URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 1/2012, 07. februar 2012

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

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US,
76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10 in
84/10 – odl. US), Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja – UPB2 (Ur.l.RS, št. 51/06) in Statuta Občine Trzin
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in
8/06) na 13. redni seji 1. februarja 2012 sprejel naslednji

Številka: 13-4/2012		
Datum: 01.02.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Sklep
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o
izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja v letu 2011 s strani uprave in vodstva Občine Trzin
in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 –
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21./07-18, 76/2008, 79/09 in
51/2010), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 2/99,
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 3/99, 10/2000 in
5/2004) na 13. redni seji, dne 01.02.2012 sprejel

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

Številka: 13-3/2012		
Datum: 01.02.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

LETNI NAČRT DELA

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN
ZA LETO 2012
1.
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta 2012
(do vključno julija) sestal predvidoma na petih rednih sejah.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US,
76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10 in
84/10), 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. list RS,
št. 74/09 in 3/11) in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 13. redni
seji 1. februarja 2012 sprejel naslednji

V drugem delu leta 2012 (od septembra do decembra)
se bo občinski svet Občine Trzin sestal na štirih rednih
sejah.
Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in
Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin sklicuje župan
Občine Trzin praviloma na drugo oziroma tretjo sredo v mesecu ob 17,00 uri.

Sklep

Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče tudi izredno sejo občinskega sveta; praviloma ravno tako na sredo,
vendar glede na dnevni red lahko ob 18,00 uri.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin
in njihovih učinkih za leto 2011 s strani uprave in vodstva
Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.
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2.

--

Na sejah, sklicanih v prvem delu leta 2012, bo župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov sej:

---

-------

------------

--

---

-----

Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. –
prva obravnava,
Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin
– prva obravnava,
Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja v letu 2011,
Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta
občine Trzin v letu 2011,
Predlog Akcijskega načrta izvajanja ukrepov iz Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin za leto 2012,
Predlog Operativnega plana izvajanja aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin za leto
2012,
Letni načrt dela Občinskega sveta za leto 2012,
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2011,
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2012,
Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora,
Volitve in imenovanja: Imenovanje člana Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale,
Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale,
Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. –
druga obravnava,
Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Trzin
– druga obravnava,
Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto
2011,
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2012,
Rebalans Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in
2012,
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin za leto 2011,
Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2011,
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2011
in Poročilo o uresničevanju Strategije razvoja Občine
Trzin za obdobje 2005 do 2010 za leto 2010 in uresničevanju Proračuna Občine Trzin za leto 2011,
Predlog za odpis zastaranih obveznosti,
Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin za
leto 2011,
Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za leto
2012,
Poročilo o uresničevanju Programa razvoja športa v
Občini Trzin v letu 2011,

----

----

--

--

------------

----
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Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture za
leto 2011 v Občini Trzin,
Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji Proračuna
Občine Trzin za leto 2012 v prvem polletju leta 2012,
Poročilo o delu občinskega štaba civilne zaščite v letu
2011,
Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Slovenijo/
Trzin 2012«,
Pravilnik o spremembah Pravilnika o podelitvi nagrad
za dosežke na področju inovacij v občini Trzin,
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rab
energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju
občine Trzin,
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v
Občini Trzin – prva obravnava,
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v
Občini Trzin – druga obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na
območju Občine Trzin – prva obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja na
območju Občine Trzin – druga obravnava,
Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti
OP ROPI »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik«,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2011,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2011,
Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za
leto 2011,
Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja
Kamnik za leto 2011,
Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2011,
Seznanitev z Letnimi poročili društev za leto 2011,
Program razvoja športa v Občini Trzin,
Popravek Sklepa o začetku sprememb OPN,
Sprememba OPN – prva obravnava,
Sprememba OPN – druga obravnava,
Seznanitev OS s stališči do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi v postopku priprave sprememb
OPN,
Občinski podrobni prostorski načrt za območje CT 5/1
(OPPN CT 5/1) – prva obravnava,
Občinski podrobni prostorski načrt za območje CT 5/1
(OPPN CT 5/1) – druga obravnava,
Seznanitev OS s stališči do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi v postopku priprave OPPN CT
5/1,
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---

--

OPPN CT 4/1 – prva obravnava,
OPPN ST 5/1-3 – prva obravnava.

-Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 2012, bo župan
predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:

--

--

--

--------

-------

----

--------

Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti
OP ROPI »Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo«
Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto 2011,
Stanovanjski program OT za obdobje 2012 do 2015,
Poročilo o stanju okolja v Občini Trzin,
Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Trzin v letu 2011,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih vod v Občini Trzin za leto 2011,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2011,
Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2011,
Letno poročilo JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. za
leto 2011,
Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2012;
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – prva obravnava;
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – druga obravnava;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – skrajšani postopek,
Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih (zelenih) površin
v Občini Trzin – prva obravnava,
Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih (zelenih) površin
v Občini Trzin – druga obravnava,
Dopolnitve in spremembe Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer je časovno omejeno parkiranje in
kjer se plačuje parkirnina, višini parkirnine ter načinu
plačevanja parkirnine,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem
redu in miru,
Spremembe in dopolnitve Lokalnega programa varstva
okolja za Občino Trzin,
Občinski program varnosti cestnega prometa – prva
obravnava,
Občinski program varnosti cestnega prometa – druga
obravnava,
Operativni program varstva okolja,
Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – prva obravnava,
Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto
2013,

--

-------

Spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega
koncepta Občine Trzin,
Sklep o določitvi vrednosti za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013,
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne
takse za leto 2013,
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2013 v Občini Trzin,
Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – druga obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stavbnih
zemljiščih v občini Trzin,
Finančni načrt glasila Odsev za leto 2013,
Proračun Občine Trzin za leto 2014 – prva obravnava,
Proračun Občine Trzin za leto 2014 – druga obravnava,
Letni program kulture za leto 2013 in
Letni program športa za leto 2013.

Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal
občinskemu svetu v sprejem tudi predloge odlokov in
drugih aktov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti zaradi
usklajevanja občinskih predpisov s sprejetimi zakoni,
še posebej tistih, ki zadevajo pravice, svoboščine in
dolžnosti občanov.
3.
V skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin se
na dnevni red vsake redne seje občinskega sveta uvrsti
točka Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, po
potrebi pa tudi točka Volitve in imenovanja in točka z ustnimi poročili o poteku pomembnejših naložb Občine Trzin.
Na pobude in predloge upravičenih predlagateljev in pobudnikov se v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin uvrstijo na dnevni red v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta Občine Trzin tudi druge zadeve; zlasti
predlogi odlokov in drugih predpisov s področja urejanja
prostora, ki jih mora občina sprejeti, v skladu z veljavno
zakonodajo.

Številka: 13-5/2012		
Datum: 01.02.2012		
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ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št.
76/08, 79/09 in 51/2010) in 38. člena Statuta Občine Trzin
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in
8/06) na 13. redni seji dne 01.02.2012 sprejel naslednji

Nadzorni odbor se je sestajal redno, in sicer na 9 rednih
sejah. Na teh sejah je obravnaval vse najpomembnejše
dogodke iz vsebin materialov Občinskega sveta in posebej
nalog Nadzornega odbora.
Od teh vsebin smo še posebej spremljali:

SKLEP

---

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o
delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2011 in ugotavlja, da je nadzorni odbor deloval skladno z zakonom in
Statutom Občine Trzin.

--

--

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

Številka: 13-6/2012		
Datum: 01.02.2012		

--

Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin
za leto 2010;
Predlog Sklepa o seznanitvi s Premoženjsko bilanco
Občine Trzin na dan 31.12.2010;
Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna
v prvi polovici leta in Rebalans Proračuna Občine Trzin
za leto 2011;
Predlog Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto
2012 in predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2013;
predloge splošnih in posamičnih aktov Občine.

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

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

---

Nadzorni odbor Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS,
št. 76/08, 9/09), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslovnika o
delu Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 9/07) na 5. korespondenčni seji z dne 18.01.2012
sprejel
--

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN V
LETU 2011

sprejel in potrdil je Letni program dela NO za leto 2011,
sprejel sklepe o: nadzoru nad programskim in finančnim delom glasila Odsev, nadzoru nad finančnim poslovanjem izbranih društev (Strelskega društva in Medgeneracijskega društva Jesenski cvet), nadzoru nad
upravičenostjo doniranja občinskih sredstev Osnovni
šoli Trzin pri oddajanju telovadnice posameznim društvom; nadzoru nad javnimi razpisi za obdobje od
30.06.2010 do 31.03.2011; spremljanju financiranja izgradnje novega vrtca; delnem nadzoru nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z
vidika sofinanciranja stroškov za njegovo delovanje ter
učinkom pobranih kazni v občini Trzin;
sprejel sklepe o potrditvi predlogov Poročil o opravljenih nadzornih pregledih.

Obrazložitve posameznih nadzorov:
1. Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 in Končno poročilo
Nadzornega odbora o nadzoru porabljenih sredstev za
izgradnjo Doma starejših Trzin

Delo Nadzornega odbora v letu 2011 je potekalo v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 1. seji dne
08.03.2011 in s katerim je bil seznanjen gospod župan
in Občinski svet na 5. redni seji dne 23.03.2011. Na
predlog nekaterih posameznikov je opravil tud dodatni
nadzor, ki ga ni predvidel v svojem programu. Sprejel
pa je tudi sklep, da se Občinski svet seznani z dvema
končnima poročiloma, ki jih je sprejel že prejšnji nadzorni odbor, pa jih ob zaključku mandata prejšnji občinski
svet ni obravnaval.

Pred lokalnimi volitvami sta bili sprejeti Končni poročili o
pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 in o nadzoru porabljenih sredstev za izgradnjo Doma starejših Trzin.
Glede na to, da sta bili poročili že sprejeti, so se člani Nadzornega odbora odločili, naj se omenjeni poročili obravnavata na naslednji seji občinskega sveta. Občinski svet se je
s poročili seznanil na 5. redni seji 23.3.2011.
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2. Nadzor nad programskim in finančnim delom glasila
Odsev

5. Nadzor nad javnimi razpisi za obdobje od 30.06.2010
do 31.03.2011

Prejšnji Nadzorni odbor je v poročilu o stanju nedokončanih nadzornih pregledov predlagal, da nov Nadzorni
odbor opravi pregled plačil, ki so bila v letu 2009 in 2010
izplačana za prispevke v Odsevu, saj dotedanji Nadzorni
odbor novega pregleda, katerega pobudnik je bil Odbor
za finance, ni pričel. Člani nadzornega odbora so predlog sprejeli in v delovno skupino za nadzorni pregled
nad programskim in finančnim delom glasila Odsev, na
1. redni seji, z dne 09.02.2011, imenovali Darka Končana in Marka Pavlišiča. Delovna skupina je opravila razgovor z urednikom glasila Odsev. Osnutek poročila je v
pripravi.

Nadzorni odbor je na 2. redni seji, dne 16.03.2011
sprejel sklep o nadzoru nad javnimi razpisi za obdobje od 30.06.2010 do 31.03.2011. V delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in Cvetka Lippai. Predhodno poročilo, ki ga je pripravila delovna
skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 6. redni seji
dne 7.9.2011. Nadzorovana oseba je predlog poročila prejela 8.9.2011, odzivno poročilo pa je posredovala 23.9.2011. Končno Poročilo je bilo sprejeto
na 3. korespondenčni seji dne 30.09.2011, Občinski
svet pa se je z njim seznanil na 10. redni seji dne
26.10.2011.

3. Pregled odprave nepravilnosti pri Strelskem društvu
in Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet

6. Nadzor nad financiranjem izgradnje novega vrtca
V delovno skupino za Nadzor nad financiranjem
izgradnje vrtca sta bila na 2. redni seji, z dne
16.03.2011 imenovana Cvetka Lippai in Marko Pavlišič. Obenem je bil sprejet tudi sklep, da delovna
skupina z delom prične v septembru 2011. Na naslednji seji pa je bil sprejet sklep, da se nadzor prične
takoj. Glede na to, da je bila na Nadzorni odbor posredovana tudi pobuda za izredni nadzor nad gradnjo vrtca, se je Nadzorni odbor odločil, da sprejme
vmesno poročilo, saj namerava nadzor nad financiranjem izgradnje vrtca opravljati vse dokler vrtec na
bo dokončan in šele na koncu podati končno poročilo. V skladu z navedenim, je nadzorni odbor sprejel
Osnutek vmesnega poročila in ga 20.10.2011 poslal
nadzorovani osebi, ki je 27.10.2011 poslala odzivno
poročilo. Končno vmesno poročilo je bilo sprejeto
na 4. korespondenčni seji dne 03.11.2011, Občinski
svet pa se je z njim seznanil na 11. redni seji z dne
23.11.2011.

Prejšnji nadzorni odbor je v svojem poročilu pojasnil tudi,
da še ni bil dokončan pregled odprave pomanjkljivosti
pri porabi občinskih sredstev pri Strelskem društvu Trzin
in Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet. Zato so bili
v delovno skupino za pregled odprave nepravilnosti pri
Strelskem društvu in Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet na 1. redni seji, z dne 09.02.2011 imenovani:
Katarina Kadunc, Mitja Kovaljev in Cvetka Lippai. Predhodni poročili za Jesenski svet in Strelsko društvo, ki ju
je pripravila delovna skupina, je Nadzorni odbor sprejel
na 6. redni seji dne 7.9.2011. Nadzorovani osebi sta predlog poročila prejeli 09.9.2011. Jesenski cvet ni poslal
odzivnega poročila, zato je bilo na 3. korespondenčni
seji dne 30.09.2011 končno Poročilo sprejeto. Občinski
svet pa se je s Poročilom seznanil na 10. redni seji dne
26.10.2011. Strelsko društvo, pa je poslalo odzivno poročilo, ki ga je Nadzorni odbor prejel 21.09.2011. Delovna
skupina je po pregledu pripravila Končno Poročilo, ki je
bilo sprejeto na 4. korespondenčni seji dne 03.11.201.,
Občinski svet pa se je s Poročilom seznanil na 11. redni
seji dne 23.11.2011.

7. Delni nadzor nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z vidika sofinanciranja stroškov za njegovo delovanje ter učinkom pobranih kazni v občini Trzin

4. Nadzor nad upravičenostjo doniranja občinskih
sredstev Osnovni šoli Trzin pri oddajanju telovadnice
posameznim društvom

Nadzorni odbor je na 2. redni seji, dne 16.03.2011
sprejel sklep o delnem nadzoru nad učinkovitostjo delovanja medobčinskega inšpekcijskega organa z vidika
sofinanciranja stroškov za njegovo delovanje ter učinkom pobranih kazni v občini Trzin. V delovno skupino
sta bila imenovana Katarina Kadunc in Mitja Kovaljev.
Osnutek poročila je bil nadzorovani osebi posredovan
18.01.2012.

V delovno skupino za Nadzor nad upravičenostjo doniranja občinskih sredstev Osnovni šoli Trzin pri oddajanju
telovadnice posameznim društvom, skupinam občanov in
tretjim osebam za leto 2010 sta bila na 2. redni seji, z dne
16.03.2011 imenovana Darko Končan in Mitja Kovaljev.
Nadzorni pregled je v teku.
5
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8. Nadzor nad ravnanjem z določenimi parcelami

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 –UPB4)
in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 5. korespondenčni seji, dne 18.01.2012
sprejel sklep o

Nadzorni odbor je na 5. redni seji, dne 13.7.2011 sprejel
sklep, da se opravi nadzor nad ravnanjem z določenimi
parcelami (parc. št. 1570/11, 1570/15, 1600/55, 1600/56,
111/77 in 1570/3). Nadzor je pričel na predlog enega
izmed članov občinskega sveta. V skupino za nadzor
ravnanja z občinskimi parcelami št. 1570/11, 1570/15,
1600/55, 1600/56, 111/77 in 1570/3 sta bili imenovani
Katarina Kadunc in Cvetka Lippai. Predhodno poročilo je bilo nadzorovani osebi posredovano 20.10.2011.
Delovna skupina je odgovor na osnutek poročila prejela 28.10.2011. Končno poročilo pa je bilo sprejeto na 9.
redni seji dne 14.12.2011, Občinski svet se bo z njim
seznanil na naslednji redni seji.

LETNEM PROGRAMU DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA
LETO 2012
1. Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 2012 deloval v
okviru pristojnosti, opredeljene v statutu Občine Trzin
in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 9/07).

								
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:
Darko KONČAN, l.r.

2. V skladu z določili 41. člena Statuta občine Trzin načrtuje Nadzorni odbor v letu 2012 naslednje naloge:
•
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011
–UPB4) in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 13. redni seji dne
01.02.2012 sprejel

•
•

•
•

SKLEP
•

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2012 in
ugotavlja, da je program ustrezen.

•
•
•
•

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

Številka: 13-7/2012		
Datum: 01.02.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Nadzorni pregled nad tekočim poslovanjem Občine Trzin
Nadzorni pregled dela zaključnega računa Občine Trzin
Priprava poročila o zaključku pregleda programskega
delovanja in finančnega poslovanja glasila Odsev (zaključek naloge iz leta 2011)
Tekoče spremljanje financiranja izgradnje novega vrtca (nadaljevanje naloge iz leta 2011)
Posamezni hitri pregledi upravičenosti in namembnosti
delnega sofinanciranja z občinskimi sredstvi organizacijam za različno udejstvovanje občanov Trzina po trenutnem ali aktualnem izboru
Pregled financiranja z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra Ivana Hribarja v Trzinu
Pregled realiziranih naložb v Jefačn′kovo domačijo
Pregled poslovanja Gasilskega društva Trzin
Pregled poslovanja Turističnega društva Trzin
Pregled izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih
v občinski upravi ter z njihovim delom povezanih raznih
oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter dnevnic.

3. V skladu z 2. odstavkom 42. člena Statuta občine Trzin bo Nadzorni odbor lahko obravnaval tudi zadeve,
ki jih bo s sklepom določil Občinski svet Občine Trzin ali župan. Pri tem bo upošteval obremenjenost in
6
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strokovno usposobljenost svojih članov v okviru svojega dela in sprejel le zadeve, ki spadajo v njegovo
pristojnost.

Občinski svet Občine Trzin se seznanja s končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad ravnanjem z določenimi parcelami.

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

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

Številka: 13-8/2012		
Datum: 01.02.2012		

5. Nadzorni odbor pričakuje, da bosta župan in občinska
uprava, poleg strokovne in administrativne pomoči v
skladu s 1. odstavkom 44. člena Statuta Občine Trzin,
zagotovila tudi minimalno obliko izobraževanja članov
Nadzornega odbora.
6. Konec leta bo Nadzorni odbor podal poročilo o svojem
delu in ga posredoval županu in občinskemu svetu.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

7. V letu 2012 bo predvidoma devet rednih sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi delovne
skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale nadzorne preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega
odbora.

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.
redni seji z dne 14.12.2011 sprejel

8. Na osnovi 44. člena Statuta Občine Trzin se sredstva
za delo Nadzornega odbora zagotavljajo v občinskem
proračunu in so tako že predvidena v proračunu Občine Trzin za leto 2012.

Številka: 032-15/2011
Datum: 18.01.2012

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

POROČILO

NADZORNEGA ODBORA O NADZORU NAD
RAVNANJEM Z DOLOČENIMI PARCELAMI

Predsednik Nadzornega odbora
Darko KONČAN, l.r.

Ime nadzorovanega organa:
Občina Trzin
Mengeška 22, 1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. Ur. list RS, št. 94/07
– UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/2008, 79/2009 in 51/2010), 38. člena Statuta Občine
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03,
2/06 in 8/06) in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) na 13.
redni seji dne 01.02.2012 sprejel

Uvod
Nadzorni odbor je na 5. redni seji nadzornega odbora z
dne 13.07.2011 sprejel sklep o nadzoru nad ravnanjem
z občinskimi parcelami št. 1570/11, 1570/15, 1600/55,
1600/56, 111/77 in 1570/3. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili imenovani Katarina Kadunc in Cvetka
Lippai.

SKLEP
7

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2012, 7. februar 2012
Dne 25.8.2011 smo od Občine Trzin zaprosili za pripravo podporne dokumentacije o ravnanju z navedenimi
parcelami. Dne 8.9.2011 smo prejeli obrazložitev Občine
Trzin po posameznih parcelah z vpogledom v originalno
dokumentacijo. Pregled smo opravili dne 7.10.2011 ter
prejeli neposredne obrazložitve od direktorice občinske
uprave. Osnutek poročila smo izdali dne 20.10.2011 ter
28.10.2011 prejeli odziv nadzorovane osebe, na podlagi
katerega smo zaključili nadzor.

Iz istega načrta je razvidno razpolaganje (nameravana prodaja) s parcelami 1570/11, 1570/15, 1600/55 in 1600/56 v
skupni površini 2.030 m2 za ceno 48.000 EUR. Med navedenimi parcelami je tudi 1600/56, v izmeri 355 m2, ki je
bila predmet menjave za zgoraj omenjeno parcelo 111/77 v
enaki velikosti. Dejanska menjava parcel z dne 22.6.2009
v velikosti 355 m2 je bila izvedena v vrednosti 26.036 EUR
oziroma po 73,74 EUR/m2 (vrednost določena na podlagi
cenitve).

Namen in cilj nadzora:

Enak načrt pridobivanja in razpolaganja je zapisan v uradnem vestniku z dne 21.11.2008.

-----

preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in
podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
preveriti gospodarnost ravnanja z občinskimi zemljišči;
poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje
organa.

Priporočilo:
Občina Trzin je pri menjavi parcel 111/77 za 1600/56 ravnala skladno s predpisi in ne ugotavljamo nepravilnosti. Ob
tem pa ugotavljamo, da je prišlo do napake pri navedbi vrednosti ter velikosti v načrtu pridobivanja in razpolaganja z
nepremičninami. Občini Trzin svetujemo večjo natančnost
pri sestavljanju načrta.

Ugotovitveni del

Odziv nadzorovane osebe:

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – ravnanje z občinskimi parcelami št. 1570/11, 1570/15,
1600/55, 1600/56, 111/77 in 1570/3.

Zoper celotno poročilo nadzorovana oseba nima pripomb.

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora. K poročilu prilagamo dopis Občine Trzin, ki dodatno pojasnjuje
naše poročilo.

2. MENJAVA PARCELE 1600/61 za 111/79 in 531/3
Ugotovitev:
Parcela 1600/55 je bila razdeljena na parceli 1500/60 in
1600/61. Parcela 1600/61 v izmeri 501,78 m2 je Občina
Trzin zamenjala za zemljišči 111/79 v izmeri 471,75m2 in
531/3 v izmeri 117m2, obe last Kraškega Zidarja (skupaj
občina dala 501,78 m2 in dobila v zameno 588,75 m2 brez
doplačila). Menjalna pogodba sklenjena dne 20.8.2009
opredeljuje vrednost menjave v višini 25.000 EUR, za omenjeno vrednost ni bila izdelana posebna cenitev.

Priporočila in predlogi
1. DOPOLNJENI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI 2008 IN 2009
Ugotovitev:
Iz dokumenta Dopolnjeni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami 2008 in 2009 z dne 24.7.2008
je razvidno, da namerava med drugim Občina Trzin pridobiti parcele 111/77 ter 1570/3 – v izmeri 355 m 2 za
vrednost 48.000 EUR. Pri tem ugotavljamo, da se 355
m2 v celoti nanaša samo na parcelo 111/77 in je v načrtu pomanjkljivo navedeno, saj ni zabeleženih dodatnih
m2 za parcelo 1570/3 (katere lastnik je g. Šraj še danes). Pri tej postavki je najverjetneje prišlo do napake
pri opredelitvi m2 kot tudi vrednosti pričakovanega nakupa.

Priporočilo:
Občini Trzin priporočamo, da pri menjavah upošteva primerno vrednost parcel. V primeru, da cenitev ni opravljena,
naj se uporabijo primerljive transakcije iz preteklega obdobja za podobna zemljišča.
Odziv nadzorovane osebe:
Pri tem poslu višina cene ni bila ključna, saj je šlo za kon-
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Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/2004
in 4/2009) in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin,
št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 13. redni seji, dne
01.02.2012 sprejel naslednji

kretno menjavo zemljišč v naravi. V naravi menjave je zamenjava zemljišča za zemljišče, ki je enakovredno, višina
te vrednosti oz. cena pa je v pogodbi navedena zaradi drugih razlogov. Ker višina cene na m2 zemljišča ni bila bistvena, je občina sprejela ceno, ki jo je za m2 Kraški Zidar
d.d. ponudil za svoja zemljišča.

Številka: 060-5/2011		
Datum: 15.12.2011		
				

SKLEP

PREDSEDNICA
DELOVNE SKUPINE:
Katarina KADUNC, l.r.

Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 13-10/2012		
Datum: 01.02.2012		

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.
US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti (Ur. L. RS, št. 72/2010) in Statuta
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,
3/06 in 8/06) na 13. redni seji, dne 01.02.2012 sprejel

Komisija za občinska priznanja, proslave in promocijo občine v skladu z 8. členom Odloka o občinskem prazniku in
priznanjih Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin št. 3/99) objavlja

SKLEP

RAZPIS

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje Petra LOŽARJA
iz Trzina za člana Sveta Območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale.

za posredovanje predlogov za podelitev
priznanj Občine Trzin
za leto 2012

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

Številka: 13-9/2012		
Datum: 01.02.2012		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje naslednja priznanja:

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem časovnem
obdobju oziroma za vrhunske dosežke na gospodarskem,
kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, športnem, političnem ali katerem drugem področju delovanja, če je
občan ali občanka, ki je predlagana za podelitev naziva,
prispeval/a tudi k razvoju oziroma promociji Trzina ter se
dejavno udeleževal/a javnega življenja v Trzinu.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91,
45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US:
U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 15. člena

PLAKETE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim
pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s
sedežem na območju Občine Trzin za pomembne prispev-
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Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev priznanj in
nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo v zapečatenih
ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti najkasneje

ke k razvoju kraja oziroma občine ali za uspešno delovanje
na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem drugem področju, če je dobitnik
plakete prispeval tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma
Občine Trzin.

do vključno 23.03. 2012 do 12.00 ure
na naslov:

Občina podeli največ:
Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in
3 BRONASTE PLAKETE.

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«.
NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom
ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem drugem področju v zadnjih
dveh letih.

Predlog mora vsebovati:
---

točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja,
ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter
točen naslov predlaganega kandidata ali kandidatke za
podelitev priznanja ali nagrade,
predlagano vrsto priznanja,
podrobnejšo obrazložitev predloga.

Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski svet Občine Trzin.

---

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in
občanke Občine Trzin, občinske organizacije političnih
strank, društva in druge pravne osebe, organizacije, javni
zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki.

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo upoštevala.

Šifra zadeve: 094-1/2012
Predsednica komisije:
Datum: 07.02.2012		
Jožica Valenčak, l.r.		
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