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 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 2/2011, 29. marec 2011

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 
št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010), Pravilnika o sestavljanju po-
ročil za proračun, proračunske uporab-
nike in druge osebe javnega prava (Ur.l. 
RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08 58/2010 (60/2010 popr.) in 
104/2010), Dogovora o medsebojnih pra-
vicah, obveznostih in odgovornostih in 
drugih razmerjih oziroma Odloka o usta-
novitvi skupne občinske uprave »Medob-
činski inšpektorat in redarstvo« (Uradni 
vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni 
vestnik Občine Lukovica št. 9/2009, Ura-
dne objave Glasila občine Komenda št. 
10/2009, Uradni vestnik Občine Mengeš 
št. 7/2009, Uradni vestnik Občine Mo-
ravče št. 9/2009, Uradno glasilo Občine 
Vodice, št. 9/2009) in Navodila o pripra-
vi zaključnega računa državnega in ob-
činskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in re-
zultatih neposrednih in posrednih upo-
rabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07 in 102/2010) na 5. redni seji 
dne 23.03.2011 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
z Letnim poročilom Medobčinskega in-
špektorata in redarstva občin Trzin, Ko-
menda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vo-
dice za leto 2010.

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

Številka: 5-1/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

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 5. redni seji 
dne 23.03.20101 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
Letnim programom dela Nadzornega od-
bora Občine Trzin za leto 2011 in ugota-
vlja, da je program ustrezen.

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

Številka: 5-2/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi (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), Zako-
na 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 
1. korespondenčni seji dne 08.03.2011 
sprejel sklep o

LETNEM PROGRAMU DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 

2011

Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 
2011 deloval v okviru pristojnosti, opre-
deljene v statutu Občine Trzin in v skladu 
s Poslovnikom Nadzornega odbora Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 5/99).

 V skladu z določili 41. člena Statuta ob-
čine Trzin načrtuje Nadzorni odbor v letu 
2011 naslednje naloge:

Nadzorni pregled nad tekočim poslo-•	
vanjem Občine Trzin 
Nadzorni pregled dela zaključnega ra-•	
čuna Občine Trzin 
Nadzor nad programskim in finančnim •	
delom glasila Odsev
Nadzor finančnega poslovanja izbranih •	
društev 
Posamezni hitri pregledi upravičenosti •	
in namembnosti delnega sofinanciranja 
z občinskimi sredstvi organizacijam za 
različno udejstvovanje občanov Trzina
Spremljanje financiranja izgradnje no-•	
vega vrtca

Delni nadzor nad učinkovitostjo delo-•	
vanja medobčinskega inšpekcijskega 
organa z vidika sofinanciranja stroškov 
za njegovo delovanje ter učinkom po-
branih kazni v občini Trzin

V skladu z 2. odstavkom 42. člena Statu-
ta občine Trzin bo Nadzorni odbor lahko 
obravnaval tudi zadeve, ki jih bo s skle-
pom določil Občinski svet Občine Trzin ali 
župan. Pri tem bo upošteval obremenje-
nost in strokovno usposobljenost svojih 
članov v okviru svojega dela in sprejel le 
zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost.

Praviloma bodo nadzor opravljali člani 
Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor 
pa bo, v skladu z drugim odstavkom 44. 
člena Statuta Občine Trzin povabil k sode-
lovanju ustrezne strokovne sodelavce.
 
Nadzorni odbor pričakuje, da bosta žu-
pan in občinska uprava, poleg strokovne 
in administrativne pomoči v skladu s 1. 
odstavkom 44. člena Statuta Občine Trzin, 
zagotovila tudi minimalno obliko izobra-
ževanja članov Nadzornega odbora.

Konec leta bo Nadzorni odbor podal po-
ročilo o svojem delu in ga posredoval žu-
panu in občinskemu svetu.

V letu 2011 bo predvidoma devet rednih 
sej Nadzornega odbora. Redno se bodo 
sestajale tudi delovne skupine, ki bodo na 
osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzor-
nega odbora, opravljale nadzorne pregle-
de po sprejetem letnem programu dela 
Nadzornega odbora.

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 2011.

Št.: 032-2/2011 PReDseDNik NaDzORNega ODbORa

DatUm: 08.3.2011 DaRkO kONČaN, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi (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. 
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člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine 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) je občinski svet Občine Tr-
zin na 5. redni seji dne 23.03.2011 sprejel

SKLEP:

Občinski svet Občine Trzin se seznanja s 
končnim poročilom Nadzornega odbora 
o Pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 
2008.

Občinski svet Občine Trzin se seznanja s 
končnim poročilom Nadzornega odbora 
o nadzoru porabljenih sredstev za izgra-
dnjo Doma starejših Trzin. 

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

Številka: 5-3/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

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 Poslovni-
ka Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 8. korespondenčni 
seji dne 29.09.2010 sprejel

KONČNO POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU PRIHODKOV 
OBČINE TRZIN ZA LETO 2008

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod
Nadzorni odbor je na 37. redni seji z dne 
13.01.2010 sprejel sklep o nadzoru dela 
proračuna in sicer vseh prihodkov Občine 
Trzin za leto 2008. V delovno skupino za 
izvedbo nadzora sta bili imenovani Katari-
na Kadunc in Greta Radanovič.

Dne 27.1.2010 smo opravili razgovor na 
Občini Trzin in pridobili pojasnila:

Izpis pregleda prihodkov: realizirano •	
2007, realizirano 2008, proračun 2008, 
proračun 2009 in realizirano 2009 (oce-
na, ker zaključni račun še ni bil dokon-
čan).
Izpis konto kartic vseh prihodkov, ki iz-•	
kazujejo promet v letu 2008.
Razgovor z ga. Valentino Hvala z na-•	
menom pridobitve informacij o vsebini 
prihodkov na posamičnih kontih.

Po seji delovne skupine z dne 27.1.2010 
smo z dopisom zahtevali pojasnila in do-
kumente za vzorčno preveritev dogod-
kov. Želeli smo 14 odgovorov na vsebin-
ska vprašanja o pripoznavanju prihodkov, 
izbrali smo 23 knjižb za katere smo žele-
li podporno dokumentacijo in postavili 
6 vprašanj glede primerjave posamičnih 
prihodkov s planom oziroma preteklim 
obdobjem. Odgovore in dokumentacijo 
smo prejeli v roku. Nadzor smo na podlagi 
pregleda dodatne dokumentacije in raz-
govora zaključili dne 3.6.2010.

Namen in cilj nadzora:
preveriti skladnost finančnega poslo-•	
vanja z zakoni in podzakonskimi akti 
ter preglednost poslovanja;
preveriti skladnost finančnega poslo-•	
vanja s proračunom Občine Trzin za 
leto 2008;
ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih •	
knjig;
poročati o ugotovljenih nepravilnostih;•	
podati priporočila in predloge za na-•	
daljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje 
o predmetu nadzora – prihodki Občine 
Trzin za leto 2008. 

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovi-
tve in z njimi povezana priporočila, ki iz-
hajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

1. TURISTIČNA TAKSA
Ugotovitev:
Pri pregledu prihodkov iz naslova turistič-
ne takse smo ugotovili, da ima medobčin-
ski inšpektorat pristojnost preveriti pra-
vilnost vodenja dnevnikov in pravilnost 
obračunavanja turistične takse. Višje pri-
stojnosti ima policija. Glede na prejeta po-
jasnila ocenjujemo, da občina ne opravlja 
nadzorov nad pobiranjem takse in ni po-
sebnih dokazil, da inšpektorji preverjajo 
to področje v skladu z njihovimi pristoj-
nostmi.
Priporočilo:
Prihodki od turistične takse niso pomem-
ben del prihodkov občine, vendar kljub 
temu priporočamo, da se občasno opra-
vijo nadzori nad popolnostjo zajetja pri-

hodkov ter nad pravilnostjo obračunava-
nja višine turistične takse. 

2. PROCES IZTERJAVE TERJATEV
Ugotovitev:
Na podlagi opravljenega nadzora ugota-
vljamo, da občina redno spremlja zapadle 
terjatve in redno izvaja izterjavo. Procesi 
niso formalno zapisani.
Priporočilo:
Občini priporočamo, da zapiše in uradno 
potrdi postopek/proces izterjave terjatev. 
Nadzor nad terjatvami se mora redno iz-
vajati, zato priporočamo, da se opredelijo 
periode preverjanja, način opominjanja in 
zadolžitve delovnih mest v tem procesu.

3. PLANIRANJE DENARNIH TOKOV
Ugotovitev:
Občina ima pri različnih bankah vezana 
denarna sredstva. O vezavi se redno raz-
mišlja in odloča, občina izbira banko z 
najugodnejšo obrestno mero in pogoji 
vezave. Prihodki od obresti so že nekaj-
krat bili večji od prvotno planiranih zaradi 
dobrega upravljanja z denarjem. Pa ven-
dar hkrati ugotavljamo, da občina nima 
planov denarnih tokov, niti dnevnih, te-
denskih ali mesečnih.
Priporočilo:
Ocenjujemo, da bi morda lahko bila Obči-
na Trzin še uspešnejša v vezavi denarnih 
sredstev, v kolikor bi imela izdelane pla-
ne denarnih tokov. Če kadrovska zasedba 
omogoča redno planiranje denarnih to-
kov, svetujemo da občina čimprej prične 
spremljati planirane odlive in prilive.

4. AMICUS
Ugotovitev:
Občina ima evidentirane prihodke iz na-
slova oglaševanja na reklamnih panojih. 
Licenco za panoje ima družba Amicus, z 
njimi ima občina sklenjeno 5-letno po-
godbo. Prihodki proračuna 2008 ne od-
ražajo ravno dejanskega oglaševanja na 
reklamnih panojih, saj Amicus plačuje z 
zamudo, prihodki pa so pripoznani na 
dan plačila. 
Priporočilo:
Občini svetujemo, da prouči sedanja po-
godbena določila in razmisli o morebitni 
menjavi ponudnika. Na podlagi razpisa je 
potrebno poiskati najugodnejšega ponu-
dnika, razpis pa bi moral omogočiti, da se 
nanj prijavi večje število ponudnikov. 

5. NAJEMNINE
Ugotovitev:
Pri pregledu prihodkov iz naslova naje-
mnin smo za izbrani vzorec – Taubi Mar-
jan – ugotovili, da se najemnina zaraču-
nava na podlagi pogodbe. V pogodbi je 
opredeljeno, da višina najemnine temelji 
na cenitvi nepremičnine iz meseca junija 
2001. Po naši grobi oceni menimo, da bi 
lahko občina dosegala višje prihodke iz 
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naslova dajanja v najem Taubi Marjanu.
Priporočilo:
Občini priporočamo, da posodobi tiste ce-
nitve nepremičnin, ki so že zastarele in na 
katerih temeljijo sedanji prihodki občine. 

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba ni posredovala odziv-
nega poročila.

Številka: 060-2/2010 PReDseDNiCa 
DatUm: 29.09.2010 DelOvNe skUPiNe
  kataRiNa kaDUNC, l.r.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

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 Poslovni-
ka Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 9. korespondenčni 
seji dne 08.10.2010 sprejel

KONČNO POROČILO  
NADZORNEGA ODBORA  

O NADZORU PORABLJENIH 
SREDSTEV ZA IZGRADNJO DOMA 

STAREJŠIH TRZIN

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod
Nadzorni odbor je na 34. redni seji dne 
7.10.2009 sprejel sklep o nadzoru pora-
bljenih sredstev za izgradnjo Doma sta-
rejših Trzin do konca leta 2009. V delovno 
skupino za izvedbo nadzora sta bila ime-
novana Greta Radanovič in Tomaž Lajovic.

Občino smo z dopisom zaprosili za izbra-
no, z investicijo povezano dokumentacijo, 
kar je Občina v mogočem obsegu izpolni-
la - v danem trenutku nam, zaradi neza-
ključenosti izgradnje in neopravljenega 
prevzema, še niso mogli posredovati ve-
čine podatkov v zvezi s knjižbami osnov-
nih sredstev, ker ta še niso bila prevzeta in 
dana v funkcijo.

Tekom nadzora smo pregled usmerili v is-
kanje odgovorov na štiri vprašanja, ki so 
se izkazala za bistvena za presojo dejanj v 

investicijskem projektu:
Kateri interesi so bili zasledovani pri in-•	
vesticiji v Dom starejših Trzin?
Zakaj je bil izbran postopek z neposre-•	
dnimi pogajanji s Kraškim zidarjem?
Je bila menjava zemljišč v skladu z in-•	
teresi občine in varovanja njenega pre-
moženja?
Zakaj je bil za izvajalca oskrbe izbran •	
Dom počitka Mengeš ter ali je pogod-
bena cena najema primerna in ustre-
zna?

Med 11.11.2009 in 24. 9. 2010 so bili opra-
vljeni trije sestanki z vodji projekta in dru-
gimi sodelujočimi na strani občine, kjer 
smo dobili pojasnila o uporabljenih pri-
stopih in korakih v času od sprejema pr-
vih odločitev in oblikovanja projektne 
skupine v letu 1999 dalje. 

Namen in cilj nadzora:
preveriti zakonitost in ustreznost po-•	
stopkov izbire izvajalcev ter razpolaga-
nja s premoženjem občine;
preveriti preglednost poslovanja ter •	
namenskost in smotrnost porabe pro-
računskih sredstev pri izgradnji Doma 
starejših Trzin;
poročati o ugotovljenih nepravilnostih;•	
podati priporočila in predloge za na-•	
daljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o 
predmetu nadzora – porabljena sredstva 
za izgradnjo Doma starejših občanov. 

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovi-
tve in z njimi povezana priporočila, ki iz-
hajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

PREGLEDNOST POGODBENIH RAZMERIJ
Ugotovitev:
Pri pregledu smo se srečali z vrsto pogodb, 
ki jih je sklenila Občina. Le redko smo na-
leteli na pojasnilne določbe oziroma ugo-
tovitve, ki jasno in nedvoumno sporočajo 
pomembne okoliščine in zgodovino, ki so 
vodile do sklenitve pogodbenega razmer-
ja. Opustitev tovrstnih pojasnilnih določb 
v samih pogodbah omejuje preglednost 
in otežuje razumevanje, posebej v dolgo-
trajnih in kompleksnih projektih, kakršen 
je izgradnja Doma starejših Trzin, ki so se-
stavljeni iz množice pogodbenih razmerij 
ter v njih sodeluje veliko ljudi.
Priporočilo:
Priporočamo, da se v vseh pogodbah, ki 
jih sklepa Občina, dosledno posveča po-
zornost uvodnim pojasnilnim določbam, 
ki naj čim natančneje osvetlijo okoliščine, 
zgodovino razmerij in medsebojne inte-
rese strank ob sklenitvi pogodbe.

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba je v odzivnem poro-
čilu z dne 06.10.2010 izrazila strinjanje z 
osnutkom poročila ter nanj ni imela pri-
pomb.

Številka: 060-2/2009  PReDseDNik 
DatUm: 08.10.2010 DelOvNe skUPiNe:
 tOmaŽ laJOviC, l.r.

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 občinske-
ga sveta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 3/99, 
10/2000 in 5/2004) na 5. redni seji, dne 
23.03.2011 sprejel

LETNI NAČRT DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TR-

ZIN ZA LETO 2011

1. 
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem 
delu leta 2011 (do vključno julija) sestal 
predvidoma na petih rednih sejah. 

V drugem delu leta 2011 (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. 

Župan lahko po potrebi v skladu z zako-
nom, Statutom Občine Trzin in Poslovni-
kom 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 2011, 
bo župan predvidoma uvrstil v predloge 
dnevnih redov sej: 

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustano-•	
vitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, 
izobraževanje, šport, turizem in mladi-
no Trzin,
Proračun Občine Trzin za leto 2011 in •	
leto 2012 – druga obravnava,
Načrt pridobivanja in razpolaganja z •	
nepremičnim premoženjem Občine Tr-
zin za leto 2011 in 2012 – druga obrav-
nava; 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,•	
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Pravilnik o sofinanciranju programov in •	
prireditev društev, klubov, zvez in dru-
gih organizacij zunaj področij kulture, 
športa in humanitarne dejavnosti v Ob-
čini Trzin;
Pravilnik o financiranju in sofinancira-•	
nju programov za področje humani-
tarnih društev in organizacij, ki imajo 
sedež ali delujejo na območju Občine 
Trzin;
Odlok o spremembah in dopolnitvi Od-•	
loka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Trzin – hitri postopek;
Letni program športa v Občini Trzin za •	
leto 2011;
Volitve in imenovanja:•	
Sklep o imenovanju članov Nadzorne-•	
ga odbora Občine Trzin;
Sklep o predlaganju kandidatov za so-•	
dnike porotnike Okrožnega sodišča v 
Ljubljani;
Letno poročilo Medobčinskega inšpek-•	
torata in redarstva Občin Komenda, Lu-
kovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Tr-
zin za leto 2010,
Letni program dela Nadzornega odbo-•	
ra za leto 2011,
Seznanitev s končnimi poročili Nadzor-•	
nega odbora,
Letni načrt dela Občinskega sveta Ob-•	
čine Trzin za leto 2011,
Soglasje k imenovanju direktorja Zdra-•	
vstvenega doma Domžale,
Poročilo o uresničevanju Lokalnega •	
energetskega koncepta Občine Trzin,
Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu •	
do informacij javnega značaja v letu 
2010,
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o turističnem vodenju na ob-
močju Občine Trzin – skrajšani posto-
pek,
Seznanitev s poročili organizatorjev vo-•	
lilnih kampanj za lokalne volitve 2010,
Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih •	
zelenih površin na območju Občine Tr-
zin – prva obravnava, 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka •	
o določitvi pomožnih objektov – skraj-
šani postopek, 
Poročilo glavnega in odgovornega ure-•	
dnika občinskega glasila Odsev, 
Sklep o imenovanju predsedni-ka/ce, •	
namestni-ka/ce predsedni-ka/ce ter 
članov in namestnikov Občinske volil-
ne komisije,
Sklep o imenovanju glavnega in odgo-•	
vornega urednika občinskega glasila 
Odsev,
Zaključni račun Proračuna Občine Tr-•	
zin za leto 2010 in Poročilo o uresniče-
vanju Strategije razvoja Občine Trzin za 
obdobje 2005 do 2010 za leto 2010 in 
uresničevanju Proračuna Občine Trzin 
za leto 2010, 
Predlog za odpis zastaranih obvezno-•	
sti,

Seznanitev s premoženjsko bilanco Ob-•	
čine Trzin za leto 2010, 
Sklep o nagradah in priznanjih Občine •	
Trzin za leto 2011,
Poročilo o uresničevanju Programa ra-•	
zvoja športa v Občini Trzin v letu 2010, 
Poročilo o uresničevanju Letnega pro-•	
grama kulture za leto 2010 v Občini Tr-
zin, 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o •	
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Trzin,
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o •	
financiranju in sofinanciranju progra-
mov za področje humanitarnih dejav-
nosti in prireditev humanitarnih dru-
štev in organizacij, ki imajo sedež ali 
delujejo na območju Občine Trzin, 
Spremembe in dopolnitve o sofinanci-•	
ranju programov in prireditev društev, 
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 
področij kulture, športa in humanitar-
nih dejavnosti v Občini Trzin, 
Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih •	
zelenih površin na območju Občine Tr-
zin – druga obravnava,
Predlog Statuta Občine Trzin – prva •	
obravnava,
Predlog Statuta Občine Trzin – druga •	
obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o plakatiranju in drugih oblikah 
oglaševanja in obveščanja na območju 
Občine Trzin – prva obravnava;
Občinski program varnosti cestnega •	
prometa – prva obravnava,
Odlok o lokalnih cestah, javnih poteh in •	
urejanju prometa v Občini Trzin – prva 
obravnava,
Poročilo župana o izvrševanju in rea-•	
lizaciji Proračuna Občine Trzin za leto 
2011 v prvem polletju leta 2011 in Re-
balans Proračuna Občine Trzin za leto 
2011, 
Seznanitev občinskega sveta s Progra-•	
mom priprave za sprejem OPPN za ob-
močje CT 5/1 Brodišče,
Poročilo o delu občinskega štaba civil-•	
ne zaščite v letu 2010, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o programu opremljanja ze-
mljišč za gradnjo za obstoječo komu-
nalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju 
Občine Trzin, 

Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 
2011, bo župan predvidoma uvrstil na 
dnevne rede sej: 

Seznanitev z Oceno varnostnih razmer •	
za leto 2010,
Stanovanjski program OT za obdobje •	
2011 do 2014, 
Poročilo o stanju okolja v Občini Trzin,•	
Odlok o lokalnih cestah, javnih poteh •	
in urejanju prometa v Občini Trzin – 
druga obravnava;

Občinski program varnosti cestnega •	
prometa – druga obravnava;
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o plakatiranju in drugih oblikah 
oglaševanja in obveščanja na območju 
Občine Trzin – druga obravnava;
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini 
Trzin,
Poročilo o izvajanju javne službe oskr-•	
be s pitno vodo b Občini Trzin v letu 
2010,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne •	
službe odvajanja odpadnih vod v Obči-
ni Trzin za leto 2010,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne •	
službe ravnanja z odpadki v Občini Tr-
zin za leto 2010, 
Poročilo o kakovosti pitne vode iz vo-•	
dooskrbnih sistemov v upravljanju Jav-
nega komunalnega podjetja Prodnik 
d.o.o. za leto 2010, 
Predlog Poslovnika o delu občinskega •	
sveta Občine Trzin – prva obravnava,
Letno poročilo JP CČN Domžale – Ka-•	
mnik d.o.o. za leto 2010,
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Trzin, 
Sklep o določitvi izhodiščne cene ze-•	
mljišč za potrebe občinskih cest v Ob-
čini Trzin, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o odvajanju komunalne in pa-
davinske odpadne vode v Občini Trzin,
Predlog Poslovnika občinskega sveta •	
Občine Trzin – druga obravnava,
Poročilo o delu Nadzornega odbora za •	
leto 2011;
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin;•	
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o čiščenju komunalnih odpa-
dnih in padavinskih vod, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah •	
Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Trzin, 
Dopolnitve in spremembe Sklepa o do-•	
ločitvi 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 Tr-
zin,
Operativni program varstva okolja, •	
Odlok o upravljanju in vzdrževanju sta-•	
novanj in poslovnih prostorov v lasti 
Občine Trzin – prva obravnava,
Predlog rebalansa Proračuna Občine •	
Trzin za leto 2011,
Predlog Sprememb Proračuna Občine •	
Trzin za leto 2012, 
Spremembe in dopolnitve Lokalnega •	
energetskega koncepta Občine Trzin, 
Sklep o določitvi vrednosti za izračun •	
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nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča za leto 2012,
Sklep o določitvi vrednosti točke za iz-•	
račun komunalne takse za leto 2012,
Sklep o povprečni gradbeni ceni, pov-•	
prečnih stroških komunalnega ureja-
nja stavbnih zemljišč in vrednosti ne-
zazidanega stavbnega zemljišča za leto 
2012 v Občini Trzin,
Odlok o upravljanju in vzdrževanju sta-•	
novanj in poslovnih prostorov v lasti 
Občine Trzin – druga obravnava, 
Seznanitev občinskega sveta s Progra-•	
mom priprave sprememb in dopolni-
tev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Trzin, 
Seznanitev občinskega sveta s Progra-•	
mom priprave Občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta za območje NT 
4/1 Peske,
Letni program kulture za leto 2012 in •	
Letni program športa za leto 2012.•	

Poleg navedenih predlogov aktov bo žu-
pan predlagal občinskemu svetu v spre-
jem tudi predloge odlokov in drugih ak-
tov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti 
zaradi usklajevanja občinskih predpisov s 
sprejetimi zakoni, še posebej tistih, ki za-
devajo pravice, svoboščine in dolžnosti 
občanov. 

3. 
V skladu s Poslovnikom občinskega sve-
ta 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 Tr-
zin. Na pobude in predloge upravičenih 
predlagateljev in pobudnikov se uvrsti-
jo 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 veljav-
no zakonodajo. 

Številka: 5-4/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

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, 
51/2010 in 84/2010), 20. in 21. člena Pravil-
nika o metodologiji in obveznih vsebinah 
lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 
74/09 in 3/11) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. 
O.T. št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 
5. redni seji 23. marca 2011 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s Poročilom o izvedenih ukrepih iz načr-
ta LEK občine Trzin in njihovih učinkih za 
leto 2010 s strani uprave in vodstva Obči-
ne Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripra-
vljeno.

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

Številka: 5-5/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011  aNtON PeRŠak, l.r.

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, 
51/2010 in 84/2010), Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja – UPB 2 (Ur.l. 
RS, št. 51/06) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. 
O.T. št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 
5. redni seji 23. marca 2011 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom o izvajanju določb Zakona o do-
stopu do informacij javnega značaja v letu 
2010 s strani uprave in vodstva Občine Tr-
zin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.

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

Številka: 5-6/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

Na podlagi 21. in 65. člen Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list 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), 10. in 98. člen Statuta Obči-
ne Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/2006-UPB2 in 8/2006) in Zakona o spod-
bujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/2004) je Občinski svet Občine Trzin na 5. 
redni seji dne 23.03.2011 sprejel

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLO-
KA O TURISTIČNEM VODENJU NA 

OBMOČJU OBČINE TRZIN

1. člen
V Odloku o turističnem vodenju na ob-

močju Občine Trzin (Uradni vestnik Ob-
čine Trzin, št. 10/2007) se v 5. členu doda 
besedilo člena, ki se glasi:

» Določbe tega člena ne veljajo za opra-
vljanje dejavnosti turističnega vodnika in 
turističnega spremljevalca kadar tuj drža-
vljan spremlja organizirane skupine obi-
skovalcev, ki so začeli svoje potovanje zu-
naj Republike Slovenije «. 

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 5-8/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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 volilni 
in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 
41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 
Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011) in Sklepa o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
(Ur. vestnik OT, št. 3/2010) na 5. redni seji 
dne 23.03.2011 sprejel naslednji 

SKLEP
O SEZNANITVI S POROČILI ORGA-
NIZATORJEV VOLILNIH KAMPANJ 

ZA LOKALNE VOLITVE 2010

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s poročili organizatorjev volilnih kampanj 
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilne kampanje za lokalne volitve leta 
2010, ki so jih predložili:

Romeo Podlogar, organizator volilne •	
kampanje za kandidata za župana Ro-
mea Podlogarja;
Romeo Podlogar, organizator volilne •	
kampanje kandidatov za člane Občin-
skega sveta liste Za zeleni Trzin;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, •	
organizator volilne kampanje za kandi-
data za župana Franeta Mazovca;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, •	
organizator volilne kampanje kandida-
tov za člane Občinskega sveta liste Tr-
zinci;
SDS, organizator volilne kampanje za •	
kandidatko za županjo Milico Erčulj;
SDS, organizator volilne kampanje kan-•	
didatov za člane Občinskega sveta za li-
sto SDS;
LDS – Liberalna demokracija Slovenije;•	
Jure Jerman, organizator volilne kam-•	
panje za kandidata za župana Valentina 
Kolenca;
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Jure Jerman, organizator volilne kam-•	
panje kandidatov za člane Občinskega 
sveta za Listo Trzin je naš dom;
Boris Tone Peršak, organizator volilne •	
kampanje za kandidata za župana To-
neta Peršaka;
Anton Kralj, organizator volilne kam-•	
panje kandidatov za člane Občinskega 
sveta Liste za trajnostni razvoj Trzina – 
Tone Peršak in sokrajani;
N.SI – Nova Slovenija Krščanska ljudska •	
stranka;
DeSUS – Demokratična stranka upoko-•	
jencev Slovenije, OO Trzin in
Socialni demokrati.•	

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

Številka: 5-9/2011 ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

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-ZJ-
ZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Domžale 
(Uradni vestnik OT, št. 7/2000) in Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je občin-
ski svet Občine Trzin na 5. redni seji, dne 
23.03.2011 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša z ime-
novanjem Janeza Svoljšaka, dr. med. spec. 
za direktorja javnega zavoda Zdravstveni 
dom Domžale.

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

Številka: 5-10/2011  ŽUPaN:
DatUm: 23.03.2011 aNtON PeRŠak, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Trzin 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), Zakona o lokalnih volitvah 
(Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB3 in 45/2008) in 

Statuta Občine Trzin ( Uradni vestnik Ob-
čine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 
8/06) objavlja

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV 
PREDLOGOV KANDIDATOV 

ZA PREDSEDNI-KA/CO, NAME-
STNI-KA/CO PREDSEDNI-KA/CE, 

ČLANE TER NAMESTNIKE 
ČLANOV OBČINSKE VOLILNE 

KOMISIJE OBČINE TRZIN

Dosedanja Občinska volilna komisija 
je bila imenovana na 16. redni seji, dne 
16.04.2007, sklep o imenovanju pa je bil 
objavljen v Uradnem vestniku, 25.04.2007, 
ko je tudi pričel veljati. Glede na to, da Za-
kon o lokalnih volitvah v 48. členu določa, 
da se komisijo imenuje za obdobje štirih 
let, bo 25.04.2011 komisiji potekel man-
dat, zato je potrebno imenovati novo. 
Nadalje 35. člen Zakona o lokalnih voli-
tvah določa, da se predsednika in name-
stnika imenuje izmed sodnikov ali dru-
gih diplomiranih pravnikov. Ostali člani 
volilne komisije in njihovi namestniki se 
imenujejo po predlogih političnih strank, 
drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov. 

V omenjenem zakonu pa so določene tudi 
naloge Občinske volilne komisije, med ka-
tere spadajo:

skrb za zakonitost volitev v občinski •	
svet; 
potrjevanje posamične kandidature •	
oziroma liste kandidatov in sestavljanje 
seznamov kandidatov oziroma list kan-
didatov; 
določitev volišč; •	
imenovanja volilnih odborov; •	
ugotavljanje rezultatov glasovanja in •	
razglasitev, kateri člani občinskega sve-
ta so izvoljeni ter dajanje poročil o izidu 
volitev; 
opravljanje in vodenje neposrednega •	
tehničnega dela v zvezi z volitvami; 
opravljanje drugih nalog, ki jih določa •	
ta zakon.

Predloge oddajte v zaprti kuverti do 
14.04.2011, do 14:00 ure na Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 
1236 Trzin.
Kandidaturam je potrebno predložiti tudi 
soglasje kandidata, ki ga lahko najdete 
na spletni strani Občine Trzin www.trzin.si, 
kjer je pod obvestili objavljen javni poziv. 

Številka zaDeve: 040-9/2011
DatUm: 29.03.2011

PReDseDNiCa kOmisiJe za maNDatNa vPRaŠaNJa,
vOlitve iN imeNOvaNJa miliCa eRČUlJ, l.r.
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