
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, 76/16 

Odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 

2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/17) na 9. redni seji, z dne 29. januarja 2020 sprejel  

 

POROČILO 

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN V LETU 2019 

 

Delo Nadzornega odbora v letu 2019 je potekalo v skladu z Letnim programom dela 

Nadzornega odbora občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 2. redni seji dne 

04.03.2019 in s katerim je bil seznanjen Občinski svet na 5. redni seji dne 27. 3. 2019.  

 

Zaradi konstituiranja v začetku leta 2019 je imel Nadzorni odbor za svoje delo na razpolago 

nekaj manj kot 9 mesecev časa. Kljub temu je Nadzorni odbor opravil veliko dela, saj se je v 

lanskem letu sestal na 8. rednih sejah, opravil je 1 korespondenčno sejo ter ob izvajanju 

nadzorov opravil tudi 19 sestankov svojih delovnih skupin, njegovi člani so se redno 

udeleževali sej Občinskega sveta Občine Trzin. Člani Nadzornega odbora so se dogovarjali 

tudi preko svojih privatnih elektronskih naslovov, kjer so predhodno usklajevali nekatere 

podrobnosti, o katerih so kasneje odločali na svojih rednih sejah.   

 

Nadzorni odbor je še posebej spremljal:  

- Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2019; 

- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2019; 

- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta in Rebalans 

Proračuna Občine Trzin za leto 2019; 

- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2020;  

- predloge splošnih in posamičnih aktov Občine. 

 

Nadzorni odbor je na skupnih sestankih obravnaval tudi naslednje naloge, ki so v njegovi 

pristojnosti: 

- sprejel je nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin; 

- sprejel in potrdil je Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2019; 

- sprejel sklepe o imenovanju delovnih skupin; 

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

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

 

Namen in cilj opravljenih nadzorov: 

 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;poročati o morebitnih ugotovljenih 

nepravilnostih občinskim organom in Računskemu sodišču Republike Slovenije; 

 podati priporočila za ureditev ugotovljenih nepravilnosti. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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I. Predstavitev posameznih nadzorov: 

   

1. Nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu 

Trzin za leto 2018 

 

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi 

delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva 

Trzin (v nadaljevanju PGD Trzin) za leto 2018. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil 

Nadzorni odbor Občine Trzin, sta bila na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovana Marcel 

Koprol in Sabina Zupan. Delovna skupina se je prvič sestala 26. 6. 2019 in opravila nadzor 

nad prejeto dokumentacijo ter nad naknadno zahtevano dokumentacijo (kartico finančnega 

poslovanja, zahtevki za izplačila s strani PGD Trzin). Delovna skupina se je drugič sestala 21. 

8. 2019, ko je pregledala prejeti odgovor od Občine Trzin, medtem ko PGD Trzin na zahtevo 

za pojasnilo s strani Delovne skupine ni odgovorilo.  

 

Sprejeta priporočila: 

 

Občina Trzin 

Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu s podpisano Pogodbo in aneksi o 

opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, od PGD Trzin redno zahteva 

predložitev Letnega poročila in Letnega programa dela za tekoče leto. Nadzorni odbor smatra, 

da zapisi v AJPES, ki niso predvideni v Pogodbi in podpisanih aneksih o opravljanju lokalne 

javne gasilske službe v Občini Trzin, ne morejo veljati kot alternativno nadomestilo 

zahtevanih dokumentov. Zato Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da do izpolnitve 

zakonsko predpisanih zahtev zadrži izplačevanje sredstev iz občinskega proračuna PGD 

Trzin.  

 

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin 

1/Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da redno izpolnjuje zakonsko predpisane obveznosti 

do Občine Trzin, ki jih predvideva Pogodba in podpisani aneksi o opravljanju lokalne javne 

gasilske službe v Občini Trzin, to je, da jim v rokih posreduje vsa zahtevana letna poročila in 

programe o svojem delovanju. 

 

2/ Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da zaradi načela transparentnosti in preprečevanja 

možnosti za nastanek korupcijskih dejanj, opredeli svojo pridobitveno dejavnost tako, da 

javno objavi cenike svojih storitev ter pripravi in javno objavi Pravilnik o namenu porabe 

pridobljenih sredstev iz tega naslova, v katerem bo zapisano, za katere namene bodo prihodki 

uporabljeni  

 

2. Nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 

2018 

 

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi 

delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Kolesarskega društva Felixi (v 

nadaljevanju KD Felixi za leto 2018. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor 

Občine Trzin, sta bila na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovana Tomaž Urbančič in Marcel 



3 

 

Koprol. Delovna skupina se je prvič sestala 21. 6. 2019 in opravila nadzor nad prejeto 

dokumentacijo Občine Trzin. Delovna skupina se je drugič sestala 12. 7 2019, ko je 

pregledala dokumentacijo prejeto s strani KD Felixi ter zahtevala dodatna pojasnila. Delovna 

skupina se je tretjič sestala 9.9.2019 in odločila, da nadzor zaključi in pripravi Osnutek 

končnega poročila nad porabo občinskih sredstev dodeljenih KD Felixi za leto 2018. 

 

Sprejeta priporočila: 

 

1/Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča, da Občina Trzin na novo in jasno opredeli merila 

za izbiro in dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih 

programov, projektov oziroma dogodkov ter pred izplačilom preveri ali so sredstva porabljena 

izključno za namen za katerega so bila dodeljena. Pri tem je pri projektih in dogodkih, ki ne 

trajajo celo leto, potrebno zahtevati, da se zahtevek skupaj z vsemi dokazili o izvedbi, vloži v 

15. dneh od zaključka posameznega projekta oziroma dogodka, saj bi se že na ta način 

onemogočilo nedopustno združevanje zahtevkov za več dogodkov oziroma projektov, kot je 

to primer ravno v obravnavani zadevi. Občina Trzin program športa sofinancira, kar seveda 

pomeni, da je znesek nad dodeljenimi sredstvi dolžan zagotoviti sam izvajalec. V primeru, če 

priglašeni zahtevek presega za posamezni namen določena sredstva, je zahtevek v tem 

presežku potrebno zavrniti, ne pa dopustiti samovoljno prenašanje sredstev med posameznimi 

programi, projekti oziroma dogodki. 

 

2/ Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča, da Občina Trzin s posebnim pravilnikom jasno in 

vnaprej opredeli koliko pridobljenih proračunskih sredstev (v odstotku ali absolutnem znesku) 

se po posameznem programu, projektu ali dogodku lahko nameni za pogostitve članov 

društva. 

 

3/Nadzorni odbor Občine Trzin nadalje priporoča, da Občina Trzin zavrne izplačilo vseh 

priglašenih stroškov, ki niso neposredno povezani z namenom za katerega so bili z odločbo 

dodeljeni. Pri tem Nadzorni odbor Občine Trzin ocenjuje, da sredstva namenjena popravilu 

koles članov društva, v izdani odločbi niso zajeta pod nobenim izmed navedenih programov, 

kar jasno izhaja iz čl. 5. Pravilnika in so izvedena izplačila v nasprotju s predpisi.  

 

3. Nadzor nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno 

industrijski coni namenjenih Civilni zaščiti za leto 2018 

 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel 

sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev pri preureditvi 

treh križišč v Obrtno industrijski coni (v nadaljevanju OIC) za leto 2018. V delovno skupino 

sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 

10.07.2019 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter na  samem nadzoru zahtevala še 

seznam vseh prijaviteljev in njihove oddane ponudbe. Dne 14.08.2019 se je delovna skupina 

ponovno sestala in pregledala odgovore nadzorovane osebe in sklenila, da zaključi nadzor ter 

izdela Osnutek končnega poročila, ki so ga  člani nadzornega odbora obravnavali na redni seji 

11. 9. 2019. 
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Sprejeta priporočila: 

 

Občina Trzin 

 

1. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri pripravi javnih naročil skrbno načrtuje vse 

potrebne aktivnosti ter jim podredi pripravo zahtevane razpisne dokumentacijo. Tako bi se ob 

izvajanju del v čim večji meri izognili sklepanju dodatnih aneksov, ki projekt dražijo ter mu 

zmanjšujejo transparentnost. 

 

2. Nadzorni odbori Občini Trzin priporoča, da njena uprava že na začetku nadzora predloži 

celotno zahtevano in razpoložljivo dokumentacijo ter tako olajša in skrajša delo delovnim 

skupinam pri izvajanju nadzorov (kartico finančnega knjigovodstva, celotno dokumentacijo 

za vsak javni razpis, ki je nadzorovan, vse ponudbe, ki pridejo na javni razpis, sklepe, anekse 

in druge zapisnike, ki se vežejo na nadzorovani projekt ter ga pojasnjujejo, dokumentacijo o 

časovnem pregledu vlaganja ponudb, seznam vseh ponudnikov, ki so se prijavili na javni 

razpis). Tako se bomo izognili nepotrebnim zastojem pri izvajanju nadzoru, do katerih prihaja 

ob dodatnih zahtevah po manjkajoči ali pomanjkljivo posredovani dokumentaciji. 

 

 

4. Nadzor nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske 

cone 

 

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi 

delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev  pri razširitvi izhoda iz Obrtno 

industrijske cone. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič.  

Delovna skupina se je prvič sestala 31.07.2019 in opravil nadzor nad prejeto dokumentacijo 

in na  samem nadzoru zahtevala še manjkajočo dokumentacijo, ki nam ni bila predložena. 

Dne 07.08.2019 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala manjkajočo  

dokumentacijo in od Občine Trzin zahtevala dodatna pojasnila. Na tretji seji dne 26.08.2019 

je delovna skupina pregledala prejeta pojasnila Občine Trzin. Dne 09.10.2019 se je delovna 

skupina sestala in pregledala odziv Občine Trzin z dne 25.09.2019 ter zaključila nadzor in 

izdelala končno poročilo. 

Sprejeta priporočila: 

 

1. Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča Občini Trzin, da pri pregledovanju prejete 

dokumentacije za javni razpis pri datumih preveri datum oddaje ponudnika in datum nastanka 

ponudbe. Če se datuma ne ujemata, je taka ponudba formalno pravno neveljavna in jo je 

prejemnik dolžan izločiti, kajti nemogoče je ponudbo zaključiti potem, ko je ponudnik 

dokumentacijo že odposlal.  

 

2. Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča Občini Trzin, da je potrebna natančnost pri vnosu 

podatkov pri sistemu plačilnega prometa, saj bi se tako izognili nepotrebnim napakam pri 

vnosu namena izplačila denarnih sredstev. Namen izplačila je v tem primeru  veljavna 

številka naročilnice, ki se naša na posamezen projekt oz. pogodbo. 
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3. Nadzorni odbor Občine Trzin Občini Trzin priporoča, da njena uprava predloži v celoti 

zahtevano dokumentacijo ob začetku vsakega nadzora ter tako olajša delo delovnim skupinam 

pri izvajanju nadzorov (kartico finančnega knjigovodstva, celotno dokumentacijo za vsak 

javni razpis, ki je nadzorovan, vse ponudbe, ki pridejo na javni razpis, sklepe, anekse in druge 

zapisnike, ki se vežejo na nadzorovani projekt, dokumentacijo o časovnem pregledu vlaganja 

ponudb, seznam vseh ponudnikov, ki so se prijavili na javni razpis). S tem bi se izognili 

nepotrebnim zastojev ob dodatnih zahtevah po manjkajoči ali pomanjkljivo posredovani 

dokumentaciji. 

 

 

5. Nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 

2018 

 

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi 

delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Športnega društva Trzin (v 

nadaljevanju ŠD Trzin) za leto 2018. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor 

Občine Trzin, sta bila na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovana Marcel Koprol in Tomaž 

Urbančič. Delovna skupina se je prvič sestala 30. 5. 2019 in opravila nadzor nad prejeto 

dokumentacijo ter nad naknadno zahtevano dokumentacijo (kartico finančnega poslovanja, 

zahtevki za izplačila s strani PGD Trzin). Delovna skupina se je drugič sestala 5.7 2019, ko je 

pregledala prejeti odgovor od Občine Trzin ter od OT zahtevala dodatna pojasnila. Delovna 

skupina se je tretjič sestala 9.9.2019 in odločila, da nadzor zaključi in pripravi Osnutek 

končnega poročila nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 

2018. 

 

Sprejeta priporočila: 

 

Občina Trzin 

 

1/ Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da je, zaradi preohlapnih kriterijev pri 

dodeljevanju sredstev letnega Programa športa in kulture, potrebno na novo jasno opredeliti 

pogoje za pridobitev in dodeljevanje sredstev na način, da se opredeli in razmeji med 

pojmoma: najem prostorov in izvajanje programa ter odpravi možnost, da se občinska 

proračunska sredstva v primeru prekoračene v razpisu odobrene porabe na eni proračunski 

postavki, po prosti presoji skrbnikov pogodb prenašajo iz ene proračunske postavke na drugo. 

Nadzorni odbor Občine Trzin meni, da bodo samo jasno opredeljeni kriteriji preprečevali 

sedanje nedopustno stanje, ko lahko skrbnik pogodbe zgolj po lastni presoji opravi prenos 

proračunskih sredstev iz ene na drugo proračunsko postavko.  

 

2/Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča, da Občina Trzin izdela natančne kriterije, ker so 

sedanji v razpisnih pogojih za dodelitev sredstev iz letnega programa športa in kulture 

preohlapni in preveč pavšalni in ne ustrezajo dejansko izvedenim programom in drugim 

aktivnostim. Nadzorni odbor Občine Trzin namreč ugotavlja, da društva v svojih prijavljenih 

programih zato, da povečajo svoje zahtevke, najavljajo tudi programe, katerih potem ne 

izvedejo, denar pa, zaradi možnosti prenašanja sredstev iz ene postavke na drugo postavko, 

porabijo za namene, za katere porabe proračunskih sredstev niso priglasili.     
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3/Nadzorni odbor Obline Trzin priporoča da Občina Trzin pri vsaki predložitvi zahtevkov za 

izplačilo sredstev od pogodbene strani zahteva tudi predložitev vsebinskega poročila o 

opravljeni aktivnosti, ki naj vsebuje kratek opis dogodka, za katerega so bila proračunska 

sredstva porabljena. Nadzorni odbor Občine Trzin meni, da mora omenjeni pogoj postati 

sestavni del razpisnih pogojev za dodelitev sredstev iz vsakoletnega občinskega Programa 

športa in kulture in ga mora vsebovati tudi vsaka sklenjena Pogodba o dodelitvi sredstev iz 

Letnega programa športa in kulture, ki jo Občina Trzin sklene s prejemniki občinskih sredstev 

iz omenjenega programa. Nadzorni odbor Občine Trzin tudi opozarja, da sredstva društvom 

niso dodeljena pavšalno, ampak na podlagi predloženih programov ter pričakovane porabe 

sredstev za najem prostorov in površin za izvajanje osnovne aktivnosti društev.  

   

6/ Izredni nadzor nad porabo občinskih sredstev pri  sporazumni  prekinitvi najemne 

pogodbe in plačila odškodnine med Občino Trzin in najemnikom igrišč TAUBI Marjan 

Golob s.p. 

  

Zaradi upravičenih dvomov v cenitveno poročilo in v želji zagotovitve transparentnosti 

postopka sporazumne prekinitve najemne pogodbe in plačila odškodnine med Občino Trzin in 

najemnikom teniških igrišč "TAUBI MARJAN GOLOB s.p." ter preprečitvi morebitnega 

oškodovanja občinskega proračuna je Nadzorni odbor Občine Trzin o omenjeni zadevi 

razpravljal na svojih petih rednih sejah, prvič dne 10.4.2019 še pred sklenitvijo sporazuma in 

nato 8.5.2019,  3.7.2019, 11.9.2019 ter 4.12.2019. V zvezi s tem je Nadzorni odbor opravil 

preglede predložene dokumentacije in sprejel sklepe ter priporočila, ki so navedeni v 

nadaljevanju.  

 

Nadzorni odbor je izredni nadzor zaključil na 8. redni seji dne 4.12.2019 in sklenil, da bo 

zaradi ocenjevanja učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev, v 

skladu s 1. odstavkom 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora v 15 dneh po sprejetju 

omenjenega sklepa poslal Računskemu sodišču v pregled dokumentacijo o prekinitvi najemne 

pogodbe in plačilu odškodnine med Občino Trzin in najemnikom teniških igrišč "TAUBI 

MARJAN GOLOB s.p. Nadzorni odbor je sklep izvršil 17.12.2019, ko je dokumentacijo o 

sporazumni prekinitvi sklenitve najemne pogodbe poslal v pregled Računskemu sodišču 

Republike Slovenije in Ministrstvu za finance Republike Slovenije. 

 

Nadzorni odbor je predhodno od Občinske uprave Občine Trzin tudi pisno zahteval, da razširi 

10. točko 10. redne seje Občinskega sveta, ki je potekala 18.12.2019, da bi s tem sklepom 

seznanil svetnike Občine Trzin,vendar je bila njegova zahteva s strani župana Občine Trzin 

zavrnjena. Nadzorni odbor bo zato s Končnim poročilom o izrednem nadzoru seznanil 

svetnike Občinskega sveta na prvi redni seji Občinskega sveta Občine Trzin v letu 2020.  

 

Namen in cilj izrednega nadzora: 

 preveriti skladnost porabo proračunskih sredstev pri sporazumni prekinitvi najemne 

pogodbe in plačila odškodnine med Oblino Trzin in najemnikom igrišč TAUBI 

Marjan Golob s.p. 

 poročati o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih občinskim organom in Računskemu 

sodišču Republike Slovenije; 

 podati priporočila za ureditev ugotovljenih nepravilnosti. 
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Sprejeta priporočila: 

 

1/ Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Trzin št. 6, sprejetega na 4. redni seji 

8.5.2019, je Nadzorni odbor Občine Trzin Občini Trzin priporočil, da »bi nadaljevanje 

sedanjega postopka prekinitve najemne pogodbe s sedanjim najemnikom pripeljalo do 

nesmotrne porabe proračunskih sredstev, kar bi bilo v nasprotju s temeljnimi principi 

delovanja občinske uprave OT. Zato NO priporoča, da Občina Trzin z nadaljevanjem 

postopka prekinitve najemne pogodbe začasno prekine." Vendar je Občine Trzin to 

priporočilo zavrnila, postopka ni prekinila in ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2019 

občinskih svetnikov tudi ni obvestila o zadržkih, ki jih je v svojih sklepih v omenjeni zadevi 

navedel Nadzorni odbor Občine Trzin. 

 

Zato Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča, da Občina Trzin od podpisane pogodbe in 

plačila odškodnine med Občino Trzin in najemnikom teniških igrišč »TAUBI« Marjan Golob 

s.p.« takoj odstopi ter izvede cenitev na podlagi zapisanih pripomb Nadzornega odbora 

Občine Trzin, ki so del končnih ugotovitev izvedenega izrednega nadzora ter tako prepreči 

morebitno oškodovanje občinskega proračuna.  

 

2/ Nadzorni odbor Občine Trzin priporoča, da Občina Trzin po ponovni izvedeni cenitvi 

pripravi novo pogodbo o plačilu odškodnine med Občino Trzin in najemnikom teniških igrišč 

"TAUBI MARJAN GOLOB s.p." ter jo uvrsti kot samostojno točko na eno od svojih svojo 

rednih sej Občinskega sveta, kjer bodo svetniki imeli možnost o njej razpravljati in odločati. 

 

7. Nadzor nad porabo občinskih sredstev izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018 

 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel 

sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev nad stroški 

izvedbe protokolarnih dogodkov v letu 2018. V delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni 

odbor Občine Trzin, sta bili na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovani Sabina Zupan in Blanka 

Jankovič. Delovna skupina se je prvič sestala 28. 8. 2019 in opravila nadzor nad prejeto 

dokumentacijo. Na drugi seji dne 23. 10. 2019 je delovna skupina pregleda pojasnila Občine 

Trzin. Delovna skupina je na drugi seji sklenila, da zaključi nadzor ter izdela osnutek 

končnega poročila, ki so ga  člani nadzornega odbora obravnavali na 8. redni seji dne 4. 

decembra 2019. Nadzorni odbor bo s Končnim poročilom svetnike Občinskega sveta seznanil 

na prvi redni seji Občinskega sveta v letu 2020. 

Sprejeta priporočila: 

 

Občina Trzin 

 

Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri pregledovanju prejetih računov striktno 

pregleduje datume opravljene storitve oz. dobave blaga in datum izstavitve računa ter tudi 

samo vsebino računa, ki se naša na posamezno izdano naročilnico. V primeru napačnega 

datuma opravljene storitve oz. dobave blaga in datuma izstavitve računa kot tudi napačne 

vsebine računa, ki se nanaša na posamezno izdano naročilnico, mora Občina Trzin račun 

zavrniti v predpisanem roku 8 dni 
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II. Zaključne misli. 

 

Sodelovanje Nadzornega odbora Občine Trzin z občinsko upravo občine Trzin v letu 2019 

ocenjujemo kot korektno, čeprav Nadzorni odbor meni, da bi bilo lahko naše sodelovanje še 

veliko boljše. Kot pomanjkljivost v medsebojni komunikaciji Nadzorni odbor ocenjuje 

prepočasno odzivanje s strani Občinske uprave Občine Trzin in njeno nepripravljenost za 

sprejemanje priporočil in upravičenih zahtev Nadzornega odbora. V tem smislu je Nadzorni 

odbor Občine Trzin v lanskem letu tudi sklenil opozoriti Občinsko upravo Občine Trzin, "da 

pričakuje, da bo uprava vedno predložila v celoti zahtevano dokumentacijo ob začetku 

vsakega nadzora ter tako olajšala in skrajšala potreben čas za delo delovnim skupinam pri 

izvajanju nadzorov. S tem bi se tudi izognili nepotrebnim zastojev ob dodatnih zahtevah po 

manjkajoči ali pomanjkljivo posredovani dokumentaciji".  

  

 

 

Številka zadeve: 9001-0001/2019-70 

Datum: 29. 1. 2020  

                       PREDSEDNIK  

                  NADZORNEGA ODBORA: 

                                Marcel KOPROL 

 

 


