske organizacije 
političnih strank, društva in druge pravne osebe, 
organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki oziroma obrtniki.  

 
Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev 
priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo v 
zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti 
najkasneje  
 
do vključno 31.03. 2017 do 12.00 ure  
na naslov: 
 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – 
PRIZNANJA«. 
 
Predlog mora vsebovati:  

- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov 
predlagatelja,  

- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv 
(firmo) ter točen naslov predlaganega 
kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja 
ali nagrade, 

- predlagano vrsto priznanja, 

- podrobno in natančno obrazložitev predloga o 
javnem udejstvovanju kandidata za nagrado.  

 
Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo 
upoštevala.  
 
Številka zadeve: 094-0001/2017-1   
Datum: 22.02.2017                        
                                                    Predsednik komisije: 
                                                  Edward Justin Jerak, l.r. 
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