URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2015, 12.11.2015
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Zakona o vrtcih (Uradni
list RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS št. 97/03, 77/05 in 120/05), Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 09. redni
seji dne 11.11.2015 sprejel

1.

V 2. odstavku 3. člena Odloka o začasnem zavarovanju
lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 2/06 in 3/09) se:
-

3.

člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin.
Številka: 9-3/2015
Datum: 11.11.2015

za I. starostno obdobje: 447,35 EUR, stroški živil v
ceni 40,72 EUR
za II. starostno obdobje, oddelek 3-4
in
kombiniran oddelek: 330,49 EUR, stroški živil v
ceni 41,30 EUR.

župan
Peter LOŽAR, l.r.


Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 38. člena Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št.
2/15) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, dne 11.
novembra 2015 sprejel naslednji

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 24-4/2013
z dne 09.10.2013 (Uradni vestnik OT, št. 5/2013 z dne
16.10.2013).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
01.12.2015.
Številka: 09-01/2015
Datum: 11.11.2015

člen

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne
šole Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje
mesečno na otroka s 01. 12. 2015 znašajo:



črta parcelna številka 1138.
2.

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni
šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica



člen

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim
poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Združenja
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja za leto 2014.

župan
Peter LOŽAR, l.r.

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



Številka: 9-4/2015
Datum: 11.11.2015

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 50. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in
46/14), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US
in 92/14 – odl. US) in 9. ter 18. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in
8/06) na 9. redni seji dne 11. 11. 2015 sprejel naslednji

župan
Peter LOŽAR, l.r.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 29.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 2.
korespondenčni seji z dne 31.07.2015 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA
O ZAČASNEM ZAVAROVANJU LOKALNIH
NARAVNIH VREDNOT V OBČINI TRZIN
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KONČNO POROČILO NADZORA NAD PORABO
OBČINSKIH SREDSTEV ZDRUŽENJA BORCEV
ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA
BOJA ZA LETO 2014

Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06),
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14) je Občinski svet Občine Trzin na 9.
redni seji, 11. novembra 2015 sprejel

Ime nadzorovanega organa:
Združenje borcev za vrednote NOB Trzin
Mengeška cesta 9
1236 Trzin

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015
in 2016

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Jože KOSMAČ

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2015 in 2016 se v tč. 1.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Trzin, doda:

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne
04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za
nadzor nad porabo občinskih sredstev za leto 2014. V
delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in Elda
Romac.

43.a

Del parc. št. 70/1 k.o.
Trzin je dejansko cesta,
del gradbeno zemljišče,
ki je preozko za
samostojno
gradnjo.
Zemljišče je delno v
lasti fizičnih oseb, delno
v lasti občine 445/675.
Kupujemo solastniške
deleže oz. 230 m².
Številka »360.195,00« v rubriki »Orientacijska vrednost
skupaj« se črta in nadomesti s številko »380.195,00«.

Na podlagi zahtevka za pripravo osnovne dokumentacije sta
tako Občina Trzin kot tudi Združenje borcev NOB
pravočasno pripravila dokumente. Delovna skupina se je
sestala 1. julija 2015. Opravili smo pregled priložene
dokumentacije, ki ni zahteval dodatnih pojasnil. Zato je
delovna skupina nadzor zaključila in izdelala osnutek
poročila 1.7.2015. Odzivnega poročila ni bilo.
Namen in cilj nadzora:
● preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni
in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
● preveriti skladnost finančnega poslovanja s
proračunom Občine Trzin;
● ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
● poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
● podati priporočila in predloge za nadaljnje
poslovanje društva.

k.o. 1961Trzin,
parc. št.
70/1, v
izmeri
675 m²,
(ID 196170/1-0)

20.000,00

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2015 in 2016 se v tč. 3 .
Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko A. ZEMLJIŠČA,
doda:
88.

k.o. 1961Trzin, parc.
št.
1244/176,
v
izmeri
500
m²,
(ID 19611244/1760)

60.000,00

89.

k.o. 1961Trzin, parc.
št.
1569/22, v
izmeri 45
m²,
(ID
19611569/22-0)

4.500

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu
nadzora – nadzor nad namensko porabo občinskih sredstev
dodeljenih Združenju borcev za vrednote NOB za leto 2014.
Nadzorni odbor ni ugotovil pomembnih pomanjkljivosti, ker
je društvo zgledno predložilo dokumentacijo in upravičilo
namensko porabo sredstev.
Številka zadeve: 9001-0002/2015-2
Datum: 31.07.2015
Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc, l.r.
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Zemljišče je v OIC
Trzin in ima oviran
dostop
ter
je
obremenjeno
s
kanalizacijo. Trenutno
je zemljišče urbano in
na njem ni mogoče
graditi, ker po OPN ni
samostojna gradbena
parcela.
Zemljišče se nahaja ob
Ljubljanski cesti, kjer
bo obstoječi objekt
porušen in zgrajene
nove
stanovanjske
hiše. Zemljišče je
izven
območja
komunalne
infrastrukture.

URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2015, 12.11.2015
Številka »414.489,84« v rubriki »Orientacijska vrednost
skupaj« se črta in nadomesti s številko »478.989,84«.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 6. člena Zakona o
voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14), 18. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika občinskega sveta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04),
Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik OT, št. 10/99) in
Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik
OT, št. 9/11) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji
dne 11. novembra 2015 sprejel

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016 se objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji
dan po objavi.
Številka: 9-5/2015
Datum: 11.11.2015

župan
Peter LOŽAR, l.r.


SKLEP
o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Statuta občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 9. redni seji dne
11. novembra 2015 sprejel

1.

Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
imenujejo:
- Aleš BABNIK, Trzin,
- Luka KOGOVŠEK, Trzin,
- Blanka JANKOVIČ, Trzin,
- Irena HABAT, Trzin,
- Jernej REBOLJ, Trzin.

SKLEP
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
1.

člen

2.

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra
naslednjemu zemljišču v lasti Občine Trzin:
Parc. številka

1961-TRZIN

1569/22
2.

površina [m²]
45

člen

4.

člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati 2. decembra 2015.

člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin.
Številka: 9-6/2015
Datum: 11.11.2015

člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o
razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu številka: 118.1/2011 z dne 23.11.2011 (Uradni vestnik OT, št. 9/2011,
dne 30.11.2011).

Na nepremičnini iz 1. člena se v zemljiški knjigi izvede
izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra.
3.

člen

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja.
3.

Kat. občina

člen

Številka: 9-7.1/2015
Datum: 11.11.2015

župan
Peter LOŽAR, l.r.

župan
Peter LOŽAR, l.r.
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URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2015, 12.11.2015
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 18. člena Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika občinskega sveta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
in Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za varstvo
uporabnikov javnih dobrin (Uradni vestnik OT, št. 10/99) je
Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji dne 11.
novembra 2015 sprejel

Izdajatelj: Občina Trzin,
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
ISSN: 2386- 0464

SKLEP
o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo
uporabnikov javnih dobrin
1.

člen

Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se
imenujejo:
- Dunja ŠPENDAL, Trzin,
- Tine BREZNIK, Trzin,
- Valerija POZVEK, Trzin,
- Mateja JANIČIJEVIČ, Trzin,
- Gregor PEVC, Trzin.
2.

člen

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja.
3.

člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o
razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za
varstvo uporabnikov javnih dobrin številka: 11-8.2/2011 z
dne 23.11.2011 (Uradni vestnik OT, št. 9/2011, dne
30.11.2011) in Sklep o dopolnitvi Sklepa o razrešitvi in
imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo
uporabnikov javnih dobrin številka: 12-9.3/2011 z dne
21.12.2011 (Uradni vestnik OT, št. 10/2011, dne
28.12.2011).
4.

člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati 2. decembra 2015.
Številka: 9-7.2/2015
Datum: 11.11.2015

župan
Peter LOŽAR, l.r.
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