
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. L. RS št. 6/94 
itd.;  UPB Ur. L. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. 
US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o 
lokalnih volitvah – UPB2 (Ur. l. RS, št. 22/06) in 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet Ob-
čine Trzin na 23. redni seji dne 8. aprila 2009 
sprejel naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP
O PRENEHANJU MANDATA ČLANA 

OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da je 
zaradi smrti prenehal mandat gospodu Fran-
cu Mušiču, članu Občinskega sveta Občine 
Trzin.

V skladu z dejstvom iz prvega odstavka tega 
sklepa, preneha  tudi funkcija gospoda Fran-
ca Mušiča kot podžupana Občine Trzin, pred-
sednika Odbora OS za okolje in prostor, člana 
Kolegija občinskega sveta, člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
in koordinatorja za povezavo med občinskim 
svetom in Četrtnim odborom za območje 
OIC Trzin.

Ta sklep se objavi v  Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati takoj.

Številka: 23-1.1/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. L. RS št. 6/94 
itd.;  UPB Ur. L. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. 
US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o 
lokalnih volitvah – UPB2 (Ur. l. RS, št. 22/06) in 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet Ob-
čine Trzin na 23. redni seji dne 8. aprila 2009 
sprejel naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP
O PRENEHANJU MANDATA ČLANA 

OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da je v 
skladu s predloženo odstopno izjavo zaradi 
preselitve v drugo občino prenehal mandat 
gospodu Alešu Bervarju, članu Občinskega 
sveta Občine Trzin.

V skladu z odstopno izjavo preneha  tudi 
funkcija gospoda Aleša Bervarja kot predse-

dnika Odbora OS za gospodarstvo in kmetij-
stvo in člana Statutarno pravne komisije.

Ta sklep se objavi v  Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati takoj.

Številka: 23-1.2/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Ur. l. RS št. 72/93 in spremembe: 
Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 
27/2008, Odl. US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 3/99, 10/2000 in 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 23. redni seji dne 8. apri-
la 2009 sprejel  

SKLEP
O SEZNANITVI Z IMENOVANJEM 

PODŽUPANA OBČINE TRZIN

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
odločitvijo župana Občine Trzin, da za pod-
župana Občine Trzin imenuje gospoda Mi-
lana Karčeta, občinskega svetnika iz svetni-
ške skupine Liste za trajnostni razvoj Trzina 
– Tone Peršak in sokrajani.

Ta sklep začne veljati z razglasitvijo in se ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

Številka: 23-2/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA 

OBČINE TRZIN

V skladu s 33. a členom Zakona o lokalni sa-
moupravi (Ur. l. RS št. 72/93 in spremembe: 
Ur. L. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. L. RS št. 94/2007, 
27/2008, Odl. US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9) 
za podžupana imenujem gospoda Milana 
Karčeta, občinskega svetnika, izvoljenega na 
volitvah 22. oktobra 2006, ki je kandidiral na 
Listi za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak 
in sokrajani.
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Številka: ž-18/2009 Župan:
Datum: 24.03.2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 
in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. 
l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: Up-2925
/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 100/2008, Odl. 
US: U-I-427/06-9) in 38. člena Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin,  št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 23. redni seji 
dne 8.4.2009 sprejel naslednji 

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin  se seznanja 
z dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem  pregledu poslovanja PGD Tr-
zin za leto 2007.

2. Občinski svet Občine Trzin se seznanja 
z dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem  pregledu poslovanja KUD 
Franc Kotar Trzin za leto 2007.

3. Občinski svet Občine Trzin se seznanja 
z dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu poslovanja Šaho-
vskega društva Trzin za leto 2007. 

4. Občinski svet Občine Trzin se seznanja 
z dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu poslovanja Strel-
skega društva Trzin za leto 2007. 

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

Številka: 23-3/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 
in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. 
l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: Up-2925
/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 100/2008, 
Odl. US: U-I-427/06-9) in 38. člena Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin,  št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 23. redni 
seji dne 8.4.2009 sprejel  naslednji

DODATNI SKLEP 

Občinski svet nalaga vodstvu KUD Franc Ko-
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tar, da za junijsko sejo občinskega sveta pri-
pravi poročilo o ukrepih za odpravo napak, 
navedenih v Poročilu Nadzornega odbora 
Občine Trzin o pregledu poslovanja KUD 
Franc Kotar Trzin v letu 2007.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati takoj.

Številka: 23-3/2009-ds Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

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. ve-
stnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni od-
bor občine Trzin na 3. korespondenčni seji 
dne 19.03.2009 sprejel

POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU POSLOVANJA  
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 

DRUŠTVA TRZIN

Naziv nadzorovane osebe:

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Ljubljanska cesta 2
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Borut KUMP, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 16. redni seji nadzor-
nega odbora z dne 13.02.2008 sprejel sklep 
o nadzoru poslovanja Prostovoljnega gasil-
skega društva Trzin v letu 2007. V delovno 
skupino za izvedbo nadzora sta bila imeno-
vana Ivan Novak in Tomaž Lajovic. Društvo 
smo z dopisom zaprosili za dokumentacijo:

letno poročilo za leto 2007 (bilanca sta-•	
nja, izkaz poslovnega izida, prilogo s po-
jasnili k izkazom in poročilo o poslovanju 
društva),
obrazložitev prejetih in porabljenih sred-•	
stev od občine Trzin v letu 2007 (ločeno 
za investicije in redno dejavnost),
spisek prejetih nakazil iz občinskega pro-•	
računa za leto 2007;
kopije računov, ki dokazujejo porabo pre-•	
jetih finančnih sredstev.

Prvotno dostavljena dokumentacija ni bila 
popolna, zato smo na seji dne 7.5.2008 ter 
na seji dne 18.6.2008 z sklepoma zahtevali 
dopolnitvi. Ker tudi posredovane dopolnitve 
niso zadoščale, smo na korespondenčni seji 
dne 27.11.2008 sklenili, da predsednika PGD 
Trzin povabimo na naslednjo redno sejo, sle-
dnji pa se je vabilu osebno odzval. Nadzor 
smo na podlagi pregleda dodatne doku-
mentacije in pogovora z odgovorno osebo 
zaključili dne 17.12.2008. Predlog poročila je 
bil obravnavan na 28. redni seji nadzornega 
odbora dne 7.1.2009. Nadzorovana oseba je 
predlog poročila prejela 16.2.2009 in odziv-

nega poročila ni posredovala. 
Namen in cilj nadzora:

preveriti skladnost finančnega poslovanja •	
s proračunom Občine Trzin za leto 2007;
preveriti popolnost in zakonitost prejem-•	
kov in izdatkov;
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih •	
knjig;
poročati o ugotovljenih nepravilnostih;•	
podati priporočila in predloge za nadalj-•	
nje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje s 
pridržkom o predmetu nadzora – poslova-
nje Prostovoljnega gasilskega društva Trzin 
v letu 2007.

Pridržek izrekamo zaradi naslednjih ugoto-
vitev:

JAVNO NAROČANJE
Ugotovitev:
Pri pregledu PGD Trzin smo se posebej po-
svetili postopku nabave novega vozila za 
prevoz moštva, katerega nabavni stroški so 
bili v višini več kot 95% društvu povrnjeni iz 
občinskih sredstev (40,478,05 EUR). Strokov-
no nimamo razloga za dvom v pravilnost iz-
bire, ugotavljamo pa velike pomanjkljivosti v 
dokumentiranju postopka nabave in nena-
zadnje tudi pomembne spodrsljaje v smislu 
spoštovanja dobrih poslovnih praks. Najpo-
membnejše so:
1. kriteriji za primerjavo ponudb niso ja-

sno/transparentno opredeljeni;
2. nepregledno in nedokumentirano odlo-

čanje o izbiri tipa vozila;
3. poslovno neprimerna obravnava prvo-

tnih štirih ponudnikov;
4. neposredna sklenitev pogodbe s petim 

ponudnikom, ki ni bil vključen v prvotno 
zbiranje ponudb, pri čemer:
a. način izbora petega ponudnika in ra-

zlogi za izbiro niso dokumentirani;
b. iz pregledane dokumentacije je raz-

vidno, da je ponudba petega ponu-
dnika nesporno dražja od ostalih po-
nudnikov (če primerjamo primerljivo 
vozilo iz skupine prvotnih štirih po-
nudnikov).

Priporočilo:
Društvu priporočamo, da zagotovi pregle-
dnost, sledljivost in dobro dokumentiranost 
izbire dobavitelja. Hkrati svetujemo, da dru-
štvo upošteva veljavne zakone pri javnem 
naročanju, za kar smiselno štejejo tudi na-
bave, glede katerih kandidirajo za povračilo 
oziroma subvencijo iz javnih sredstev.

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

Priporočila in predlogi

SPLOŠNO
Ugotovitev:
Nadzorni odbor je v letu 2008 opravil večje 
število pregledov poslovanja društev. Na 
podlagi pregledane dokumentacije teh dru-
štev ugotavljamo skupno pomanjkljivost. 

Računi oziroma druga podporna dokumen-
tacija za upravičenost nastalih stroškov so 
mnogokrat slabo likvidirani. Pri vodenju po-
slovnih knjig so društva zavezana k dosledni 
uporabi slovenskega računovodskega stan-
darda 33 skupaj s pojasnili in Zakona o dru-
štvih. 

Pri pregledu dokumentacije PGD Trzin ugo-
tavljamo, da gornja ugotovitev o pomanj-
kljivem likvidiranju računov velja tudi za to 
društvo.

Priporočilo:
Vsem društvom priporočamo, da ustrezno 
likvidirajo dokumentacijo in sicer naj bo iz 
vsakega dokumenta razvidno, da je 

odobren (na primer s podpisom odgo-1. 
vorne osebe), 
vsebina stroška in 2. 
namen stroška (na primer vrsta priredi-3. 
tve, na katero se strošek nanaša).

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni 
posredovala.

Številka: 060-2/2007   
Datum: 19.03.2009
  
 predsednica nadzornega odbora:

kaTarina kadunc, l.r.

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 Nadzor-
nega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Tr-
zin na 3. korespondenčni seji dne 19.03.2009 
sprejel

POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU POSLOVANJA KUD 
FRANC KOTAR TRZIN

Naziv nadzorovane osebe:

KUD Franc Kotar Trzin
Mengeška c. 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Jure LAJOVIC, predsednik društva  
   

Uvod

Nadzorni odbor je na 16. redni seji  nadzor-
nega odbora z dne 13.02.2008 sprejel sklep 
o nadzoru poslovanja KUD Franc Kotar Trzin 
v letu 2007. V delovno skupino za izvedbo 
nadzora sta bila imenovana Milica Erčulj in 
Ivan Novak. Društvo smo z dopisom zaprosili 
za dokumentacijo:

letno poročilo za leto 2007 (bilanca sta-•	
nja, izkaz poslovnega izida, prilogo s po-
jasnili k izkazom in poročilo o poslovanju 
društva),
obrazložitev prejetih in porabljenih sred-•	
stev od občine Trzin v letu 2007 (ločeno 
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za investicije in redno dejavnost),
spisek prejetih nakazil iz občinskega pro-•	
računa za leto 2007;
kopije računov, s katerimi se dokazuje •	
porabo prejetih finančnih sredstev.

Zgoraj navedeno dokumentacijo smo s po-
novnim opominom zahtevali 10.4.2008. Pr-
votno dostavljena dokumentacija ni bila 
popolna, zato smo dne 14.5.2008 z sklepom 
zahtevali dopolnitev. Nadzor smo na podla-
gi pregleda dodatne dokumentacije in na 
podlagi razgovorov z odgovornimi osebami 
zaključili dne 7.1.2009. Predlog poročila je 
bil obravnavan na 28. redni seji nadzornega 
odbora dne 7.1. 2009. Nadzorovana oseba je 
predlog poročila prejela 17.02.2009 in odziv-
nega poročila ni posredovala. 

Namen in cilj nadzora:
preveriti skladnost finančnega poslova-•	
nja s proračunom Občine Trzin za leto 
2007;
preveriti popolnost in zakonitost prejem-•	
kov in izdatkov;
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih •	
knjig;
poročati o ugotovljenih nepravilnosti;•	
podati priporočila in predloge za nadalj-•	
nje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka negativno mnenje o 
predmetu nadzora – poslovanje KUD Franc 
Kotar Trzin v letu 2007.

KUD Franc Kotar Trzin je v letu 2007 od Obči-
ne Trzin prejel sredstva v višini 12.053,66 EUR. 
Na podlagi pregledane dokumentacije, raz-
govorov z odgovornimi osebami in na pod-
lagi obiska prostorov društva, se nismo mo-
gli prepričati, ali so bila sredstva prejeta od 
Občine Trzin v letu 2007 porabljena smotrno 
ter namensko. Predvidevamo, da je zmeda 
na področju dokumentiranja vseh poslovnih 
dogodkov in dokazov na področju porabe 
sredstev nastala predvsem zaradi menjave 
ključnih oseb v društvu tekom leta 2007. 
Društvo pozivamo, da porabo sredstev uredi 
in napovedujemo, da bomo porabo občin-
skih sredstev v letu 2008 temeljito pregleda-
li. 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve in z nji-
mi povezana priporočila, ki izhajajo iz opra-
vljenih nadzorov društev za leto 2007.

Priporočila in predlogi

SPLOŠNO
Ugotovitev:
Nadzorni odbor je v letu 2008 opravil večje 
število pregledov poslovanja društev. Na 
podlagi pregledane dokumentacije teh dru-
štev ugotavljamo skupno pomanjkljivost. 
Računi oziroma druga podporna dokumen-
tacija za upravičenost nastalih stroškov so 
mnogokrat slabo likvidirani. Pri vodenju po-
slovnih knjig so društva zavezana k dosledni 
uporabi slovenskega računovodskega stan-
darda 33 skupaj s pojasnili in Zakona o dru-
štvih. 

Priporočilo:
Vsem društvom priporočamo, da ustrezno li-
kvidirajo dokumentacijo in sicer naj bo iz vsa-
kega dokumenta razvidno, da je 

odobren (na primer s podpisom odgo-1. 
vorne osebe), 
vsebina stroška in 2. 
namen stroška (na primer vrsta priredi-3. 
tve, na katero se strošek nanaša).

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni 
posredovala. 

Številka: 060-2/2007
Datum: 19.03.2009
     

predsednica nadzornega odbora:
kaTarina kadunc, l.r.

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 Nadzor-
nega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Tr-
zin na 3. korespondenčni seji dne  19.03.2009 
sprejel

POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU POSLOVANJA 
ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA TRZIN 

ZA LETO 2007

Naziv nadzorovane osebe:

Šahovsko društvo Trzin
Mengeška c. 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Slavko MLAKAR, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 16. redni seji dne 
13.02.2008 sprejel sklep o omejenem nad-
zoru porabe občinskih sredstev v letu 2007 
v društvih in organizacijah, ki delujejo na ob-
močju Občine Trzin in/oziroma se delno fi-
nancirajo iz proračuna občine Trzin. Društva 
so morala do 31. marca 2008 na naslov Nad-
zornega odbora Občine Trzin dostaviti:

letno poročilo za leto 2007 (bilanca sta-•	
nja, izkaz poslovnega izida, prilogo s po-
jasnili k izkazom in poročilo o poslovanju 
društva) in
obrazložitev prejetih in porabljenih sred-•	
stev od Občine Trzin v letu 2007 (ločeno 
za investicije in redno dejavnost).

V delovno skupino za pregled dokumenta-
cije društev (razen za Športno društvo Trzin, 
Turistično društvo Kanja Trzin, PGD Trzin in 
KUD Franc Kotar Trzin) sta bila na 19. redni 
seji dne 9.4.2008 imenovana Milica ERČULJ 
in Ivan NOVAK.
Po pregledu prejete dokumentacije s stra-

ni društva je delovna skupina zahtevala še 
dopolnitve, in sicer 22.4.2008 in 26.5.2008. 
Pregledi dokumentacije so bili opravljeni 
15.4.2008, 21.5.2008, 12.6.2008, 17.6.2008 
(prisoten Franci Banko, tajnik) in 25.6.2008. 
Nadzor je delovna skupina zaključila 
13.11.2008. Predlog poročila je bil obravna-
van na 28. redni seji nadzornega odbora dne 
7.1.2009. Nadzorovana oseba je predlog po-
ročila prejela 3.3.2009 in odzivnega poročila 
ni posredovala.

Namen in cilji nadzora:
preveriti skladnost finančnega poslova-•	
nja z zakoni in podzakonskimi akti;
preveriti skladnost finančnega poslova-•	
nja s proračunom Občine Trzin za leto 
2007;
preveriti popolnost in zakonitost prejem-•	
kov in izdatkov;
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih •	
knjig;
poročati o ugotovljenih nepravilnosti;•	
podati priporočila in predloge za nadalj-•	
nje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o 
predmetu nadzora – poslovanje Šahovskega 
društva Trzin v letu 2007.

Pri nadzoru ni ugotovljenih tako pomembnih 
nepravilnosti, ki bi zahtevale pridržek. Kljub 
temu v nadaljevanju podajamo določene 
ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki 
izhajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

SPLOŠNO
Ugotovitev:
Nadzorni odbor je v letu 2008 opravil večje 
število pregledov poslovanja društev. Na 
podlagi pregledane dokumentacije teh dru-
štev ugotavljamo skupno pomanjkljivost. 
Računi oziroma druga podporna dokumen-
tacija za upravičenost nastalih stroškov so 
mnogokrat slabo likvidirani. Pri vodenju po-
slovnih knjig so društva zavezana k dosledni 
uporabi slovenskega računovodskega stan-
darda 33 skupaj s pojasnili in Zakona o dru-
štvih. 

Priporočilo:
Vsem društvom priporočamo, da ustrezno li-
kvidirajo dokumentacijo in sicer naj bo iz vsa-
kega dokumenta razvidno, da je 

odobren (na primer s podpisom odgo-1. 
vorne osebe), 
vsebina stroška in 2. 
namen stroška (na primer vrsta priredi-3. 
tve, na katero se strošek nanaša).

DOKUMENTACIJA
Ugotovitve:
Pri pregledu poslovanja društva je največ po-
jasnil podal Franci Banko. Pregledana je bila 
poraba sredstev v višini 430 EUR za šahovski 
turnir. Banko Franci je dne 6.9.2007 s plačil-
nim nalogom na svoje ime plačal račun Ša-
hovskemu društvu Komenda v znesku 90,00 
EUR, čeprav je bil vplačnik Šahovsko društvo 
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Trzin. Računi na društvo so naslovljeni na več 
različnih naslovov, čeprav naj bi društvo ime-
lo svoj sedež na Mengeški 22. 

Priporočila:
Zaradi uporabe istih kratic (ŠD) se dru-1. 
štvu predlaga preimenovanje v Šahovski 
klub oz. nek drug prepoznaven izraz za-
radi zamenjave s Športnim društvom. Ker 
so dejanski prostori šahistov na Menge-
ški 9, bi bilo umestno spremeniti tudi se-
dež.
Računi, ki niso pravilno naslovljeni, naj se 2. 
zavračajo oziroma naj se glasijo samo za 
pravno osebo in ne na posamezne fizič-
ne osebe. Enako velja za plačilne naloge.
Ker gre za manjše mesečne dotacije, naj 3. 
se prelivi v pogodbi o sofinanciranju pro-
gramov športa nakazujejo v kvartali in 
ne v mesečnih dvanajstinah. Občini Trzin 
svetujemo manj pogosto nakazovanje 
sredstev z namenom znižanja bančnih 
provizij. 

Rok za odpravo nepravilnosti je prvi občni 
zbor po prejetem končnem poročilu Nadzor-
nega odbora. 

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni 
posredovala.

Številka: 060-2/2007
Datum: 19.03.2009
     
 predsednica nadzornega odbora:

kaTarina kadunc, l.r.

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 Nadzor-
nega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Tr-
zin na 3. korespondenčni seji dne  19.03.2009 
sprejel

POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU POSLOVANJA 
STRELSKEGA DRUŠTVA TRZIN 

ZA LETO 2007

Naziv nadzorovane osebe:

Strelsko društvo Trzin
Mengeška c. 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Damijan KLOPČIČ, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 16. redni seji dne 
13.02.2008 sprejel sklep o omejenem nad-
zoru porabe občinskih sredstev v letu 2007 
v društvih in organizacijah, ki delujejo na ob-
močju Občine Trzin in/oziroma se delno fi-
nancirajo iz proračuna občine Trzin. Društva 

so morala do 31. marca 2008 na naslov Nad-
zornega odbora Občine Trzin dostaviti:

letno poročilo za leto 2007 (bilanca sta-•	
nja, izkaz poslovnega izida, prilogo s po-
jasnili k izkazom in poročilo o poslovanju 
društva) in
obrazložitev prejetih in porabljenih sred-•	
stev od Občine Trzin v letu 2007 (ločeno 
za investicije in redno dejavnost).

V delovno skupino za pregled dokumenta-
cije društev (razen za Športno društvo Trzin, 
Turistično društvo Kanja Trzin, PGD Trzin in 
KUD Franc Kotar Trzin) sta bila na 19. redni 
seji dne 9.4.2008 imenovana Milica ERČULJ 
in Ivan NOVAK.

Po pregledu prejete dokumentacije s strani 
društva je delovna skupina zahtevala še do-
polnitve, in sicer 22.4.2008 in 26.5.2008 (ur-
genca). Nadzor je delovna skupina zaključila 
18.12.2008. Predlog poročila je bil obravna-
van na 28. redni seji nadzornega odbora dne 
7.1.2009. Nadzorovana oseba je predlog po-
ročila prejela dne 13.2.2009 in odzivnega po-
ročila ni posredovala.

Namen in cilji nadzora:
preveriti skladnost finančnega poslova-•	
nja z zakoni in podzakonskimi akti;
preveriti skladnost finančnega poslova-•	
nja s proračunom Občine Trzin za leto 
2007;
preveriti popolnost in zakonitost prejem-•	
kov in izdatkov;
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih •	
knjig;
poročati o ugotovljenih nepravilnosti;•	
podati priporočila in predloge za nadalj-•	
nje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje s 
pridržkom o predmetu nadzora – poslovanje 
Strelskega  društva v letu 2007.

Pridržek izrekamo zaradi naslednjih ugotovi-
tev:

PRAVILNIKI
Ugotovitev:
Dne 2.12.2008 je glede na zahtevo nadzorne-
ga odbora z dne 22.4.2008 in urgenco tega 
dopisa z dne 26.5.2008 društvo na naslov 
Nadzornega odbora dostavilo:

zapisnik inšpekcijskega nadzora Ministr-•	
stva za šolstvo in šport z dne 29.8.2007 
(pripomba o članstvu otrok do 15. leta 
starosti  2.čl. 11. čl. Zakona o društvih). 
Disciplinskega pravilnika društvo nima. 
V statutu imajo finančno poslovanje na 
podlagi Pravilnika o finančno material-
nem poslovanju, ki ga društvo nima.

V času opravljanja našega nadzora, društvo 
še ni imelo sprejetih pravilnikov: 

Disciplinski pravilnik in1. 
Pravilnik o finančno materialnem poslo-2. 
vanju.

Priporočilo:
Kljub pozivu inšpekcijskega nadzora s strani 
ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.8.2007 

društvo še ni pripravilo zahtevane dokumen-
tacije. Priporočamo, da se pravilniki čimprej 
pripravijo in sprejmejo. 

POTNI STROŠKI
Ugotovitev:
Iz obračuna potnih stroškov tekmovalcev za 
leto 2007 je razvidno, da je društvo obraču-
navalo kilometrino po 0,25 EUR/km, poleg 
tega pa je vsak tekmovalec dobil dnevnico v 
višini 7 EUR oz. 5 EUR.
Strelsko društvo Trzin je poleg tega poravna-
lo tudi prijavnine za posamezne lige oz. tek-
movanja.

Primer: Portorož 14.4.2007
7 EUR dnevnica x 12 oseb =  84,00 EUR
260 km x 0,25 EUR x 4 vozniki  =260,00 EUR
vplačilo Portorož (puška in pištola) 
za 12 oseb = 150,00 EUR

Priporočilo:
Višina dnevnic in kilometrine mora biti uskla-
jena zakonodajo na tem področju oziroma z 
tarifami kot so opredeljene v aktih (v kolikor 
so le te nižje). 

Člani prostovoljnega društva se prostovolj-
no udeležuje tekmovanj in menimo, da je 
nesmotrna poraba finančnih sredstev za iz-
plačilo dnevnic. Skupni strošek pregledanih 
dnevnic v letu 2007 znaša:

54 dnevnic x 7 EUR 378 EUR
115 dnevnic x 5 EUR 575 EUR
4 dnevnice x 20 EUR 80 EUR
6 dnevnic x 40 EUR 240 EUR

1.273 EUR

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

Priporočila in predlogi

SPLOŠNO
Ugotovitev:
Nadzorni odbor je v letu 2008 opravil večje 
število pregledov poslovanja društev. Na 
podlagi pregledane dokumentacije teh dru-
štev ugotavljamo skupno pomanjkljivost. 
Računi oziroma druga podporna dokumen-
tacija za upravičenost nastalih stroškov so 
mnogokrat slabo likvidirani. Pri vodenju po-
slovnih knjig so društva zavezana k dosledni 
uporabi slovenskega računovodskega stan-
darda 33 skupaj s pojasnili in Zakona o dru-
štvih. 

Priporočilo:
Vsem društvom priporočamo, da ustrezno li-
kvidirajo dokumentacijo in sicer naj bo iz vsa-
kega dokumenta razvidno, da je 

odobren (na primer s podpisom odgo-1. 
vorne osebe), 
vsebina stroška in 2. 
namen stroška (na primer vrsta priredi-3. 
tve, na katero se strošek nanaša).

SODELOVANJE DRUŠTVA PRI PREGLEDU
Ugotovitev:
Sprašujemo se, zakaj se ignorira zahteve Nad-
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zornega odbora glede dostave dokumen-
tacije? Društvu sta bili poslani dve urgenci, 
in sicer 10.4.2008 na osnovni dopisa z dne 
15.2.2008 za dostavo osnovne dokumentaci-
je, za dostavo dodatne dokumentacije pa je 
bila urgenca poslana 26.5.2008 na osnovni 
dopisa z dne 22.4.2008.

Priporočilo:
Nadzorni odbor je organ, ki kontrolira smo-
trno porabo občinskih sredstev. Društvo se 
mora odzvati in dostaviti dokumentacijo na 
našo zahtevo. 

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni 
posredovala. 

Številka: 060-2/2007
Datum: 19.03.2009
     

predsednica nadzornega odbora:
kaTarina kadunc, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 
14., 15., 23. in 56. člena Zakona o varnosti ce-
stnega prometa (Uradni list RS, št. 156/2008 
– ZVCP-1-UPB5), 8. člena Odloka o občin-
skih cestah (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
5/2001 in 9/2008) in 9. člena Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občinski 
svet Občine Trzin na 23. seji dne 08.04.2009 
sprejel

SKLEP
o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer je časovno omejeno parkiranje 
in  kjer se plačuje parkirnina, višine 

parkirnine ter načina plačevanja 
parkirnine

1. Javne parkirne površine, kjer je možnost 
parkiranja časovno omejena, so javna parkiri-
šča vzdolž glavne Ljubljanske ceste v obmo-
čju T-3 od križišča z Mengeško cesto do križi-
šča s cesto Za hribom.
Parkiranje na tem območju je omejeno naj-
več na devetdeset (90) minut. Po preteku de-
vetdeset (90) minutnega parkiranja je upo-
rabnik dolžan odpeljati vozilo z območja 
kratkotrajnega parkiranja.
Uporabnik mora samo z eno parkirno uro, 
na kateri je označen čas parkiranja, označiti 
vozilo (kolikor ima uporabnik nameščenih v 
vozilu več ur se šteje ura, ki ima označen naj-
daljši čas parkiranja). Parkirna ura mora biti 
nameščena s sprednjo stranjo na vidnem 
mestu armaturne plošče, pod prednjim ve-
trobranskim steklom, tako, da je čas prihoda 
viden v celoti.
Parkiranje na javnih parkirnih površinah na 
območju kratkotrajnega parkiranja je ome-
jeno vsak delovnik od ponedeljka do petka 
med 07.00 uro in 18.00 uro.
Parkiranje na javnih parkirnih površinah ni 

omejeno ob sobotah, nedeljah in dela pro-
stih dneh.
Glede na razmere in širšo dostopnost javnih 
parkirnih prostorov lahko čas brezplačnega 
parkiranja župan skrajša ali podaljša na pre-
dlog občinske uprave.

2. Javne parkirne površine, kjer se plačuje 
parkirnina so:

slepi krak Ljubljanske ceste od križišča z •	
Mlakarjevo ulico proti jugu in 
javna parkirišča v OIC Trzin ob poslov-•	
nem objektu »Piramida« in ob ulicah Bla-
tnica in Dobrave. 

Na predmetnih javnih parkirnih površinah je 
mogoče brezplačno parkiranje na vseh par-
kirnih mestih za največ petintrideset (35) 
minut. Uporabnik mora samo z eno parkir-
no uro, na kateri je označen čas parkiranja, 
označiti vozilo (kolikor ima uporabnik name-
ščenih v vozilu več parkirnih ur se šteje ura, 
ki kaže najbolj oddaljen čas parkiranja ob 
času izvrševanja nadzora). Parkirna ura mora 
biti nameščena s sprednjo stranjo na vidnem 
mestu armaturne plošče, pod prednjim ve-
trobranskim steklom, tako, da je čas prihoda 
viden v celoti. Kolikor želi voznik parkirati dalj 
časa, mora plačati parkirnino.
Glede na razmere in širšo dostopnost javnih 
parkirnih prostorov lahko čas brezplačnega 
parkiranja župan skrajša ali podaljša na pre-
dlog občinske uprave.

Parkirnina za eno parkirno mesto za 
vsako začeto uro znaša: 1,00 EUR. 
Uporabnik mora s parkirnim listkom, na kate-
rem je označen čas parkiranja, označiti vozilo. 
Parkirni listek mora biti nameščen s sprednjo 
stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, 
pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, 
da je čas prihoda viden v celoti.

Občanom v Občini Trzin, ki imajo službo v 
drugih občinah in za pot na delo uporabljajo 
sredstva javnega potniškega prometa (avto-
bus, vlak) občina dodeli eno brezplačno par-
kirno karto z enoletno veljavnostjo, za eno 
parkirno mesto na območju plačljive javne 
parkirne površine – na slepem kraku  Lju-
bljanske ceste pri križišču z Mlakarjevo ulico 
pod pogojem, da je občan invalid oziroma,  
da stanuje najmanj 200 m od navedene par-
kirne površine. Parkirna karta se dodeli na re-
gistrsko tablico vozila na osnovi vloge, ki jo 
občan vloži na občini.

Imetniku veljavne parkirne karte Občine Tr-
zin in parkirne karte za invalidne osebe ni po-
trebno plačevati parkirnine.

Parkirnina se na javnih parkirnih površinah 
na območju kratkotrajnega parkiranja pla-
čuje vsak delovnik od ponedeljka do petka 
med 07.00 uro in 18.00 uro.
Parkirnine na javnih plačljivih parkirnih povr-
šinah se ne plačuje ob sobotah, nedeljah in 
dela prostih praznikih.

3. Ta sklep začne veljati dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 23-6/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9) 
in 9. člena Statuta Občine Trzin (Uradni ve-
stnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) 
je Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji 
dne 08.04.2009 sprejel 

SKLEP
o soglasju z investicijskim 
programom Vodooskrbe 

v Občini Trzin

Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji 
dne 08.04.2009 obravnaval predlog investi-
cijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin 
in soglašal z njim.

Številka: 23-7/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-
UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZmetD, 
51/06 – sklep US, 66/06 – odločba US, 112/06 
– odločba US in 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. 
člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni 
list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 58/07 – 
odločba US), 11. in 12. člena  Pravilnika o na-
logah, ki se izvajajo v okviru obvezne občin-
ske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 109/2007 in 33/2008) 
ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni ve-
stnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) 
je Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji 
dne 08.04.2009 sprejel 

ODLOK O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

o odvajanju komunalne 
in padavinske odpadne vode 

v Občini Trzin

1. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in padavin-
skih voda (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
7/2005 in 6/2006), se v 8., 13., 18., 20., 22., 27., 
28., 29., 32., 34., 35., 39., 40., 41., 42. in 46. čle-
nu, se besedo upravljalec nadomesti z bese-
do upravljavec.

2. člen
V 4. členu se dopolni druga alinea tako, da se 
glasi: » - praznjenje greznic in prevzem blata 
iz malih čistilnih naprav, ki ga mora izvajalec 
javne službe oddati v nadaljnjo obdelavo na 
komunalno čistilno napravo, ki je opremljena 
za obdelavo blata, skladno s sprejetim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode v Občini Trzin,«

3. člen
V 5. členu se črta besedo magistralno tako, 
da se 5. člen glasi: »Javno kanalizacijo sesta-
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vljajo primarno in sekundarno omrežje s pri-
padajočimi objekti in napravami, kot to dolo-
ča veljavna zakonodaja.«

4. člen
V 7. členu se na koncu doda nov odstavek: 
»Čiščenje kanalizacijskega priključka je stro-
šek lastnika objekta.«

5. člen
V 10. členu se doda četrto alineo, ki se glasi: 
» - objekti in naprave za predčiščenje odpa-
dnih voda.«
Spremeni se tudi zadnji odstavek tako, da se 
glasi: »Za stanje in vzdrževanje interne kana-
lizacije in priključka na javno kanalizacijo do 
javnih površin, je odgovoren lastnik objekta. 
S temi objekti in napravami je dolžan gospo-
dariti tako, da je omogočeno nemoteno od-
vajanje odpadne in padavinske vode in da je 
odpadna voda v predpisani kakovosti.
V javno kanalizacijo ne sme odvajati odpa-
dne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju 
odpadne vode ali pri postopku čiščenja na 
komunalni čistilni napravi. 
V primeru, da izvajalec ugotovi, da je upo-
rabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno 
vodo iz prejšnjih odstavkov tega člena, ob-
vesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi 
preiskave in ugotovi zmanjšanje učinkovito-
sti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter 
druge posledice skladno s postopkom pred-
videnim za takšne primere. Izvajalec nastalo 
škodo oceni in od uporabnika zahteva povr-
nitev nastale škode.«

6. člen
V 11. členu se v prvemu stavku zamenja be-
sedo uporabnik z besedo lastnik objekta 
tako, da se prvi stavek glasi: »Lastnik objekta 
mora upravljavcu dovoliti pregled kanaliza-
cijskega priključka in interne kanalizacije, ki 
poteka izven objekta.«

7. člen
V 15. členu se v tretjemu stavku prvega od-
stavka črta beseda beseda uporabnik, ki je 
odveč tako, da se  tretji stavek prvega od-
stavka glasi: »Upravljavec je dolžan obvesti-
ti uporabnika, da je priključitev njegovega 
objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu 
na podlagi vloge posredovati pogoje za pri-
ključitev.«

Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgra-
jena, se odvaja odpadna voda v obstoječe 
greznice ali male komunalne čistilne napra-
ve zgrajene skladno z veljavno zakonodajo. 
Greznice in male komunalne čistilne napra-
ve upravlja in vzdržuje lastnik na lastne stro-
ške. Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik 
dolžan najmanj enkrat na štiri leta oddati bla-
to iz male komunalne čistilne naprave oz. iz 
obstoječe greznice izvajalcu javne službe, ki 
mora poskrbeti za odvoz in obdelavo blata 
na ustrezno opremljeni komunalni čistilni na-
pravi na stroške lastnika.«

8. člen
Vsebina 17. člena se spremeni tako, da se 
glasi: »Plačilo prispevka obstoječih objektov 
za priklop na novozgrajeno kanalizacijsko 

omrežje obračuna občina kot plačilo dela 
stroškov gradnje komunalne opreme skla-
dno z Zakonom o prostorskem načrtovanju 
(79. člen).«

9. člen
V 25. členu se v stavku beseda taksa nado-
mesti z besedo okoljska dajatev tako, da se 
stavek glasi: »Investicijsko vzdrževanje se fi-
nancira iz amortizacije javne kanalizacije, 
okoljskih dajatev in iz sredstev proračuna ob-
čine.«

10. člen
V 26. členu se v stavku beseda taksa nado-
mesti z besedo okoljska dajatev tako, da se 
stavek glasi: »Širitev kanalizacijskega omrežja 
se financira iz sredstev občinskega proraču-
na, okoljskih dajatev in kreditov.«

11. člen
34. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Uporabnik plača praznjenje greznice oz. od-
dajo blata iz malih čistilnih naprav glede na 
izčrpano količino greznične vsebine oz. bla-
ta iz malih čistilnih naprav. Izčrpano količino 
uporabnik potrdi s podpisom strojnega po-
ročila. En izvod podpisanega strojnega poro-
čila prejme uporabnik, drugi ostane izvajalcu 
storitve za pripravo računa.«

12. člen
V 35. členu se na koncu zadnjega odstav-
ka doda nov stavek, ki se glasi: »V opominu 
mora določiti dodaten 8 dnevni rok plačila in 
opozoriti uporabnika na posledice neplačila, 
prisilno izterjavo.«

13. člen
V 37. členu se zadnji stavek dopolni tako, da 
se glasi: »Upravljavec ima pravico uveljavljati 
vse zapadle obveznosti do datuma prejema 
pisnega sporočila z ustreznimi dokazili.«

14. člen
Vsebina 38. člena se spremeni tako, da se gla-
si: 
»Upravljavec lahko na stroške uporabnika 
brez odpovedi, vendar po predhodnem ob-
vestilu, prekine dobavo vode oz. odvajanje 
odpadne vode, kadar:

z odvodom odpadne vode ogroža vodne 1. 
vire ali oskrbo s pitno vodo ali je zaradi 
stanja kanalizacijskega priključka ali in-
terne kanalizacije objekta in naprav na 
njej ogrožena oskrba uporabnikov s pi-
tno vodo, obratovanje javne kanalizacije 
ali proces čiščenja na komunalni čistilni 
napravi oz. ogroženo zdravje in premože-
nje prebivalcev,
kanalizacijski priključek ali interna nape-2. 
ljava in druge naprave uporabnika ovira-
jo redno dobavo vode drugim uporab-
nikom oz. ovirajo odvod odpadne vode 
drugih uporabnikov,
kakovost odpadne vode ne ustreza po-3. 
gojem izpusta v javno kanalizacijo oz. 
odpadna voda povzroča motnje v javni 
kanalizaciji ali pri postopku čiščenja na 
komunalni čistilni napravi,
uporabnik krši objavljene omejitve in 4. 
druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in či-
ščenjem odpadne vode.

Način prekinitve dobave vode oz. odvajanja 
odpadne vode določi upravljavec. Prekinitev 
dobave vode oz. odvajanja odpadne vode 
velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Za 
ponovno priključitev mora uporabnik plača-
ti vse stroške prekinitve in ponovne priključi-
tve.«

15. člen
Vsebina 42. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Upravljavec javne kanalizacije ima v okviru 
odvajanja odpadnih vod naslednje obvezno-
sti:

zagotavlja obratovanja javne kanalizaci-•	
je v okviru razpoložljivih zmogljivosti ob-
stoječih cevovodov, 
pravočasno pripravlja načrte obnov in •	
novogradenj javne kanalizacije,
izvaja redna vzdrževalna dela na javni •	
kanalizaciji in kanalizacijskih priključkih 
v območju javnih površin,
obvešča uporabnike o načrtovanih pre-•	
kinitvah odvajanja odpadne vode in o 
času trajanja prekinitve,
vodi kataster javne kanalizacije in pred-•	
pisane evidence,
redno obračunava storitev javne službe, •	
ažurno izdaja soglasja in omogoča pri-•	
ključevanje stavb uporabnikov na javno 
kanalizacijo, 
organizira odvod odpadne vode v izre-•	
dnih razmerah,
obračunava amortizacijo za sredstva v •	
upravljanju in vodi ostale poslovne knji-
ge,
sistematično pregleduje omrežje in ka-•	
nalizacijske priključke v javnih površinah, 
ugotavlja in odpravlja napake ter skrbi za 
avtomatizacijo,
občasno preverjanje in kontroliranje ka-•	
kovosti komunalnih in padavinskih od-
padnih voda, izvajanje kontrole in vzdr-
ževanja merilnih mest,
izdela načrt ravnanje z blatom malih ko-•	
munalnih čistilnih naprav in odpadki iz 
peskolovov, lovilcev olj in maščob, ki na-
stajajo na vsem območju izvajanja javne 
službe,
kontrolira ustreznost kanalizacijskega •	
priključka in interne kanalizacije uporab-
nika pred priključitvijo stavbe na javno 
kanalizacijo na njegove stroške, 
kontrolira stanja kanalizacijskega pri-•	
ključka in interne kanalizacije do vstopa 
v stavbo uporabnika na njegove stroške 
v časovnih presledkih, kot jih določa teh-
nični pravilnik iz 54. člena tega odloka,
prevzema in oddaja v nadaljnjo obde-•	
lavo blato iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in greznic najmanj enkrat na šti-
ri leta,
redno prazni septične jame (nepretočne •	
greznice) ter odvaža in oddaja odpadno 
vodo v nadaljnjo obdelavo na komunal-
ni čistilni napravi,
izdaja potrdila in strokovne ocene obra-•	
tovanja v skladu s predpisom, ki ure-
ja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih na-
prav,
predlaga lastniku sprejetje oziroma spre-•	
membe odlokov, ki urejajo odvajanje od-
padnih vod,
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izdela in posreduje programe in poroči-•	
la o izvajanju javne službe odvoda odpa-
dnih voda po navodilih in rokih, predpi-
sanih v veljavni zakonodaji,
posreduje informacije uporabnikom v •	
zvezi z določili tega odloka in ostalih 
predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih 
vod.«

16. člen
Vsebina 44. člena se spremeni in dopolni 
tako, da se glasi: 
»Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 

na javno kanalizacijo se smejo priključiti •	
le s soglasjem upravljavca ter v skladu s 
soglasjem upravljavca,
redno vzdržujejo interno kanalizacijsko •	
omrežje in kanalizacijski priključek do 
meje z javnimi površinami,
odvajajo v javno kanalizacijo odpadne •	
vode samo v količinah in z lastnostmi, ki 
so določene s predpisi in soglasjem za 
priključitev
zagotavljajo nemoten dostop do pri-•	
ključka in zunanje interne kanalizacije, 
kadar gre za kontrolo kanalizacijskega 
priključka in interne kanalizacije ali ugo-
tavljanje količin in lastnosti odpadne 
vode,
zagotavljajo nemoten dostop do meril-•	
nih mest, za ugotavljanje količine in sto-
pnje onesnaženosti odpadne vode,
skrbijo za zavarovanje interne kanaliza-•	
cije in kanalizacijskega priključka pred 
vdorom talne vode, 
vzdržujejo greznice in male komunalne •	
čistilne naprave,
v primeru, da imajo speljane odpadne •	
vode v greznico oz. malo komunalno či-
stilno napravo, so skladno s pogoji izva-
janja obvezne gospodarske javne službe, 
dolžni omogočiti pooblaščenim izvajal-
cem teh storitev, odvoz blata in obdela-
vo na komunalni čistilni napravi najmanj 
enkrat na štiri leta skladno s sprejetim 
programom odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske vode v Občini Trzin,
v primeru, da imajo speljane odpadne •	
vode v septično jamo (nepretočno gre-
znico), so dolžni redno, po potrebi, gle-
de na porabo vode, omogočiti izvajalcu 
javne službe odvoz odpadne vode in na-
daljnjo obdelavo na komunalni čistilni 
napravi,
dovolijo dostop do javne kanalizacije,•	
v primeru, ko upravljavec ugotovi po-•	
škodbe na interni kanalizaciji ali delu ka-
nalizacijskega priključka, ki je v pristojno-
sti uporabnika, ki lahko kvarno vplivajo 
na stanje javne kanalizacije, delovanja 
čistilne naprave ali podtalnice, poškodbe 
na svoje stroške odpravijo v roku, ki jim 
ga predpiše upravljavec kanalizacije,
opozarjajo na morebitne poškodbe na •	
javni kanalizaciji in kanalizacijskem pri-
ključku ter vseh pojavih, ki bi utegnili 
imeti vpliv na obratovanje javne kanali-
zacije,
pisno obveščajo upravljavca o spremem-•	
bi naslova, lastništva in spremembah na 
objektu, ki imajo vpliv na odvod odpa-
dne vode in obračun stroškov,
v rokih plačujejo stroške za odvajanje •	

odpadne vode na podlagi izdanih raču-
nov,  kar velja tako za odvajanje odpa-
dne vode po kanalu, kot odvoz odpadne 
vode oz. stroške za praznjenje greznice 
oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav 
glede na izčrpano količino greznične vse-
bine oz. blata iz malih čistilnih naprav, 
urejajo medsebojno delitev stroškov,•	
upoštevajo ukrepe in objave v primeru •	
motenj pri odvajanju odpadne vode,
v primeru, ko upravljavec izvaja obnovo •	
javne kanalizacije dovolijo obnovo ka-
nalizacijskega priključka do priključnega 
revizijskega jaška, v kolikor je le-ta na-
meščen neposredno ob parcelni meji ze-
mljišča med zasebno in javno lastnino.«

17. člen
V prvi vrstici prvega odstavka 47. člena se 
med besedilom »Na zahtevo upravljavca« in 
besedilom »mu mora uporabnik« doda bese-
dilo »ter v roku, ki ga upravljavec določi,«.

18. člen
V 49. členu se spremeni valuta in zaokroži vi-
šina globe tako, da se uvodni stavek prvega 
odstavka glasi:
»Z globo 1250 EUR se kaznuje upravljavec 
javne kanalizacije:«

» V prvem odstavku druge točke 49. člena se 
spremeni navedba odstavka in člena, tako da 
se po novem glasi: »(prvi odstavek 18. čle-
na)«. 

V 49. členu se spremeni drugi odstavek tako, 
da se spremeni valuta in zaokroži višina glo-
be, zato se po novem glasi:
»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz 
prve točke tega člena tudi odgovorna oseba 
upravljavca kanalizacije.« 

19. člen
V 50. členu se spremeni valuta in zaokroži vi-
šina globe tako, da se uvodni stavek prvega 
odstavka glasi:
»Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek 
uporabnik – pravna oseba in samostojni pod-
jetnik-posameznik:«

V prvem odstavku 50. člena  se za  3. točko  
doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 
20. člena,« 
Dosedanje 4.,5.,6. in 7. točka se preštevilčijo v 
5.,6.,7. in 8. točko.«

V 50. členu se spremeni drugi odstavek tako, 
da se spremeni valuta in zaokroži višina glo-
be, zato se po novem glasi:
»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz 
prve točke tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe.« 

20. člen
V 51. členu se spremeni valuta in zaokroži vi-
šina globe tako, da se uvodni stavek glasi:
»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek 
uporabnik – fizična oseba:«

 V prvem odstavku 51. člena se za 3. točko 
doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega  
odstavka 20. člena,« 

Dosedanje 4.,5.,6. in 7. točka se preštevilčijo v 
5.,6.,7. in 8. točko.«

21. člen
Vsebina 54. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opra-
vljajo Medobčinski inšpektorat občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vo-
dice, upravljavec kanalizacijskih objektov in 
naprav ter pristojni organ Občine Trzin.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 23-8/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 
20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/2006 – UPB1, 66/2006, 70/2008), 2. 
člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 3/2008), 11. člena Odloka o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki v Občini Trzin  (3/2000, 
2/2001, 7/2001, 12/2005), Uredbe o ravna-
nju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008) in 
9. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) je 
Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji 
dne 08.04.2009 sprejel 

SKLEP
o potrditvi Študije možnosti 

nadgradnje vrst in obsega storitev 
ločenih frakcij komunalnih 

odpadkov v občini Trzin

1. Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni 
seji dne 08.04.2009 obravnaval študijo mo-
žnosti nadgradnje vrst in obsega storitev lo-
čenih frakcij komunalnih odpadkov v občini 
Trzin in jo potrdil.

2. Občinski svet Občine Trzin nalaga občin-
ski upravi in JKP Prodnik d.o.o., da v roku 60 
dni od potrditve te študije pripravita vse po-
trebne spremembe in dopolnitve odlokov in 
drugih predpisov, ki se nanašajo na uvedbo 
tretje posode za odpadke v gospodinjstvih 
Občine Trzin, pri čemer vključi možnost, da 
se občani, ki stanujejo ob Mlakarjevi, Prešer-
novi in Reboljevi ulici prostovoljno odločijo, 
ali bodo prevzeli tretjo posodo ali bodo raje 
še naprej odlagali odpadno embalažo na 
enem od najbližjih ekoloških otokov.

3. Občinski svet Občine Trzin nalaga občinski 
upravi in JKP Prodnik d.o.o., da najkasneje v 
roku 180 dni, ob zagotovljenih tehničnih in 
organizacijskih pogojih, uvedeta v gospo-
dinjstvih na območju Občine Trzin tretjo po-
sodo za odlaganje odpadkov. Prav tako mora 
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v tem roku JKP Prodnik d.o.o. prilagoditi ob-
stoječe ekološke otoke na območju Občine 
Trzin tako, da se na njih od uvedbe tretje po-
sode dalje zbira samo ločene frakcije stekla 
in papirja ter kartona ob upoštevanju izjeme 
za območje Mlakarjeve, Prešernove in Rebo-
ljeve ulice.

4. JKP Prodnik d.o.o. mora po uvedbi tretje 
posode v gospodinjstvih spremljati izvajanje 
ločenega zbiranja za obdobje 6 mesecev in o 
tem pripraviti poročilo. Občinski svet bo po-
ročilo obravnaval najkasneje v roku 8 mese-
cev od dejanske uvedbe tretje posode v go-
spodinjstvih na območju Občine Trzin.

5. JKP Prodnik d.o.o. spremeni frekvence od-
vozov organskih odpadkov iz gospodinjstev 
tako, da se izvaja  odvoz organskih odpadkov 
od vključno meseca aprila do septembra te-
densko, od oktobra do marca pa vsakih štiri-
najst dni. 

6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 23-9/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi  3. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP),  26. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in 56/08), 20. člena Zakona o knji-
žničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 
- ZUJIK),  20. člena Statuta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04– 
prečiščeno besedilo), 22. člena Statuta Obči-
ne Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, 
št. 5/99, 3/01, 8/06), 17. člena Statuta Občine 
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 
1/95, 7/98), 7. člena 9. točke Statuta Občine 
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 
1/01), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) so Občinski svet Občine Domžale na 
svoji _____ seji dne ____________, Občinski 
svet Občine Mengeš na svoji _____ seji dne 
____________, Občinski svet Občine Morav-
če na svoji _____ seji dne ____________, Ob-
činski svet Občine Lukovica na svoji _____ 
seji dne ____________ in Občinski svet Obči-
ne Trzin na 23. redni seji dne 08.04.2009 spre-
jeli

ODLOK 
O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O KNJIŽNICI DOMŽALE

 
1. člen

V Odloku o  Knjižnici Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale št. 3/05, Uradni vestnik 
Občine Lukovica št. 3/04, Uradni vestnik Ob-
čine Mengeš št. 6/07, Uradni vestnik Občine 
Moravče št. 2/04, Uradni vestnik Občine Trzin 
št. 2/04) se v prvem odstavku 2. člena spre-
meni navedba sedeža tako, da se glasi:

»Sedež knjižnice je: Cesta talcev 4, Domžale.«
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da 
se glasi:
»Knjižnica ima organizacijske enote:

Krajevna knjižnica Domžale, Cesta talcev •	
4, 1230 Domžale,
Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, •	
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
Krajevna knjižnica Daneta Zajca Morav-•	
če, Vegova cesta 9, 1251 Moravče,
Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana •	
Šentvid pri Lukovici z mobilno knjižnico, 
Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, 
Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin, Lju-•	
bljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.«

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se šifro 92.511 na-
domesti s šifro 91.011.

3. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Poleg nalog iz 6. člena knjižnica opravlja 
tudi druge dejavnosti , ki služijo izvajanju 
javne službe in so skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene kot sledi: 

18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne  

dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z 

rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po 

internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 

prodajaln,stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih 

zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških 

napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo 

in računalniškimi storitvami 
povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem 
povezane dejavnosti

63.990 Druge dejavnosti informacijskih 
storitev

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 
najetih nepremičnin

69.200 Računovodske, knjigovodske 
in revizijske dejavnosti; davčno 
svetovanje

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na področju družboslovja in 
humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega 

prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega 

mnenja  
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in 

tehnične dejavnosti

77.220 Dajanje videokaset in plošč v 
najem

77.330 Dajanje pisarniške opreme in 
računalniških naprav v najem in 
zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in 
opredmetenih sredstev v najem in 
zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe 
intelektualne lastnine v zakup, 
razen avtorsko zaščitenih del

82.190 Fotokopiranje, priprava 
dokumentov in druge posamične 
pisarniške dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, 
srečanj

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

90.040 Obratovanje objektov za kulturne 
dejavnosti

91.012 Dejavnost arhivov
91.030 Varstvo kulturne dediščine

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice sestavljajo predstavniki usta-
novitelja, ki jih izmed strokovnjakov s podro-
čja dela javnega zavoda, financ in pravnih 
zadev imenujejo ustanoviteljice, ter pred-
stavnik delavcev knjižnice.
Svet knjižnice šteje 10 članov in ga sestavlja:

pet  predstavnikov Občine Domžale,•	
en predstavnik Občine Lukovica,•	
en predstavnik Občine Mengeš,•	
en predstavnik Občine Moravče,•	
en predstavnik Občine Trzin in•	
en predstavnik delavcev.«•	

5. člen
11. člen se spremeni  tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenuje občin-
ski svet posamezne občine ustanoviteljice. 
Občinski svet Občine Domžale imenuje  tri 
predstavnike, dva predstavnika pa občinski 
svet imenuje na predlog župana/županje.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci knji-
žnice na neposrednih in tajnih volitvah. 
Mandat članov sveta traja pet (5) let. Za 
člana sveta knjižnice je lahko ista ose-
ba izvoljena največ dvakrat zapored.« 

6. člen
21. člen se spremeni tako, da se za drugim 
odstavkom doda odstavek, kot  sledi:
»Občina Mengeš daje v upravljanje knjižnič-
ne prostore in opremo v objektu, na naslovu 
Slovenska 30, Mengeš.«

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet 
knjižnice razpiše svet  najkasneje v 30 dneh 
po uveljavitvi tega odloka.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji 
objavi v uradnem glasilu občine ustanovite-
ljice.
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OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: Župan:
Datum:   

OBČINA MORAVČE
Občinski svet
Številka: Župan:
Datum:
   
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: Župan:
Datum: 
   
OBČINA LUKOVICA
Občinski svet
Številka: Župan:
Datum:  
 
OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 23-10/2009  Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

    

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.
US: U-I-427/06-9) in Statuta Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/2000, 5/03, 
2/06 in 8/06)  na  23. redni seji dne 8. aprila 
2009 sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
vsebino pogodbe o najemu Doma starejših 
Trzin.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka: 23-11/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 
in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. 
l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: Up-2925
/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 100/2008, Odl. 
US: U-I-427/06-9) in Statuta Občine Trzin 
(Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) na  23. redni seji dne 8. aprila 2009 
sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi cene za socialno 

varstveno storitev »ugotavljanje 
upravičenosti do občinske 

socialne pomoči«

Občinski svet  Občine Trzin daje soglasje k 
ceni za storitev »ugotavljanja upravičeno-

sti do občinske socialne pomoči« v višini 
3.594,99 EUR mesečno na enega strokovne-
ga delavca oziroma 29,96 EUR na efektivno 
uro.

Center za socialno delo Domžale izvaja po-
stopek za ugotavljanje upravičenosti do ob-
činske socialne pomoči ob rojstvu otroka 
brezplačno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati s 1.5.2009. 

Številka: 23-12/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 
in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. 
l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: Up-2925
/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 100/2008, Odl. 
US: U-I-427/06-9) in Statuta Občine Trzin 
(Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) na  23. redni seji dne 8. aprila 2009 
sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet  Občine Trzin se je seznanil s 
Poslovnim poročilom Centra za socialno delo 
Domžale za leto 2008.

Številka: 23-12.1/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi  Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93 
in spremembe: Ur. L. RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. 
l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: Up-2925
/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 100/2008, Odl. 
US: U-I-427/06-9) 22., 24. in 25. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB),  18. člena Sta-
tuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in  33. člena Po-
slovnika o delu občinskega sveta Občine Tr-
zin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 
in 5/04) na 23. redni seji dne 8. aprila 2009 
sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji 
dne 8. aprila 2009 obravnaval Poročilo žu-
pana o uresničevanju Občinskega programa 
kulture za leto 2008.

Občinski svet ugotavlja, da je uresničevanje 
Občinskega programa kulture v letu 2008  
potekalo v skladu s cilji, ki jih je občinski svet 
želel doseči s sprejemom programa.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati naslednji dan po ob-
javi.

Številka: 23-13/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 
itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. 
US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), 7. člena 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o občin-
skem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur. 
vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine 
Trzin na 23. redni seji dne 8. aprila 2009 spre-
jel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s pre-
dlogom Komisije OS za občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine o podelitvi 
občinskih priznanj za leto 2009. Prejemni-
ki občinskih plaket in posebnega priznanja 
bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, 
prejemniki nagrad pa denarno nagrado v 
neto znesku 450 EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati dan po objavi.

Številka: 23-14/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 
itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. 
US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), 7. člena 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Odloka o občin-
skem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur. 
vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine 
Trzin na 23. redni seji dne 8. aprila 2009 spre-
jel naslednji

PREDLOG KOMISIJE 
ZA OBČINSKA PRIZNANJA, 
PROSLAVE IN PROMOCIJO 

OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH 
PRIZNANJ ZA LETO 2009

1. Zlato plaketo za dolgoletno izvajanje od-
govornih nalog v gasilstvu v občini in dr-
žavi, za organizacijo večjih prireditev in 
za delo na področju CZ  prejme:

 Jože KAJFEŽ, Pernetova 6, Trzin.

2. Srebrno plaketo za  delo v CZ, soorgani-
zacijo športno rekreativnih prireditev in 
snemanja dogodkov v Trzinu in posledič-
no informiranja javnosti   prejme:

 Zoran RINK, Jemčeva c. 34/b, Trzin.

3. Srebrno plaketo za  dolgoletno delovanje 
na področju gasilstva v Trzinu prejme:

 Alenka MUŠIČ, Ul. pod gozdom 5, Trzin.
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4. Bronasto plaketo za  dolgoletno nesebič-
no sodelovanje pri urejanju komunalnih 
naprav na območju Mlak in delo v dru-
štvenem življenju kraja prejme:

 Družina KLOPČIČ, Bergantova 20, 
 Trzin.

5. Bronasto plaketo za  večletno izjemno 
aktivnost v večini društev in organizacij, 
skrbi za višjo raven prireditev in zastop-
stvo občine v Svetu OŠ in Knjižnici Dom-
žale  prejme:

 Marjetica ŽELEZNIK, Reboljeva 18, 
 Trzin.

6. Bronasto plaketo za  desetletno odgovor-
no in požrtvovalno delo v Društvu upo-
kojencev Žerjavčki Trzin  prejme:

 Franc BARDORFER, Reboljeva 21, 
 Trzin.

7. Nagrado  za  večletno strokovno izvedbo 
scene na številnih kulturnih predstavah 
in sodelovanje v KUD Franc Kotar, TD Ka-
nja Trzin  prejme:

 Andrej RUČIGAJ, Jemčeva 41, Trzin.

8. Nagrado  ob 10. obletnici Sekcije VVS 
Trzin za prenašanja novejše zgodovine 
osnovnošolcem, zapisov o veteranstvu v 
javnih občilih in organizaciji proslav prej-
me:

 Sekcija VVS Trzin.

9. Nagrado  ob 10. obletnici ustanovitve  
prejme:

 Turistično društvo Kanja Trzin.

10. Posebno priznanje ob 10. obletnici Ob-
čine Trzin za dolgoletno delo v Krajevni 
skupnosti Trzin, večletno aktivnost v KUD 
in PGD Trzin, ob 70-letnici rojstva prejme:

        Ivan NOVAK, Mengeška 21, Trzin. 

Številka: 23-14.1/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 
itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. 
US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 – in nasle-
dnji), Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 
23/99, 30/02), Obligacijskega zakonika (Ur.l. 
RS, št. 83/01, 32/04, 40/07, 97/07), Odloka o 
spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 
2009 (Ur. vestnik Občine Trzin, št.  11/2007in 
spremembe) in Statuta Občine Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 23. 
redni seji dne 8. aprila 2009 sprejel naslednji

SKLEP

Občina Trzin odpiše naslednje terjatve zara-
di zastaranja oz. zaradi prisilne poravnave ali 
stečajnega postopka družbe:

Stranka Naslov Št. računa Datum 
valute Predmet Znesek 

(z DDV v €)

Novo plus 
d.o.o.

C. 24. junija 23, 
Ljubljana - Črnuče
 
 

6055-2006
6083-2006
6127-2006
6163-2006
6190-2006
6207-2006

30.03.2006
03.05.2006
05.07.2006
28.07.2006
29.08.2006
03.10.2006

Najemnina za 
lokal 
v Domžalah

2.877,06
2.876,94
2.877,13
2.877,30
2.877,36
2.877,15

 Skupaj  (z DDV v €) 17.262,94

Golfturist 
d.o.o.

Trdinova 3, 
Ljubljana

0085-2002
0118-2002
0161-2002
0223-2002
0241-2002
0299-2002
0325-2002
0397-2002

23.04.2002
13.06.2002
18.07.2002
29.08.2002
29.08.2002
30.10.2002
13.11.2002
07.01.2003

Barvni oglasi 
na naslovnici 
Odseva

75,11
105,16
105,16
105,16
105,16
105,16
105,16
105,16

 Skupaj (z DDV v €) 811,23

Avtomarket 
d.o.o.
 
 

Dunajska cesta 421, 
Ljubljana – Črnuče

4267-2004
5008-2005
5081-2005
5099-2005
5122-2005
5143-2005
5202-2005

22.10.2004
27.01.2005
16.03.2005
19.04.2005
26.05.2005
18.06.2005
07.09.2005

Črno beli 
oglasi 
v Odsevu

240,56
76,61
76,61
76,61
76,61
76,61

241,96

20%

Skupaj (z DDV v €) 865,57

Prisilna 
poravnava Ostanek za odpis 

      - 173,12
692,45

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trzin in začne veljati naslednji dan po ob-
javi.

Številka: 23-15/2009 Župan:
Datum: 08.04.2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007), Zakona 
o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in 
spremembe) ter 9. in 10. člena Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99 in 
spremembe) župan Občine Trzin sprejemam 
naslednji 

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu za 
obrtno industrijsko cono Trzin - 

spremembe 2009

1.  Dopolnjen osnutek Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin - 
spremembe 2009 obravnava:

1. Na območju OIC Trzin se primanjkljaj 
parkirnih površin odraža v nedovolje-
nem urejanju parkirišč za lastne potrebe 
na občinskih zelenicah. Zelenicam med 
urejenim pločnikom in lastniško gradbe-
no parcelo je potrebno v spremembah in 

dopolnitvah odloka določiti dvonamen-
sko izrabo. S tem se omogoči možnost 
izgradnje parkirnih prostorov name-
njenih izključno osebnim vozilom na 
občinskih zelenicah. Gradnja parkirišč 
je dovoljena le v primeru, da investitorji 
predhodno sklenejo najemno pogodbo z 
lastnikom zemljišča (Občino Trzin). Pobu-
dniki za opisane spremembe in dopolni-
tve odloka so:

SITOM d.o.o.,•	
KIMI d.o.o.,•	
SILK d.o.o.•	
CESTEL d.o.o.,•	
IRMA d.o.o.,•	
ABK d.d. in•	
LESTROJ d.o.o.•	

2. Podjetje Euro M d.o.o. je podalo pobu-
do zaradi zatečenega stanja na parc. št. 
1244/64, k.o. Trzin. Podjetje je leta 1998 
ob poslovnem objektu zgradilo nadstre-
šek za nemoteno opravljanje dejavnosti. 
Odlok v določilih funkcionalnih in obli-
kovalskih rešitev objektov in naprav tre-
nutno ne dopušča možnosti postavljanja 
nadstreškov. Spremembe in dopolnitve 
veljavnega odloka so nujne za legalizaci-
jo zgrajenega nadstreška in nemoteno 
delovanje podjetja.

3. Tomaž Habjan je podal pobudo za 
spremembe in dopolnitve za parcelno št. 
1236/7, k.o. Trzin. Parcela se nahaja zno-
traj poselitvenega območja, namenje-
nega proizvodni, oskrbni, storitveni in 
stanovanjski dejavnosti. Po veljavnem 
zazidalnem načrtu je omenjena parcela 
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namenjena za zelenico, po njej teče tudi 
struga vodotoka. S spremembami in do-
polnitvami grafičnega dela veljavnega za-
zidalnega načrta bi se omenjena parcela 
opredelila kot zazidljiva, vrisal bi se tudi 
pripadajoči dovoz z lokalno krajevne ce-
ste LK074571 (cesta Špruha).

4. Katjuša Sitar je podala pobudo za spre-
membe in dopolnitve predmetnega od-
loka za parcelno št. 1244/35, k.o. Trzin, 
na kateri stoji poslovni objekt s pripada-
jočim dvoriščem. Pobudnica je delni la-
stnik omenjene parcele. Lastniki so na 
omenjeni parceli ob poslovnem objektu 
zgradili pritlične nadstreške. Odlok v dolo-
čilih funkcionalnih in oblikovalskih rešitev 
objektov ne navaja možnosti postavljanja 
nadstreškov. Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta bi omogočile legali-
zacijo omenjenih nadstreškov. 

5. Bogdan Stražar je podal pobudo za 
spremembe in dopolnitve veljavnega od-
loka za parcelno št. 1244/22, k.o. Trzin, na 
katero želi urediti dodaten dovoz z lokal-
ne krajevne ceste LK074571 (cesta Špru-
ha). Pobuda se nanaša na spremembe in 
dopolnitve grafičnega dela zazidalnega 
načrta, ki na omenjeno parcelo predvide-
va le en dovoz. Dovoz bo urejen skladno z 
že obstoječimi dovozi na omenjeno cesto.

6. Podjetje Biring skupina d.o.o. je podalo 
pobudo za spremembe in dopolnitve za-
zidalnega načrta za parcelni št. 1244/253 
in 1244/91, obe k.o. Trzin. Podjetje Biring 
skupina d.o.o. želi na omenjenih parce-

lah zgraditi poslovni objekt z vertikalnim 
gabaritom K+P+2, višine 13,40 m od kote 
terena. Pri načrtovanem objektu je upo-
števan 5,00 m odmik od meje gradbene 
parcele, ki ga določa 8. člen veljavnega 
odloka. Izjema je kletna etaža, kjer bi po-
budnik želel graditi v odmiku manjšem od 
navedenega. Dostop do objekta je predvi-
den z dovozom na lokalno krajevno cesto 
LK074591 (cesta Motnica), ki ga predvide-
va tudi veljavni zazidalni načrt, v naravi pa 
je to kolesarska steza. Predmetni odlok v 
funkcionalnih in oblikovalskih rešitvah 
objektov in naprav med drugim določa:
za hale večjih dimenzij je višinski gabarit •	
prilagojen najnižji mogoči višini notranje-
ga prostora objekta, ki dopušča normal-
no organizacijo delovanja (po tehnologiji 
proizvodnega procesa),
za stanovanjske objekte z delavnico ali •	
brez se dopušča vertikalni gabarit K + P + 
1 + M (mansarda).
Pobuda se nanaša na spremembe in do-
polnitve funkcionalnih in oblikovalskih re-
šitev objektov in naprav, in sicer da se za 
hale večjih dimenzij dovoli višinski ga-
barit 13,40 m od kote terena z etažnostjo 
K+P+2 ter da se v kletni etaži dovoli od-
mik od sosednjega zemljišča manjši od 
5,00 m. Prav tako je potrebno spremeniti 
grafični del prostorskega akta. Na parcel-
nih št. 1244/253 in 1244/91 je potrebno 
formirati gradbeno parcelo ter uredi-
ti dovoz s ceste Motnica pri čemer je ob 
morebitni ukinitvi kolesarske steze po-
trebno poskrbeti za njeno prestavitev.

2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 

Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno in-
dustrijsko cono Trzin - spremembe 2009 
bo potekala od 15.04.2009 do 15.05.2009 
na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, 
1236 Trzin in sicer:

v ponedeljek, torek, petek od 8.00 do •	
14.00 ure,
v sredo od 8.00 do 13.00 ure in od •	
14.00 do 18.00 ure,
v petek od 8.00 do 13.00 ure.•	

Gradivo bo od 15.04.2009 dostopno tudi 
na občinski spletni strani http://www.tr-
zin.si pod naslovom Obvestila.

3. V času javne razgrnitve bo organizira-
na tudi javna obravnava predmetnega 
osnutka, ki bo dne 11.05.2009 ob 19.00 
uri v Dvorani Marjance Ručigaj (Center 
Ivana Hribarja), Ljubljanska 12f, 1236 Tr-
zin.

4. Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe 
na razgrnjen dopolnjen osnutek. V času 
javne razgrnitve pisno v obliki zapisa v 
knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve. 
Med javno obravnavo pa pisno v obliki za-
pisa v knjigo pripomb ali ustno na zapi-
snik.

5. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin, na spletni strani Občine Trzin in 
razobesi po vseh občinskih oglasnih de-
skah. Sklep prične veljati z dnem podpisa.

Številka: ž - 21/2009 Župan:
Datum: 31.03.2009 Tone peršak, l.r.
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V  Zaključnem računu Proračuna Občine Tr-
zin -  št. 22-1/2009 z dne 11.03.2009 (Ur. ve-
stnik Občine Trzin, št. 3/2009, 20. marec 2009, 
stran 18) se  v naslovu letnica »2009« nado-
mesti z letnico »2008«.

Redakcijski popravek se objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin, št. 4/2009.

Številka: ž-23/2008 Župan:
Datum: 07.04.2009 Tone peršak, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - Uradni popravek


