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Domžale, 23. 03. 2015, št. 02   cena z DDV: 1,85 €

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na  
4. seji dne 19. 03. 2015 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA  

VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA »VRTEC URŠA«

1. člen

V drugem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvene-
ga zavoda »Vrtec Urša« (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/97, 9/02, 8/04, 
2/06, 4/07, 13/07, 12/08, 11/09, 3/14, v nadaljevanju: odlok) se doda nova 
šesta alineja, ki se glasi:

»- Enota Pikapolonica, Ulica 7. avgusta 16, Dob.«.

2. člen

Spremeni se tretji odstavek 15. člena odloka tako, da se glasi:

»Predstavnike delavcev zavoda se voli iz vsake enote vrtca in izmed upravno 
administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer:

- iz Enote Urša .................................................................2 predstavnika delavcev
- iz Enot Češmin, Čebelica .............................................1 predstavnik delavcev
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- iz Enot Pikapolonica, Bistra, Mavrica .......................1 predstavnik delavcev
- izmed upravno administrativnih 
 ter tehničnih delavcev .............................................. 1 predstavnik delavcev.«.

3. člen

Spremeni se četrti odstavek 15. člena odloka tako, da se glasi:

»Predstavnike staršev se voli iz vsake enote vrtca, in sicer:

- iz Enote Urša ..........................................................................1 predstavnik staršev
- iz Enot Češmin, Čebelica ....................................................1 predstavnik staršev
- iz Enot Pikapolonica, Bistra, Mavrica .......................... 1 predstavnik staršev.«.

4. člen

Predstavnike delavcev in predstavnike staršev v svetu zavoda se izvoli najka-
sneje do 15. 12. 2015.

5. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-3/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 34. a člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list  RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo2, 
76/08 in 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 09/11 
– uradno prečiščeno besedilo2) je 
Občinski svet Občine Domžale na 4. 
seji dne 19. 03. 2015 sprejel

PRAVILNIK 

O DOPOLNITVI PRAVILNIKA 
O PLAČILIH OZ. SEJNINAH 

OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
IN ČLANOV DELOVNIH 

TELES OBČINSKEGA SVETA, 
DRUGIH ORGANOV OBČINE 
IN ORGANOV KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI TER POVRAČILIH 
STROŠKOV

1. člen

V Pravilniku o plačilih oziroma sejni-
nah občinskih funkcionarjev in članov 
delovnih teles občinskega sveta, dru-
gih organov občine in organov krajev-
nih skupnosti ter povračilih stroškov 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
4/10 in 6/14)  se na koncu drugega 
odstavka  3. člena doda nova alinea, 
ki se glasi: 

»-  vodenje seje občinskega sveta 
…………… 7,5 % plače župana«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-4/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi Odloka o priznanjih Obči-
ne Domžale  (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, št. 10/09) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale 9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na 4. seji dne 19. 03. 2015 
sprejel

SKLEP 

O PODELITVI PRIZNANJ 
OBČINE DOMŽALE V LETU 

2015

1. Občina Domžale podeli ZLATO 
PLAKETO Tomažu HABETU, za 
življenjsko delo na področju glasbe.

2. Občina Domžale podeli SREBR-
NO PLAKETO Igorju KUZMIČU, 
za  prizadevno delo pri varovanju 
naravne, zgodovinske in kultur-
ne dediščine ter pospeševanju 
turizma.

3. Občina Domžale podeli BRONA-
STO PLAKETO Zdenki KATKIČ, 
za prizadevno delo na področju 
Šole zdravja.           

4. Občina Domžale podeli BRO-
NASTO PLAKETO Društvu PO-
DEŽELSKIH ŽENA, za 40-letno 
uspešno delo pri organizaciji 
podeželskih deklet in žena.

5. Občina Domžale podeli BRONA-
STO PLAKETO Alešu ERJAVŠKU, 
za prizadevno delo pri urejanju hale 
Komunalnega centra Domžale.

6. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Boštjanu 
URBANIJI, za njegov prispevek k 
razvoju športa, posebej v Smučar-
skem klubu Ihan.

7. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Društvu 
za modelarstvo in aeronavtiko 
MODRA PTICA, ob 40-letnici za 
uspešno delo in vključevanje vseh 
generacij v tehnično kulturo.

8. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Aljažu 
Jakobu KAPLJA, za tekmovalne 
uspehe pri tenisu.

9. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Dragu 
MRDJENOVIČU, za dolgoletno 
požrtvovalno delo v društvih.       

10. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Janezu 
SPREITZERJU, za  dolgoletno 
sodelovanje v glasbenih skupinah.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-7/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 5. člena Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/14) 
ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/11 – Uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 4. 
seji dne 19. 03. 2015 sprejel

POROČILO

O UGOTOVITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE  
ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI DOMŽALE

I.

Organizatorji volilne kampanje na lokalnih volitvah, ki so jim pripadli mandati 
v občinski svet, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje 
glede na število dobljenih glasov:  

POLITIČNA STRANKA ali LISTA Št. 
glasov

Znesek povračila 
v EUR

Stroški volilne 
kampanje v EUR

1. DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev

659 217,47 388,00

2. SDS – Slovenska demokratska stranka 1696 559,68 801,62

3. Lista Reza 751 247,83 7.925,54

4. NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 857 282,81 958,52

5. SMC – Stranka Mira Cerarja 1211 399,63 1.496,34

6. Lista za Domžale 571 188,43 4.249,73

7. LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije 4142 1.366,86 4.973,21

8. SD – Socialni demokrati 497 164,01 1.164,6

II.

Organizatorju volilne kampanje na volitvah za župana pripada pravica do 
delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini kot sledi: 

Kandidat Št. 
glasov

Znesek povračila  
v EUR

Stroški volilne 
kampanje v EUR

1. Toni DRAGAR 6406 768,72 5.009,33

2. Robert HROVAT 1939 232,68 5.583,19

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-5/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 7. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) in 47. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale 9/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na 4. seji dne 19. 
03. 2015 sprejel

SKLEP 

O SEZNANITVI  
Z LETNIM PROGRAMOM DELA 

NADZORNEGA  
ODBORA OBČINE DOMŽALE 

ZA LETO 2015

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2015.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-6/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list št. 94/07 UPB-2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/12-
ZUJF), je Nadzorni odbor Občine 
Domžale na svoji 3. seji dne 18.3.2015 
sprejel

POSLOVNIK NADZORNEGA 
ODBORA OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organiza-
cija in določa način dela nadzornega 
odbora ter status članov nadzornega 
odbora kot organa občine.

2. člen

Nadzorni odbor kot organ občine je 
pri svojem delu samostojen in neod-
visen.

3. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora 
se zagotavljajo v občinskem proraču-
nu, na podlagi okvirnega programa 
dela nadzornega odbora.

4. člen

Sedež nadzornega odbora je na sede-
žu Občine Domžale, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale.

Nadzorni odbor ima pečat okrogle obli-
ke s premerom 35 mm, ki ima v sredini 
grb občine Domžale, ob zgornji krožni-
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ci napis OBČINA DOMŽALE, pod njim 
napis NADZORNI ODBOR, ob spodnji 
krožnici pa napis DOMŽALE.

5. člen

Nadzorni odbor predstavlja predsednik 
ali predsednica nadzornega odbora (v 
nadaljevanju: predsednik), v njegovi 
odsotnosti pa namestnik predsednika.

Namestnika predsednika izvolijo člani 
med seboj, z večino glasov navzočih 
članov.

II. PRISTOJNOSTI 
NADZORNEGA ODBORA

6. člen

Nadzorni odbor občine je najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima naslednje pri-
stojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaga-
njem in gospodarjenjem s premo-
ženjem občine,

- nadzoruje namenskost in smotr-
nost porabe proračunskih sredstev,

- nadzoruje finančno poslovanje upo-
rabnikov proračunskih sredstev.

III.  POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek nadzora

7. člen

Nadzorni odbor sprejme letni pro-
gram nadzora, ki obvezno vsebuje 
letni nadzor zaključnega računa 

proračuna in vsaj polletni nadzor raz-
polaganja z občinskim nepremičnim 
in premičnim premoženjem. 

V program lahko nadzorni odbor 
vključi tudi druge nadzore. 

S programom nadzorni odbor seznani 
občinski svet in župana.

8. člen

Nadzor opravijo člani nadzornega 
odbora oziroma oblikovane delovne 
skupine.

9. člen

Delovne skupine imenuje nadzorni 
odbor vsako leto ob sprejetju progra-
ma dela. 

10. člen

Nadzorni odbor od nadzorovane ose-
be sme in mora:

- zahtevati potrebna obvestila in 
poročila,

- zahtevati poslovno dokumentacijo, 
- opraviti pregled poslovne doku-

mentacije.

11 . člen

Nadzorni odbor pred pričetkom posa-
meznega nadzornega pregleda izda 
sklep, ki mora vsebovati navedbo nad-
zorovanih pravnih ali fizičnih oseb, 
čas in kraj nadzora in opredelitev 
vsebine nadzora. 
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Sklep, ki ga podpiše predsednik, se 
posreduje nadzorovanim osebam.

Predsednik ima pravico in dolžnost 
spremljati izvajanje nadzora.

12. člen

O poteku nadzora se pišejo zapisniki, 
ki so osnova za izdelavo poročila.

O vsakem nadzoru se vodi dosje, 
v katerega se vlaga vse beležke in 
druge listine ter zapisnik, predhodno 
poročilo, eventuelni ugovor in končno 
poročilo.

13. člen

Po opravljenem pregledu pripravi vod-
ja delovne skupine predlog poročila, 
v katerem so navedene nadzorovane 
osebe, odgovorne osebe, predmet 
pregleda, ugotovitve, ocene in mne-
nja ter morebitna priporočila in pre-
dlogi ukrepov.

Poročilo delovne skupine obravnava 
in sprejme nadzorni odbor in na pod-
lagi tega oblikuje predhodno poročilo 
in ga pošlje nadzorovanim osebam. 

Nadzorovane osebe lahko v roku 8 
dni od dneva prejema predhodnega 
poročila pri nadzornem odboru vložijo 
pisni ugovor, o katerem mora le-ta 
odločiti na naslednji redni seji.

14. člen

Če je ugovor zavrnjen, nadzorni odbor 
sprejme dokončno poročilo. Če pa je 
ugovoru ugodeno delno ali v celoti, 

nadzorni odbor o razveljavljenem delu 
ponovi postopek nadzora.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni 
odbor nadzorovanim osebam, občin-
skemu svetu in županu.

15. člen

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo 
kršitev predpisov ali nepravilnosti 
pri poslovanju občine, mora o teh kr-
šitvah obvestiti pristojno ministrstvo 
ali računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, 
da obstaja utemeljen sum, da so nad-
zorovane osebe ali odgovorne osebe 
storile prekršek ali kaznivo dejanje, je 
dolžan svoje ugotovitve posredovati 
pristojnemu organu.

16. člen

Hujše kršitve se opredelijo glede na 
pomembnost po:

- vrednosti,
- naravi (npr. prekrški in kazniva 

dejanja),
- kontekstu (primerjava).

Hujše nepravilnosti predstavljajo vse 
kršitve pri katerih znesek nepravilno-
sti presega 2% prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov zaključnega 
računa proračuna preteklega leta, 
vse kršitve zakonskih določil, ki se v 
zakonu štejejo za prekrške, vsa kazni-
va dejanja in vse nepravilnosti, ki jih 
člani nadzornega odbora opredelijo 
kot hujše po kontekstu.
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17. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno 
poroča občinskemu svetu o svojih 
ugotovitvah. 

18. člen

Posamezne posebne strokovne nalo-
ge nadzora lahko opravi izvedenec, 
ki ga na predlog nadzornega odbora 
imenuje občinski svet. Pogodbo z 
izvedencem sklene župan.

2. Način dela

19. člen

Nadzorni odbor dela in odloča na se-
jah, ki se praviloma sklicujejo enkrat 
mesečno.

Nadzore in delo si nadzorni odbor 
določa na sejah, ki jih sklicuje pred-
sednik:

- na lastno pobudo,
- na zahtevo tretjine članov nadzor-

nega odbora,
- na predlog občinskega sveta,
- na predlog župana.

20. člen

Člani Nadzornega odbora prejemajo 
obvestila o sklicu seje, gradivo za sejo, 
dokumentacijo za nadzorne preglede 
in različna obvestila v elektronski 
obliki, razen v izjemnih primerih, ko 
to ni mogoče. 

Članom Nadzornega odbora se za ele-
ktronsko obliko poslovanja zagotovi 
ustrezna računalniška oprema. 

Elektronsko poslovanje Nadzornega 
odbora določa poseben protokol, ki ga 
sprejme Nadzorni odbor in je usklajen 
z županom.

21. člen

Predsednik pripravi predlog dnevne-
ga reda in ga skupaj z gradivom 7 dni 
pred sejo pošlje članom odbora.

22. člen

Na izredni seji lahko predsednik 
predlaga dnevni red in predloži gra-
divo članom na sami seji nadzornega 
odbora.

23. člen

Sejo nadzornega odbora vodi predse-
dnik, v njegovi odsotnosti pa name-
stnik predsednika.

24. člen

Člani nadzornega odbora imajo pra-
vico in dolžnost sodelovati pri delu 
nadzornega odbora, udeleževati se 
sej in odločati na njih. Evidenco ude-
ležbe članov vodi pooblaščeni delavec 
občinske uprave.

25. člen

Na seji nadzornega odbora lahko so-
delujejo in dobijo besedo samo člani 
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nadzornega odbora, pooblaščeni 
delavec občinske uprave in vabljeni 
na sejo, vendar slednji samo pri tistih 
točkah dnevnega reda, h katerim so 
bili vabljeni.

3. Potek seje

26. člen

Predsednik na začetku seje ugoto-
vi sklepčnost nadzornega odbora, 
pri čemer se zabeležijo opravičeno 
odsotni in neopravičeno odsotni ter 
morebitna prisotnost drugih oseb.

27. člen

Posamezne točke se obravnavajo po 
vrstnem redu dnevnega reda. Na za-
četku vsake točke predlagatelj lahko 
poda obrazložitev.

28. člen

Po končani obrazložitvi predsednik 
navzoče povabi k razpravi, h kateri se 
člani prijavljajo z dvigom rok.

29. člen

Predsednik zaključi razpravo, ko ugo-
tovi, da ni več razpravljavcev.

Če se pred glasovanjem o predlogu 
ugotovi, da je zaradi razjasnitve 
določenih nejasnosti potrebno pri-
dobiti dodatna gradiva ali podatke, 
se razprava prekine in nadaljuje po 
pridobitvi le-teh.

30. člen

Predsednik prekine sejo nadzornega 
odbora, če:

- seja ni več sklepčna,
- je potrebno dobiti mnenje drugih 

organov,
- tako sklene nadzorni odbor.

Nedokončana zadeva se preloži na 
eno prihodnjih sej. 

Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so 
izčrpane vse točke dnevnega reda. 
Seje nadzornega odbora praviloma 
ne trajajo več kot štiri (4) ure.

31. člen 

Predsednik skrbi na seji za red in 
sme kršilca reda opomniti oziroma 
mu odvzeti besedo ali v skrajnem 
primeru zahtevati, da zapusti sejo. 
O eventuelnem ugovoru o odvzemu 
besede odloča nadzorni odbor. Vsi 
ukrepi se zapišejo v zapisnik.

Predsednik prekine sejo nadzornega 
odbora, če reda na njej ni mogoče 
ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

4. Odločanje

32. člen

Nadzorni odbor sprejema svoja poro-
čila, priporočila in predloge na seji, 
na kateri je navzočih večina članov 
nadzornega odbora z večino glasov 
navzočih članov. Po končani razpravi 
se o predlogu pripravi sklep in opravi 
glasovanje. 
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Glasovanje je javno.

33. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigo-
vanjem rok in to po predsednikovem 
vprašanju, kdo je za predlog in kdo 
je proti predlogu. Če je o isti zadevi 
več predlogov, se glasuje po vrstnem 
redu, po katerem so bili predlogi 
vloženi. Ko je nek predlog sprejet, je 
glasovanje končano.

34. člen

Izjemoma lahko nadzorni odbor s tre-
tjino vseh članov sklene, da se odloča 
s tajnim glasovanjem. V tem primeru 
se za vsako glasovanje pripravi devet 
glasovnic, ki vsebujejo besedilo pre-
dloga, o katerem se glasuje, pod tem 
pa na spodnji levi strani besedo »PRO-
TI« in na desni strani besedo »ZA«. 
Glasovnice morajo biti opremljene s 
pečatom nadzornega odbora. 

Tajno glasovanje izvedeta pooblašče-
ni delavec občinske uprave in predse-
dnik, slednji tudi objavi rezultat gla-
sovanja. Oba pa podpišeta zapisnik 
o izvedbi in izidu glasovanja.

5. Zapisnik

35. člen

O sejah nadzornega odbora se piše 
zapisnik, v katerega se zapišejo 
glavni podatki o opravljenem delu, 
predvsem pa:

- datum seje, na katero se zapisnik 
nanaša,

- podatki o udeležbi članov odbora 
na seji in navedba ostalih udele-
žencev na seji,

- dnevni red seje,
- podatki o predlogih, o katerih se 

je razpravljalo,
- izidi glasovanja o posameznih 

predlogih,
- sklepi, ki so bili na seji sprejeti.

36. člen

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi 
pooblaščeni delavec občinske uprave. 

Člani odbora prejmejo predlog zapi-
snika praviloma pet dni po končani 
seji nadzornega odbora. Na seji spre-
jeti zapisnik podpiše predsednik.

37. člen

Z gradivom zaupne narave se ravna 
po ustreznem aktu občinskega sveta.

38. člen

Celotno gradivo se hrani v Uradu 
župana.

IV. SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE

39. člen

Sprejem poslovnika, njegove spre-
membe in dopolnitve sprejme nadzor-
ni odbor z večino glasov vseh članov.
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V.  PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

40. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika  
preneha veljati Poslovnik Nadzornega 
odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 14/2011).

41. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji 
dan po sprejemu na seji nadzornega 
odbora, objavi pa se v Uradnem ve-
stniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Nadzorni odbor

Številka: 0600-6/2015
Datum: 18.3.2015

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
Borut KURMANŠEK, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
4. seji dne 19. 03. 2015 sprejel

SKLEP 
O RAZREŠITVI IN 

IMENOVANJU NOVEGA 
PREDSTAVNIKA OBČINE 

DOMŽALE V SVET ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE DOMŽALE

Razreši se Ireno Dimc, Studenec 11, 
1233 Dob v Svetu zavoda Osnovne 
šole Domžale in namesto nje imenuje 
Janeza Vasleta, Gregorčičeva 16, 1230 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0075-2/2015
Datum:  19.03.2015

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.


