NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin


Številka: 060-5/2011
Datum: 15.12.2011


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


POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
O  NADZORU NAD RAVNANJEM Z DOLOČENIMI PARCELAMI


Ime nadzorovanega organa:
Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan


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.

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. 

Namen in cilj nadzora:
- 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.




Ugotovitveni del

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.
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. 

Priporočila in predlogi

	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 m2 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. 
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).  
Enak načrt pridobivanja in razpolaganja je zapisan v uradnem vestniku z dne 21.11.2008. 
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. 
Odziv nadzorovane osebe:
Zoper celotno poročilo nadzorovana oseba nima pripomb.

	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. 
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 konkretno 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.



									PREDSEDNICA 
     DELOVNE SKUPINE:
								       Katarina KADUNC, l.r.






Priloga:
	dopis občine.




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

