
URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 1/2009, 20. januar 2009 

 
 
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 in 100/08), 6. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS. Št. 32/1993 ter 
Ur.l. RS, št. 30/1998 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. 
člena Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 79/1999, št. 
51/2004 ter št. 26/2005 - v nadaljevanju: »Energetski 
zakon«) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, 
št. Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 
21. redni seji dne 14.1.2009 sprejel 

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske 

javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 

gospodarske javne službe dobave zemeljskega 
plina tarifnim odjemalcem v Občini Trzin 

 
 

1. člen 
 

V Odloku o načinu izvajanja lokalne gospodarske 
javne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne 
službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
v Občini Trzin (Ur.v. OT, št. 4/07) se v prvem 
odstavku 9. člena tretja alineja nadomesti z novo, ki 
se glasi: » - načrt razvoja omrežja za naslednjih 5 
(pet) let.« 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka:21-2/2009  Župan: 
Datum:14.1.2009  Tone Peršak, l.r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 in 100/08), 29. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS. Št. 32/1993 ter 
Ur.l. RS, št. 30/1998 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. 
člena Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 79/1999, št. 
51/2004 ter št. 26/2005 - v nadaljevanju: »Energetski 
zakon«), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, št. 
Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) ter 
Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribu-cijskega 
omrežja zemeljskega plina in gospodar-ske javne 
službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/07) na 
21. redni seji dne 14.1.2009 sprejel 

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 

plina ter gospodarske javne službe dobave 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 

 
 

1. člen 
 

»V Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter 
gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina 
tarifnim odjemalcem (Ur.v. OT, št. 4/07) se črta drugi 
odstavek 26. člena (višina koncesijske dajatve).  
 
Zadnji stavek 26. člena pa se nadomesti z novim, ki 
se glasi: »Višina koncesijske dajatve se vsako leto 
uskladi z rastjo indeksa cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih v preteklem letu, kolikor se ta zviša za 
več kot 1%.«  
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2. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati z dnem objave. 

 
Številka:21-3/2009  an: Žup
Datum: 14.1.2009  Tone Peršak, l.r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Na podlagi 55., 56., 96., in 97. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 
9. člena statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/08 ) je Občinski 
svet občine Trzin na 21. redni seji dne 14.01.2009 
sprejel 

 
ODLOK  

o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvenem načrtu 

Območja T3 TRZIN CENTER - spremembe 2008 
 

I. UVODNA DOLOČILA 
 

1. člen 
 
(1) S tem odlokom so določene spremembe in 
dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 
Trzin Center (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/97 in 
spremembe Ur. vestnik Občine Trzin št. 11/99 ter št. 
03/05). 
 
(2) Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem 
načrtu območja T3 Trzin CENTER – spremembe 2008 
je izdelalo podjetje Area - LINE d.o.o., pod št. proj. 
U10/ 2008 v maju 2008. 
 
 

II. OPREDELITEV OBMOČJA SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV 

 
2. člen 

 
(1) Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem 
načrtu območja T3 Trzin Center – sprememba 2008 
se nanašajo na površine v podobmočju A. 
 
(2) Sprememba prometne ureditve med stranskim 
krakom Ljubljanske ceste in državno glavno cesto 2. 
reda št. 104 od odcepa pri avtobusni postaji do 
vzhodnega dela posega v funkcionalno enoto FeS 
4/1, ki je del gradbene parcele objekta B3. 
 

III. NAMEN SPREMEMB 
 

3. člen 
 
(1) V podobmočju A je določeno, da se obstoječi 
objekti ohranjajo, pri čemer so dovoljene 
rekonstrukcije in preoblikovanja zunanjega izgleda. S 
spremembami tega odloka se dovoljujejo novogradnje 
objektov na mestu odstranitve obstoječih objektov ali 
njegovi neposredni bližini znotraj parcel, na katerih je 
mogoče graditi.  
 
 

IV. SPREMEMBE POGOJEV OBLIKOVANJA 
OBJEKTOV 

 
4. člen 

 
3. točka 5. člena (UVOD, št. 10/97, oziroma 3. točka 
3. člena (UVOT, št. 11/99) se nadomesti z besedilom: 
 
»(1) Obstoječi objekti v podobmočju A se načeloma 
ohranjajo v enakih gabaritih z obstoječo 
namembnostjo. 
 
Dovoljeni so posegi, ki so potrebni za nemoteno 
funkcioniranje posameznih stanovanjskih enot in 
obstoječih poslovno-trgovskih enot, ki s svojo izvedbo 
bistveno ne vplivajo na koncept razvoja središča 
Trzina. Dopustni so posegi skladno s 1. točko 3. člena 
tega odloka.« 
 
(2) Predvsem so dovoljene rekonstrukcije na 
stanovanjskih objektih ter objektih z dejavnostjo. 
Dovoljena je odstranitev obstoječega objekta ali 
njegovega dela ter novogradnja individualnih 
enodružinskih objektov na mestu odstranjenega 
objekta (nadomestna gradnja).  
 
Nadomestni objekt ali del objekta lahko velikostno 
odstopa od obstoječega objekta od + 15 do - 30 % 
osnovnih tlorisnih dimenzij, pri čemer je treba nujno 
zagotoviti normalne odmike do sosednjih objektov.  
 
Novogradnja ohranja merska razmerja, orientacijo in 
bistveno ne spreminja namembnost. S tem se ne 
smejo povečati vplivi na okolje. Zunanjost 
novogradnje se prilagodi okoliški oblikovno kvalitetni 
enodružinski pozidavi z upoštevanjem tipologije 
območja.  
 
(3) Dosedanji objekt se pred začetkom uporabe 
novega objekta odstrani. 
 
(4) Možne so odstranitve pomožnih in drugih 
dotrajanih objektov.  
 
(5) Pri realizaciji načrta so dopustna odstopanja od 
tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, 
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hidroloških in drugih razmer ter na podlagi 
podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč 
najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in 
primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, 
požarno-varstvenega ali okoljevarstvenega vidika, s 
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in 
okoljski pogoji.«  
 
  

V. SPREMEMBE PROMETNIH POVRŠIN 
 

5. člen 
 
(1) Obstoječi objekti v podobmočju A so vezani na 
napajalno cesto, ki leži južno od Ljubljanske ceste in 
se na vhodnem delu tudi nanjo priključuje. V 
spremembah (UVOT št. 03/05) so se spremenile 
rešitve mirujočega prometa za objekt B3, ki tangira to 
napajalno cesto. 
 
(2) Za potrebe rekonstrukcije napajalne ceste, kjer se 
upošteva dejansko stanje že zgrajenih objektov in 
izdelane strokovne rešitve iz leta 2005, se umestitev 
ceste prilagodi potrebnim širinam prometnih površin 
(širina 5m). 
 
 
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 

 
6. člen 

 
 V poglavju Obveznosti investitorjev in izvajalcev se v 
10. členu doda drugi odstavek, ki se glasi: 
 
(1) V podobmočju A, kjer se ohranja obstoječa 
pozidava in so dovoljene rekonstrukcije ter rušitve 
obstoječih objektov z izgradnjo novih individualnih 
enodružinskih objektov na mestu odstranjenega 
objekta, se pri urejanju javne gospodarske 
infrastrukture in priključevanje na njo upošteva 
veljavno zakonodajo ter tehnične pogoje upravljavcev 
infrastrukture. 
 
(2) V kolikor na posamezni lokaciji ni ustrezne 
komunalne opreme, jo je potrebno predhodno zgraditi. 
 
(3) Pred posegi v prostor je potrebno zavarovati 
obstoječe infrastrukturne vode, tako da se predhodno 
zakoličijo, umaknejo in ustrezno mehansko zaščitijo.  
 
(4) Mesta za postavitev zabojnikov morajo biti 
predvidena ob javni cesti. V kolikor je javna cesta 
oziroma ulica slepa, je potrebno na koncu ulice urediti 
obračališče. 
 
(5) Zaradi obremenjenosti SN distribucijskega 
elektroenergetskega omrežja na širšem 
obravnavanem območju bo priklop in napajanje 
novogradenj z izkazano povišano priključno močjo iz 
elektroenergetskega omrežja možen po izgradnji 2' kV 

KB izvoda RTP 110/20 kv Črnuče – TP 20/ 0,4 
Črnuče Petrol. Pred izdelavo posameznih projektnih 
dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
potrebno pridobiti soglasje za priključitev, v katerem 
bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri 
priklopa. 
 
(6) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati 
trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti 
soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim 
rešitvam.  
 
Na obravnavanem območju se bo gradilo optično 
telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno 
prilagoditi projektno dokumentacijo 
telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. 
  
  

VII. KONČNE DOLOČBE 
 

7. člen 
 
Vsa ostala določila Odloka o ureditvenem načrtu 
območja T3 Trzin Center (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 10/97 in spremembe Ur. vestnik Občine 
Trzin št. 11/99 in 03/05) ostanejo v veljavi. 
 

8. člen 
 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta T3 
Trzin Center skupaj z odlokom je stalno na vpogled 
občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na 
sedežu Občine Trzin. 
 

9. člen 
 
(1) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe. 
 

10. člen 
 
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku občine Trzin. 
 
 
Številka:21-4/2009  Župan: 
Datum:14.01.2009  Tone Peršak, l. r. 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 100/08) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin sprejel naslednji  

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin je na 21. redni seji dne 14. 
januarja 2009 sprejel Sklep o prenehanju veljavnosti 
Sklepa o vključitvi Občine Trzin v Konzorcij CERO 
(Gorenjska), ki je bil sprejet na 10. redni seji dne 
11.10.1999 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/99 z dne 
20.10.1999).  

S tem Občina Trzin izstopa iz Konzorcija CERO (za 
Gorenjsko). Občinski svet pooblašča župana Občine 
Trzin, da obvesti organe konzorcija o tem sklepu ter 
stori vse potrebne korake za izstop iz Konzorcija 
CERO. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati z dnem objave.  
 

Številka: 21-6/2009  Župan: 
Datum: 14.01.2009  Tone Peršak, l.r.
        
 
 
 

 
 
 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/97) in 38. 
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 21. redni seji 
dne 14.1.2009 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom 
o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2008 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: 21-7/2009  Župan: 
Datum: 14.1.2009  Tone Peršak, l.r. 
 

OBČINA TRZIN 
Nadzorni odbor 
 
Številka: 21-7/2009 
Datum: 29.12.2008 
 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/97), 
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 28. redni seji dne 7.1.2009 sprejel  

 
POROČILO  

o delu nadzornega odbora Občine Trzin v letu 
2008 

 
Delo Nadzornega odbora v letu 2008 je potekalo v 
skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora 
občine Trzin, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na 15. 
redni seji dne 16.1.2008 in s katerim je bil seznanjen 
gospod župan in Občinski svet na 13. redni seji dne 
12.3.2008. Ugotovimo lahko, da smo bistveno 
povečali obseg nadzorov predvsem manjših 
porabnikov proračunskih sredstev za leto 2007. 
Nadzorni odbor se je sestajal redno, in sicer na 13 
rednih in 2 korespondenčnih sejah. Na teh sejah je 
Nadzorni odbor obravnaval vse najpomembnejše 
dogodke iz vsebin materialov Občinskega sveta in 
posebej nalog Nadzornega odbora.  
 
Od teh vsebin smo še posebej spremljali:  
 
- Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine 

Trzin za leto 2007; 
- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premoženjsko 

bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2007; 
- Predlog Pravilnika o plačah in plačilih oziroma 

sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih organov ter 
drugih predstavnikov Občine Trzin; 

- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji 
proračuna v prvi polovici leta in Rebalans 
Proračuna Občine Trzin za leto 2008; 

- Predlog Spremembe Proračuna Občine Trzin za 
leto 2009 in predlog Proračuna Občine Trzin za leto 
2010;  

- predloge splošnih in posamičnih aktov Občine. 
 
Nadzorni odbor je na skupnih sestankih obravnaval 
tudi naslednje naloge, ki so v naši pristojnosti: 
 
- sprejel in potrdil je Letni program dela NO za leto 

2008, 
- sprejel sklepe o nadzornem pregledu nabav in 

prodaj občinskega premoženja v letu 2006, 
pregledu poslovanja OŠ Trzin – Enota Vrtec v letu 
2007, pregledu poslovanja OŠ Trzin (samo šola) v 
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letu 2007; pregled poslovanja treh večjih društev v 
Občini Trzin (Turistično društvo Kanja Trzin, PGD 
Trzin in KUD Franc Kotar Trzin); ter sklep o 
omejenem nadzoru porabe občinskih sredstev v 
letu 2007 v vseh ostalih društvih in organizacijah, ki 
delujejo na območju Občine Trzin in se delno 
financirajo iz Proračuna Občine Trzin; 

- sprejel in potrdil zapisnike delovnih skupin za 
zaključene nadzore glede nabav in prodaj 
občinskega premoženja v letu 2006, poslovanja 
Turističnega društva Kanja Trzin v letu 2007 in 
poslovanja OŠ Trzin (Enota Vrtec Trzin) v letu 
2007. 

- sprejel sklepe o potrditvi predlogov Poročil o 
opravljenih nadzornih pregledih na osnovi sprejetih 
zapisnikov. 

 
Nadzori porabnikov proračunskih sredstev Občine 
Trzin  
 
1. Nadzorni pregled nabav in prodaj občinskega 

premoženja za leto 2006 
 
V delovno skupino sta bili imenovani Katarina 
Kadunc in Nina Radanovič. Nadzorni pregled je 
zaključen. O predmetu nadzora je NO izrekel 
pozitivno mnenje. Z vsebino dokončnega poročila 
je bil Občinski svet Občine Trzin seznanjen na 20. 
redni seji dne 10.12.2008. 

 
2. Nadzorni pregled poslovanja OŠ Trzin – Enota 

Vrtec za leto 2007 
 

V delovno skupino sta bila imenovana Tomaž 
Lajovic in Katarina Kadunc. Nadzorni pregled je 
zaključen. O predmetu nadzora je NO izrekel 
pozitivno mnenje. Z vsebino dokončnega poročila 
je bil Občinski svet Občine Trzin seznanjen na 20. 
redni seji dne 10.12.2008. 
 

3. Nadzorni pregled poslovanja TD Kanja Trzin za 
leto 2007 

 
V delovno skupino sta bili imenovani Katarina 
Kadunc in Nina Radanovič. Nadzorni pregled je 
zaključen. O predmetu nadzora je NO izrekel 
pozitivno mnenje. Z vsebino dokončnega poročila 
je bil Občinski svet Občine Trzin seznanjen na 20. 
redni seji dne 10.12.2008. 

 
4. Nadzorni pregled poslovanja OŠ Trzin (samo 

šola) za leto 2007 
 

V delovno skupino sta bili imenovani Milica Erčulj 
in Nina Radanovič. Milico Erčulj je zaradi 
preobilice dela pri omejenem nadzoru porabe 
proračunskih sredstev preostalih društev in 
organizacij v delovni skupini nadomestila Katarina 
Kadunc. Nadzorni pregled še ni zaključen. 
 

5. Nadzorni pregled poslovanja PGD Trzin za leto 
2007 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Tomaž 
Lajovic in Ivan Novak. Nadzorni pregled je 
zaključen. Izdelan je predlog poročila, ki bo 
obravnavan na seji NO dne 7.1.2009. 
 

6. Nadzorni pregled poslovanja KUD Franc Kotar 
Trzin za leto 2007 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Milica 
Erčulj in Ivan Novak. Nadzorni pregled je 
zaključen. Predlog poročila je v pripravi. 
 

7. Omejen nadzor porabe v OO ZZB Trzin, 
Karitas Trzin in OO ZZB Trzin – Sekcija Vojni 
invalidi Trzin: 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Milica 
Erčulj in Ivan Novak. Nadzorni pregledi so 
zaključeni. Nadzorni odbor je na 20. redni seji dne 
21.4.2008 sprejel sklep, da se vsem trem 
organizacijam glede nadzora porabe občinskih 
sredstev v letu 2007 pošlje pozitivno mnenje brez 
pridržkov. Sklepi so bili poslani 22.4.2008. 
 

8. Omejen nadzor porabe v DU „Žerjavčki“ Trzin, 
DPM Trzin, PD Onger Trzin, Društvo Samokres 
Trzin in Orientacijski klub Trzin: 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Milica 
Erčulj in Ivan Novak. Nadzorni pregledi so 
zaključeni. Nadzorni odbor je na 27. redni seji dne 
9.12.2008 sprejel sklep, da se vsem trem 
organizacijam glede nadzora porabe občinskih 
sredstev v letu 2007 pošlje pozitivno mnenje brez 
pridržkov. Sklepi so bili poslani 12.12.2008. 
 

9. Omejen nadzor porabe v organizaciji Jesenski 
cvet in Društvu za zaščito mladosti Trzin: 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Milica 
Erčulj in Ivan Novak. Nadzorna pregleda še nista 
zaključena. 
 

10. Omejen nadzor porabe v Športnem društvu 
Trzin: 

 
V delovno skupino sta bila imenovana Tomaž 
Lajovic in Ivan Novak. Nadzorni pregled še še ni 
zaključen. 
 

11. Omejen nadzor porabe v Smučarskem društvu 
Trzin, Šahovskem društvu Trzin, OZVVS 
Sekcija Trzin, Strelskem društvu Trzin, 
Kolesarskem društvu Trzin in OI JSKD 
Domžale: 
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V delovno skupino sta bila imenovana Milica 
Erčulj in Ivan Novak. Delovna skupina je z 
nadzornimi pregledi zaključila dne 18.12.2008 in 
izdelala zapisnik. Predlogi poročil bodo 
obravnavani na seji NO dne 7.1.2009. 
 

       
predsednica nadzornega odbora: 

Katarina Kadunc, l.r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi ( Ur.l.RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 
70/2000, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07 in 
60/07)), 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 21. redni seji 14. januarja 2009 
sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom 
o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja v letu 2008 s strani uprave in 
vodstva Občine Trzin, in ocenjuje da je ustrezno 
pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 21-8/2009  Župan: 
Datum: 14.01.2009  Tone Peršak, l.r. 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 18.čl. 
Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl. Poslovnika 
o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik 
Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 in 5/2004) sprejel 

 

LETNI NAČRT DELA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN 

ZA LETO 2009 
 

1.  
 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta 
2009 (do vključno julija) sestal predvidoma na petih 
rednih sejah.  

 
V drugem delu leta 2009 (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 sredo 
v mesecu ob 16,00 uri.  
 
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.  
 

2. 
 
- Na sejah, sklicanih v prvem delu leta 2009, bo 

župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina in gospodarske javne službe 
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v 
Občini Trzin; 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podelitvi koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter 
gospodarske javne službe dobave zemeljskega 
plina tarifnim odjemalcem; 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu območja T3 Trzin Center – 
spremembe 2008 – druga obravnava; 

- Odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji na 
območju občine Trzin – prva obravnava; 

- Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o vključitvi 
Občine Trzin v Konzorcij CERO; 

- Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Trzin v 
letu 2008; 
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- Poročilo o izvajanju določb ZDIJZ v letu 2008; 
- Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za 

leto 2009, 
- Poročilo glavnega in odgovornega urednika 

občinskega glasila Odsev – splošna razprava o 
konceptu občinskega glasila;  

- Imenovanje v.d. direktorja Zavoda za kulturo, 
izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin,  

- Predlog za odpis obveznosti, 
- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 

2008 in Poročilo o uresničevanju Strategije  
- razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 za 

leto 2008 in uresničevanju Proračuna Občine Trzin 
za leto 2008,  

- Odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji na 
območju občine Trzin – druga obravnava; 

- Poročilo o uresničevanju Občinskega programa 
kulture v letu 2008; 

- Predlog Občinskega programa kulture za obdobje 
2009 – 2012, 

- Odlok o prometnem režimu na območju dela 
naselja Trzin (Mengeška cesta, Jemčeva ulica, 
Habatova ulica in ulica Za hribom),  

- Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin za 
leto 2008,  

- Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za leto 
2009, 

- Poročilo župana o uresničevanju Programa razvoja 
športa v Občini Trzin v letu 2008,  

- Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje 
2009 – 2012,  

- Pravilnik o vrednotenju programov športnih društev 
v Občini Trzin,  

- Pravilnik o razdeljevanju sredstev za delovanje 
društev v Občini Trzin in izvedbi letnih razpisov za 
dodelitev sredstev za uresničevanje programov 
društev, razen za uresničevanje programov športnih 
društev,  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trzin 
– prva obravnava,  

- Letni program dela nadzornega odbora Občine 
Trzin,  

- Občinski program varnosti cestnega prometa – prva 
obravnava, 

- Občinski program varnosti – druga obravnava, 
- Odlok o prometni ureditvi na občinskih cestah – 

prva obravnava, 
- Odlok o prometni ureditvi na občinskih cestah – 

druga obravnava  
- Letni program kulture za leto 2009 in 
- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji 

Proračuna Občine Trzin za leto 2009 v prvem 
polletju leta 2009 in Rebalans Proračuna Občine 
Trzin za leto 2009.  

 
Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 2009, bo župan 

predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:  
 

- Občinski program varnosti cestnega prometa – 
druga obravnava, 

- Predlog Občinskega prostorskega načrta – prva 
obravnava, 

- Operativni program varstva okolja za leti 2009 in 
2010,  

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih 
površin v Občini Trzin – prva obravnava, 

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in 
poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – prva 
obravnava, 

- Predlog rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 
2009, 

- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 
2010, 

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2011 – prva 
obravnava, 

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2011 – 
druga obravnava 

- Sklep o določitvi vrednosti za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010, 

- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
komunalne takse za leto 2010, 

- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in 
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 
2010 v Občini Trzin, 

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih 
površin v Občini Trzin – druga obravnava, 

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in 
poslovnih prostorov v lasti Občine Trzin – druga 
obravnava.  

 
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 
uvrstijo na dnevni red v skladu s Poslovnikom 
občinskega sveta Občine Trzin tudi druge zadeve; 
zlasti predlogi odlokov in drugih predpisov, ki jih mora 
občina sprejeti v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
 
Številka: 21-9/2009  Župan: 
Datum: 14.01.2009  Tone Peršak l.r.  
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Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. list 
RS, št. 16/2008), Zakon o lokalni samoupravi (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Ur. l. RS, št. 
94/2007), 18. člen Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 
8/2006) in 144. členom Poslovnika občinskega sveta 
Občine Trzin (Ur. vestnik, št. 5/2004) 

 
URADNI POPRAVEK 

1. člena  
Odloka o razglasitvi Jefačn'kove domačije za 

kulturni spomenik lokalnega pomena 
 

Popravi se 1. stavek 1. člena Odloka o razglasitvi 
Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega 
pomena (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/2008) tako, da 
se besedilo »Jefačn'kova domačija, EŠD 12461« 
zamenja z besedilom »Jefačn'kova domačija, EŠD 
12641«. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 21–10 /2009  Župan: 
Datum: 14.1.2008  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. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 26. redni seji dne 5.11.2008 
sprejel 

 
POROČILO  

nadzornega odbora o nadzoru nabav  
in prodaj občinskega premoženja v letu 2006 

 
Naziv nadzorovane osebe: 
 
OBČINA TRZIN 
Mengeška c. 22 
1236 Trzin 
 

Uvod 
 
Nadzorni odbor je na 16. redni seji nadzornega 
odbora z dne 13.02.2008 sprejel sklep o nadzoru 
nabav in prodaj občinskega premoženja v letu 2006. V 

delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili 
imenovani Katarina Kadunc in Nina Radanovič. 
Občino Trzin smo zaprosili za seznam vseh prodaj in 
seznam vseh nabav v letu 2006. Prvotno dostavljena 
dokumentacija ni bila popolna, zato smo dne 9.4.2008 
z sklepom zahtevali dopolnitev. 
 
Na prvi seji delovne skupine dne 13.2.2008 smo na 
podlagi prejete dokumentacije izbrali vzorec za 
podrobnejši pregled in naročili vso potrebno 
spremljajočo dokumentacijo. 
 
Dne 3.9.2008 je Nadzorni odbor sprejel predlog 
poročila, na katerega nam je Občina Trzin poslala 
odzivno poročilo dne 12.9.2008, s katerim smo 
razrešili še zadnje dileme.  
 
Namen in cilj nadzora: 
- preveriti skladnost poslovanja z zakoni in 
podzakonskimi akti na področju nabave in prodaje 
sredstev; 
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig s 
področja nadzora; 
- poročati o ugotovljenih nepravilnosti; 
- podati priporočila in predloge za nadaljnje 
poslovanje organa. 
 

Ugotovitveni del 
 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – nabave in prodaje občinskega premoženja 
v letu 2006. 
 
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 
 
1. VIDEOKAMERA 
 
Ugotovitev:  
 
Pridobili smo račun dobavitelja za nabavo 
Videokamere Sony HDR-FX7 in dobropis za popust. 
Občina Trzin je prvotno kupila od dobavitelja Od A do 
Ž videokamero v vrednosti 279.980 SIT. Kasneje je 
ugotovljeno, da kamera ne ustreza potrebam občine 
in so iskali novega ponudnika za kvalitetnejšo kamero. 
Pridobljene so bile ponudbe, in v tem primeru ni 
izbrana najugodnejša, saj je edino dobavitelj Od A do 
Ž omogočil odkup stare kamere. Nabavna vrednost 
nove kamere na računu je 899.990 SIT, v tej vrednosti 
(zmanjšana za odbitni DDV) je bila evidentirana med 
osnovnimi sredstvi. Občina je pridobila popust za 
takojšnje plačilo 50.000 SIT, ki pa ga je pozabila 
upoštevati pri evidentiranju tega osnovnega sredstva, 
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zato je njegova vrednost v registru osnovnih sredstev 
previsoka.  
 
Priporočilo:  
 
Na podlagi ugotovljene napake pri evidentiranju 
priporočamo Občini Trzin, da je v prihodnje bolj 
pozorna pri evidentiranju računov in spremljajočih 
dobropisov za popust. Hkrati bi radi opozorili na 
dejstvo, da je bila končna vrednost nakupa kamere 
višja kot bi lahko bila, zato svetujemo, da pred 
nakupom preverite zanesljivost informacij o lastnostih 
predmeta nakupa.  
 
Odziv nadzorovane osebe z dne 12.9.2008:  
Priporočilo bo v prihodnje upoštevano. 
 
2. AKTIVIRANJE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Ugotovitev:  
 
Pri pregledu treh nabav osnovnih sredstev (od skupaj 
pregledanih 11) smo ugotovili da je bilo sredstvo v 
registru aktivirano na dan plačila in ne na dan dobave, 
kar je napačno.  
 
Priporočilo:  
 
Osnovno sredstvo je potrebno aktivirati na dan 
prevzema in ne na dan plačila. To je pomembno 
predvsem zaradi datuma začetka amortiziranja. 
 
Odziv nadzorovane osebe z dne 12.9.2008:  
Priporočilo bo v bodoče upoštevano. 
 
 
Številka: 060-2/2007 predsednica  
Datum: 10.11.2008 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 Nadzornega odbora Občine 
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 2. korespondenčni seji dne 
27.11.2008 sprejel 

 
POROČILO 

nadzornega odbora o pregledu poslovanja  
Osnovne šole Trzin – Enota Vrtec za leto 2007 

 

Naziv nadzorovane osebe: 
 
Osnovna šola Trzin 
Enota Vrtec Trzin 
Mengeška c. 7/b 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Helena Mazi Golob, ravnateljica šole 
 

Uvod 
 
Nadzorni odbor je na 18. redni seji nadzornega 
odbora z dne 26.03.2008 sprejel sklep o nadzoru 
poslovanja Osnovne šole Trzin – enota vrtec (v 
nadaljevanju »Vrtec«) v letu 2007. V delovno skupino 
za izvedbo nadzora sta bila imenovana Tomaž Lajovic 
in Katarina Kadunc. Vrtec smo z dopisom zaprosili za 
dokumentacijo: 
 

- pogodbe med osnovno šolo – vrtec in občino, 
- število zaposlenih po mesecih, 
- izobrazbena struktura zaposlenih, 
- obseg in vrsta opravljenega dela preko 

študentskega servisa, 
- število otrok po mesecih ločeno za obe 

starostni skupini, 
- pravilnik o plačah zaposlenih v vrtcu, 
- tabela s količniki za delovna mesta v 

posameznih tarifnih skupinah s količniki za 
posamezne plačilne razrede, 

- spisek tistih nakupov pripomočkov, opreme, 
igrač, ki so bili financirani s sredstvi Občine 
Trzin, 

- spisek vseh nakazil prejetih od občine za vrtec 
v letu 2007.  

-  
Na podlagi prvotno dostavljene dokumentacije smo s 
sklepom z dne 28.4.2008 zahtevali dopolnitev, in nato 
s sklepom z dne 27.6.2008 še dodatna pojasnila in 
dokumentacijo. Nadzor smo na podlagi pregleda 
dokumentacije zaključili dne 2.10.2008. 5.11.2008 
smo sprejeli predlog poročila in ga posredovali 
nadzorovani osebi. Odzivno poročilo smo prejeli 
24.11.2008 in ga upoštevali pri pripravi končnega 
poročila. 
 
Namen in cilj nadzora: 
 
- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in 
podzakonskimi akti; 
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin za leto 2007; 
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in 
izdatkov; 
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig; 
- poročati o ugotovljenih nepravilnosti; 
- podati priporočila in predloge za nadaljnje 
poslovanje organa. 
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Ugotovitveni del 
 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – poslovanje Vrtca 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 
 
1. POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
Ugotovitev: 
 
Pregledali smo vlogo za napredovanje, pogodbo o 
zaposlitvi in odločbo Ministrstva, na podlagi katere je 
delavka M.A. napredovala. Ugotavljamo, da ob 
napredovanju ni bilo sklenjene nove pogodbe o 
zaposlitvi, kar tudi ni obvezno skladno z pojasnili iz 
odzivnega poročila nadzorovane osebe. Pogrešamo 
podrobno listino, iz katere bi nedvoumno izhajala nova 
plača zaposlene. Iz Pravilnika o napredovanju 
zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede izhaja, 
da v skladu z 21. členom pravilnika o napredovanjih 
odloča ravnatelj, ki o posamičnem napredovanju izda 
odločbo, iz katere je razviden plačilni razred oziroma 
količnik za določitev plače. Citiramo navedbe iz vaših 
pojasnil z dne 27.5.2008: »Vzgojitelji z nazivom 
mentor imajo različne količnike zato, ker so v procesu 
napredovanja dosegli različne plačilne razrede«. Tako 
ima ta odločba v skladu s predpisi vse karakteristike 
aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Napredovanje in nova 
plača je bila delavki dana na podlagi odločbe 
Ministrstva z dne 23.10.2007 in v skladu s predpisi. 
Menimo, da odločba pristojnega organa ni zadostna 
podlaga za obračun nove plače, saj iz pregledane 
odločbe o napredovanju ni razvidnega plačilnega 
razreda in novega količnika za določitev plače.  
 
Priporočilo: 
 
Priporočamo, da preverite, ali so o vseh 
napredovanjih v plačilne razrede izdane ustrezne 
odločbe ravnatelja, iz katerih sta razvidna plačilni 
razred in količnik za določitev plače.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Vsi zaposleni vrtca imajo o vseh napredovanjih v 
plačilne razrede izdane ustrezne odločbe, nimajo pa 
sklenjenih novih pogodb o napredovanju. V primeru 
napredovanja v naziv ali plačilni razred je za izplačilo 
delavčeve plače podlaga izdana odločba s strani 
pristojnega organa in menimo, da za to ni potrebna 
nova sklenitev pogodbe o zaposlitvi.  
 
 

2. STROŠKI GORIVA 
 
Ugotovitev: 
 
Iz letnega poročila Vrtca za 2007 je razvidno, da so se 
stroški goriva povečali glede na plan za 43%. 
Pregledali smo dokumentacijo in pojasnila glede 
povečanja omenjenih stroškov. Ugotovili smo, da iz 
konto kartice stroškov izhaja, da se pravilna delitev 
stroškov med šolo in vrtcem ne izvaja, saj se knjižijo 
dejanski posamični računi dobavitelja goriva. 
  
Priporočilo:  
 
Priporočamo, da se vsi skupni stroški goriva knjižijo 
na skupni konto šole in vrtca ter se nato razdelijo 
glede na dejansko število opravljenih voženj.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Na priporočilo ni pripomb in bo v prihodnosti 
upoštevano. 
 
3. AVTORSKI HONORARJI 
 
Ugotovitev: 
 
Pregledali smo stroške avtorskih honorarjev in za dve 
postavki zahtevali dodatno dokumentacijo in pojasnila. 
Prepričali smo se v vrsto del, ki so jih avtorji opravljali 
vendar ob tem citiramo vaše pojasnilo: »Po pregledu 
dokumentacije ugotavljam, da z nikomer izmed njiju ni 
bila sklenjena pogodba o avtorskem delu. V arhivu je 
bilo moč najti samo račune.« 
 
Priporočilo:  
 
Priporočamo redno sklepanje in arhiviranje pogodb o 
avtorskem delu z namenom zagotovitve dokazljivosti 
verodostojnosti in upravičenosti stroškov. 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Na priporočilo ni pripomb in bo v prihodnosti 
upoštevano. 
 
 
Številka: 060-2/2007 predsednica 
Datum: 28.11.2008 nadzornega odbora: 
   Katarina Kadunc, l.r. 
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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 2. korespondenčni seji dne 
27.11.2008 sprejel 

 
POROČILO  

nadzornega odbora o pregledu poslovanja  
Turističnega društva Kanja Trzin 

 
Naziv nadzorovane osebe: 
 
Turistično društvo Kanja Trzin 
Ljubljanska cesta 12f 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Jožica VALENČAK, predsednica društva 
 

Uvod 
 
Nadzorni odbor je na 16. redni seji nadzornega 
odbora z dne 13.02.2008 sprejel sklep o nadzoru 
poslovanja Turističnega društva Kanja Trzin v letu 
2007. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili 
imenovani Katarina Kadunc in Nina Radanovič. 
Društvo smo z dopisom zaprosili za dokumentacijo: 
 

- letno poročilo za leto 2007 (bilanca stanja, 
izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k 
izkazom in poročilo o poslovanju društva), 

- obrazložitev prejetih in porabljenih sredstev 
od občine Trzin v letu 2007 (ločeno za 
investicije in redno dejavnost), 

- spisek prejetih nakazil iz občinskega 
proračuna za leto 2007; 

- kopije računov, s katerimi dokazujete porabo 
prejetih finančnih sredstev. 

 
Prvotno dostavljena dokumentacija ni bila popolna, 
zato smo dne 29.5.2008 z sklepom zahtevali 
dopolnitev. Nadzor smo na podlagi pregleda dodatne 
dokumentacije zaključili dne 5.9.2008. Dne 5.11.2008 
je nadzorni odbor potrdil predlog poročila, ki je bil 
posredovan nadzorovani osebi. Odzivno poročilo smo 
prejeli 27.11.2008 in ga upoštevali pri končnem 
poročilu. 
 
Namen in cilj nadzora: 
 
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s 
proračunom Občine Trzin za leto 2007; 
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in 
izdatkov; 
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig; 
- poročati o ugotovljenih nepravilnosti; 
- podati priporočila in predloge za nadaljnje 
poslovanje organa. 

Ugotovitveni del 
 
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu 
nadzora – poslovanje Turističnega društva Kanja 
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 
 
1. SPLOŠNO 
 
Ugotovitev: 
 
Nadzorni odbor je v letu 2008 opravil večje število 
pregledov poslovanja društev. Na podlagi pregledane 
dokumentacije teh društev ugotavljamo skupno 
pomanjkljivost. Računi oziroma druga podporna 
dokumentacija za upravičenost nastalih stroškov so 
mnogokrat slabo likvidirani. Pri vodenju poslovnih 
knjig so društva zavezana k dosledni uporabi 
slovenskega računovodskega standarda 33 skupaj s 
pojasnili in Zakona o društvih.  
 
Pri pregledu dokumentacije TD Kanja Trzin 
ugotavljamo, da je večina računov ustrezno 
likvidiranih, razen stroški, ki se nanašajo na prireditev 
Mednarodni folklorni festival.  
 
Priporočilo: 
 
Vsem društvom priporočamo, da ustrezno likvidirajo 
dokumentacijo in sicer naj bo iz vsakega dokumenta 
razvidno, da je  

1. odobren (na primer s podpisom odgovorne 
osebe),  

2. vsebina stroška in  
3. namen stroška (na primer vrsta prireditve, na 

katero se strošek nanaša). 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Stroški mednarodnega folklornega festivala se krijejo 
na podlagi predračunov, ki jih pridobi Občina Trzin in 
tudi Turistično društvo po predhodnem dogovoru. Na 
podlagi tega je društvo izplačalo račune izvajalcem v 
višini dogovorjene vsote. Po izplačilu je društvo 
prejelo na podlagi zahtevka in predložene 
dokumentacije nakazilo Občine Trzin na transakcijski 
račun. Zahtevek je vseboval poročilo in priložene so 
bile kopije vseh računov. S tem je društvo sodilo, da 
so računi likvidirani v paketu. Ne glede na to obstaja 
možnost, da nekateri niso vsebovali prav vseh 
podatkov za likvidacijo.  
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2. MANJKAJOČI RAČUNI 
 
Ugotovitev: 
 
Pri prvem pregledu dokumentacije za dva stroška 
nismo prejeli računov, temveč le potrdilo o plačilu 
(Franc Nardin s.p., 13,20 EUR; ATV Babnik 62,50 
EUR).  
 
Priporočilo: 
 
Za oba stroška smo naknadno pridobili ustrezne 
obrazložitve, kljub temu pa priporočamo, da društvo 
pravočasno pridobi in shrani ustrezne knjigovodske 
listine (račun dobavitelja). Brez verodostojnih 
knjigovodskih listin se izplačil ne sme opraviti. 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Račune v skupini višini 73,70 EUR je društvo pridobilo 
in predložilo nadzornemu odboru. Res je, da za račun 
v višini 13,20 EUR ni bilo zahtevanega računa, za 
drugi račun v višini 62,50 EUR pa je bil od izvajalca 
zahtevan račun, ki ga je naknadno tudi dostavil.  
 
3. NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 
 
Ugotovitev: 
 
Občina Trzin je na podlagi zahtevka v letu 2007 
nakazala TD Kanja Trzin 417,00 EUR za učno pot 
Onger. V letu 2007 projekt ni bil realiziran. Sredstva 
so ostala rezervirana pri društvu.  
 
V času pisanja predloga poročila še nismo prejeli 
obračuna stroškov, ki opravičujejo prejeti znesek 
dotacije (oktober 2008). V novembru 2008 smo prejeli 
kot del odzivnega poročila dokazilo, da je delno 
projekt že zaključen.  
 
Priporočilo: 
 
Priporočamo, da se v prihodnosti društvena dejavnost 
oblikuje na način, da bodo projekti pravočasno 
realizirani v skladu s planom dela in prejetimi sredstvi 
Občine. O projektih, ki niso končani je potrebno redno 
obveščati Občino Trzin (donatorja). Občina Trzin ima 
pravico zahtevati povračilo sredstev za nerealizirane 
projekte.  
 
Odziv nadzorovane osebe: 
 
Del projekta je že zaključen. Potrebno je namestiti še 
ustrezne označbe in pot redno vzdrževati. 
Nepogrešljivo je bilo delo prostovoljcev. 
 
 
Številka: 060-2/2007 predsednica 
Datum: 28.11.2008 nadzornega odbora: 
   Katarina Kadunc, l.r.  

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03) 
objavljam 

 
Ponovni RAZPIS 

za podelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu 
dijaku ali študentu in štipendije dijaku ali študentu 
iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko 

oziroma študijsko leto 2008/2009 
 

1.  
 

Občina Trzin ponovno razpisuje eno štipendijo za 
nadarjenega dijaka ali študenta in eno štipendijo za 
dijaka ali študenta iz manj premožne družine. Občina 
bo podelila obe štipendiji, če bo komisija prejela dovolj 
ustreznih vlog. V kolikor ne bo ustreznih vlog za vsako 
od razpisanih štipendij, lahko komisija podeli dve 
istovrstni razpisani štipendiji. 
 

2. 
 
Razpisana vsota znaša 3.802 EUR.  
Štipendiji se podeljujeta od 01.09.2008 dalje za dijake 
in od 01.10.2008 dalje za študente. Mesečna 
štipendija za dijake znaša 130,71 EUR, za študente 
pa 172,31 EUR. 
 

3. 
 
Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo po 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih z 
javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis in 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 
 
- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin, 
- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole 
niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v 1. letnik 
višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso 
starejši od 26 let.  
 
Kandidatu, ki se izobražuje v tujini, se lahko dodeli 
štipendija, če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri 
ali stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega 
programa z javno veljavnostjo.  
 

4. 
 
Štipendijo za nadarjenega dijaka ali študenta lahko 
pridobi dijak ali študent, ki: 
 
- je v preteklem šolskem letu dosegel vsaj prav dober 
uspeh (dijaki) oziroma ima vsaj prav dobro (8) 
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov, 
- je dejaven v društvenem, kulturnem, socialnem ali 
športnem življenju Trzina ter 
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- izkazuje umetniško ali športno nadarjenost ali če je 
na področju izobraževanja dosegel javno priznan 
uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh letih, 
- izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev štipendije. 
 
V primeru večjega števila kandidatov imajo prednost 
pri izbiri kandidati z boljšim učnim oziroma študijskim 
uspehom. V kolikor ima več kandidatov enak uspeh 
oziroma enako oceno se izbor naredi na podlagi meril, 
ki se točkujejo in sicer vsako predloženo dokazilo, ki 
ni starejše od dveh let, z eno točko:  

1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na 
regijskem ali državnem tekmovanju; 

2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali 
nagrajena diplomska naloga na regijskem ali 
državnem nivoju; 

3. mednarodno priznanje ali nagrada. 

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako 
oceno je izbran kandidat z višjim številom doseženih 
točk. 
 

5. 
 
Štipendijo za dijaka ali študenta iz manj premožne 
družine lahko pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje 
splošne pogoje za pridobitev štipendije in če kandidat 
in njegova družina s svojimi dohodki in prejemki ne 
presegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije 
za več kot 40 %. To pomeni, da za dodelitev občinske 
štipendije dohodek na družinskega člana v letu 2007 
ne sme presegati 5.330 EUR. Dohodki na 
družinskega člana se ugotavljajo na način, kot ga 
določa Pravilnik o štipendiranju (Ur.l. RS št. 48/99, 
43/00, 62/01, 85/02, 40/03 in 64/04).  
 
V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost 
pri izbiri kandidati z nižjim dohodkom na družinskega 
člana.  

 
6. 

 
Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu 
»Vloga za dodelitev občinske štipendije za nadarjene« 
ali »Vloga za dodelitev občinske štipendije za otroke 
iz manj premožnih družin«. Obrazec se dobi na 
vložišču Občine Trzin, objavljen pa je tudi na spletni 
strani Občine Trzin (www.trzin.si). 
 

7. 
 
Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije 
priložiti:  
- življenjepis, 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko 
leto. 
 
K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za 
dijaka ali študenta iz manj premožne družine priložiti 

poleg prilog iz prvega odstavka tega člena tudi 
dokazila o dohodkih za družinske člane, ki imajo 
dohodke in niso zavezanci za napoved dohodnine. Za 
otroke, ki so starejši od 15 let, je potrebno priložiti 
dokazila o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto. Vlogi 
je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so zahtevana v 
obrazcu vloge za štipendijo. 
 
K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za 
nadarjene poleg prilog iz prvega odstavka tega člena 
priložiti tudi dokazilo o šolskem/študijskem uspehu v 
preteklem letu, dokazilo o vključevanju v delo trzinskih 
društev in organizacij, dokazila o dosežkih na 
regijskem ali državnem tekmovanju, o prejetih 
nagradah za umetniško ali raziskovalno delo na 
regijskem ali državnem nivoju, o nagrajeni diplomski 
nalogi, dokazila o prejetem mednarodnem priznanju 
ali nagradi in ostala dokazila, ki so zapisana v obrazcu 
vloge za štipendijo (dokazila o nadarjenosti ne smejo 
biti starejša od dveh let).  
 

8. 
 

Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije 
oddati najkasneje do 23. februarja 2009. Vloge se 
pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno na naslov:  
 
OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno 
pri Andreji Kočar ali na telefonski številki: 01/564 45 
43. 

 
9.  
 

Vloge za dodelitev štipendij bo obravnavala komisija, 
katere člani bodo člani in članice odbora občinskega 
sveta Občine Trzin za socialno politiko, zdravstvo in 
dejavnost društev, svetovalec župana za finance in 
proračun ter svetovalec župana za družbene 
dejavnosti. 
 
Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in 
študentov bo komisija obravnavala na prvi naslednji 
seji po izteku roka za oddajo vlog.  
 

10.  
 

Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa je pri 
obravnavi vlog dolžna upoštevati merila in pogoje, 
predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v Občini 
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03).  
 

11.  
 

Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava 
Občine Trzin v desetih dneh po odločitvi komisije iz 
predhodnih členov.  
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12.  
 

Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 8 dneh po 
prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor pri 
županu Občine Trzin.  
 

13.  
 
Medsebojna razmerja med Občino Trzin in 
štipendistom se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu 
občine s štipendistom sklene župan.  

 
V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da v 
skladu z 20. členom Pravilnika o štipendiranju v 
Občini Trzin vsako leto opravlja tudi plačano delovno 
prakso, ki traja praviloma en mesec.  
 
 
Številka: Ž-5/2009  Župan: 
Datum:07.01.2009  Tone Peršak, l.r. 
 
 
Vloga za nadarjene je dostopna na naslednji: 
http://www.trzin.si/datoteke/obvestila/obrazec-
%20vloga%20za%20stipendijo-nadarjeni_4.doc
 
 
Vloga za otroke iz manj premožnih družin je dostopna 
na naslednji strani: 
http://www.trzin.si/datoteke/obvestila/obrazec-
%20vloga%20za%20stipendijo-
za%20otroke%20iz%20manj%20premoznih%20druzi
n_2.doc
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