NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin


Številka: 060-2/2009
Datum: 08.10.2010


Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 9. korespondenčni seji dne 08.10.2010 sprejel


KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
O NADZORU PORABLJENIH SREDSTEV 
ZA IZGRADNJO DOMA STAREJŠIH TRZIN


Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod

Nadzorni odbor je na 34. redni seji dne 7.10.2009 sprejel sklep o nadzoru porabljenih sredstev za izgradnjo Doma starejših Trzin do konca leta 2009. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bila imenovana Greta Radanovič in Tomaž Lajovic.

Občino smo z dopisom zaprosili za izbrano, z investicijo povezano dokumentacijo, kar je Občina v mogočem obsegu izpolnila - v danem trenutku nam, zaradi nezaključenosti izgradnje in neopravljenega prevzema, še niso mogli posredovati večine podatkov v zvezi s knjižbami osnovnih sredstev, ker ta še niso bila prevzeta in dana v funkcijo.

Tekom nadzora smo pregled usmerili v iskanje odgovorov na štiri vprašanja, ki so se izkazala za bistvena za presojo dejanj v investicijskem projektu:
	Kateri interesi so bili zasledovani pri investiciji v Dom starejših Trzin?
	Zakaj je bil izbran postopek z neposrednimi pogajanji s Kraškim zidarjem?
	Je bila menjava zemljišč v skladu z interesi občine in varovanja njenega premoženja?
	Zakaj je bil za izvajalca oskrbe izbran Dom počitka Mengeš ter ali je pogodbena cena najema primerna in ustrezna?


Med 11.11.2009 in 24. 9. 2010 so bili opravljeni trije sestanki z vodji projekta in drugimi sodelujočimi na strani občine, kjer smo dobili pojasnila o uporabljenih pristopih in korakih v času od sprejema prvih odločitev in oblikovanja projektne skupine v letu 1999 dalje. 
Namen in cilj nadzora:
	preveriti zakonitost in ustreznost postopkov izbire izvajalcev ter razpolaganja s premoženjem občine;
	preveriti preglednost poslovanja ter namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev pri izgradnji Doma starejših Trzin;
	poročati o ugotovljenih nepravilnostih;

podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – porabljena sredstva za izgradnjo Doma starejših občanov. 

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

Priporočila in predlogi

PREGLEDNOST POGODBENIH RAZMERIJ
Ugotovitev:
Pri pregledu smo se srečali z vrsto pogodb, ki jih je sklenila Občina. Le redko smo naleteli na pojasnilne določbe oziroma ugotovitve, ki jasno in nedvoumno sporočajo pomembne okoliščine in zgodovino, ki so vodile do sklenitve pogodbenega razmerja. Opustitev tovrstnih pojasnilnih določb v samih pogodbah omejuje preglednost in otežuje razumevanje, posebej v dolgotrajnih in kompleksnih projektih, kakršen je izgradnja Doma starejših Trzin, ki so sestavljeni iz množice pogodbenih razmerij ter v njih sodeluje veliko ljudi.
Priporočilo:
Priporočamo, da se v vseh pogodbah, ki jih sklepa Občina, dosledno posveča pozornost uvodnim pojasnilnim določbam, ki naj čim natančneje osvetlijo okoliščine, zgodovino razmerij in medsebojne interese strank ob sklenitvi pogodbe.

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba je v odzivnem poročilu z dne 06.10.2010 izrazila strinjanje z osnutkom poročila ter nanj ni imela pripomb.



									PREDSEDNIK 
     DELOVNE SKUPINE:
								       Tomaž LAJOVIC, l.r.



VROČITI:
Nadzorovanemu organu: Občina Trzin (R + AR),
arhiv NO.

