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Domžale, 26.06.2007, št. 9     cena z DDV: 1,20 €

Na podlagi Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Dom-
žale (Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 
5/02), Pravilnika o ravnanju z organ-
skimi kuhinjskimi odpadki (Ur. list 
RS, št. 37/04),  Pravilnik o zbiranju 
in odvozu komunalnih odpadkov v 
Občini Domžale (Ur. Vestnik Občine 
Domžale, št. 6/02) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 8. seji, 
dne  20. 06. 2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMA 

OSKRBE ORGANSKIH 

ODPADKOV IZ 

GOSPODINJSTEV NA 

OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Program oskrbe organ-
skih odpadkov iz gospodinjstev 
na območju Občine Domžale.

2. Občinski svet Občine Domžale 
določa, da se v Občini Domžale pri-
čne z ločenim ravnanjem z organ-
skimi odpadki iz gospodinjstev z 
dnem 01. 01. 2008.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-21/07
Datum:   20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Dom-
žale (Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 
5/02), Pravilnika o ravnanju z organ-
skimi kuhinjskimi odpadki (Ur. list 
RS, št. 37/04),  Pravilnik o zbiranju 
in odvozu komunalnih odpadkov v 
Občini Domžale (Ur. Vestnik Občine 
Domžale, št. 6/02) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 8. seji, 
dne  20. 06. 2007 sprejel

PROGRAM

OSKRBE ORGANSKIH 

ODPADKOV IZ 

GOSPODINJSTEV NA 

OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

Program je narejen v skladu z zahte-
vami Pravilnika o ravnanju z organski-
mi kuhinjskimi odpadki, (Ur. I. RS, št. 
37/04),  Odloka o ravnanju s komunal-
nimi odpadki v občini Domžale (UV 
Občine Domžale 5/02) in Pravilnika 
o zbiranju in odvozu komunalnih od-
padkov v občini Domžale (UV Občine 
Domžale 5/02).

Definicije
 
- Med organske odpadke iz gospo-

dinjstev spadajo kuhinjski odpadki 
in vrtni odpadki iz gospodinjstev.

- Med kuhinjske odpadke iz go-
spodinjstev spadajo zelenjavni 
odpadki (čebulni in krompirjevi 
olupki, odpadki solate, zelja, kore-
nja, redkve, zelene itd.), olupki in 

ostanki sadja, kavna gošča ter kav-
ni filtri, čaj in čajne vrečke, ostanki 
hrane, jajčne lupine, pokvarjeni 
prehrambeni izdelki (brez tekočin 
in embalaže), papirnate vrečke za 
sadje in zelenjavo, papirnati robčki 
itd. 

- Med vrtne odpadke iz gospodinj-
stev spadajo rože, pokošena trava, 
listje, rezano grmičevje in veje, 
plevel, stara zemlja lončnic in po-
dobno. 

- Hišni kompostnik je zabojnik za 
kompostiranje odpadkov rastlin-
skega izvora iz vrtov in kuhinjskih 
odpadkov na vrtu, ki pripada 
posameznemu gospodinjstvu ali 
več gospodinjstvom, če gre za 
več stanovanjski objekt z vrtom, 
z namenom, da se kompost tudi 
uporabi na tem vrtu.

- Mala komunalna kompostarna je 
kompostarna z letno zmogljivostjo 
predelave, ki ne presega 100 t ne-
obdelanih biološko razgradljivih 
odpadkov in je namenjena kom-
postiranju odpadkov rastlinskega 
izvora iz vrtov in javnih zelenih 
površin ter biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov iz gospodinj-
stev in zeleni vrtni odpad z na-
menom, da proizvedeni kompost 
sami porabijo na svojih vrtovih ali 
javnih zelenih površinah naselja, 
v katerem je ta kompostarna. 
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Obveznosti povzročitelja organ-
skih odpadkov iz gospodinjstva

- Povzročitelj organskih odpadkov 
iz gospodinjstva mora odpadke 
prepuščati izvajalcu javne službe v 
posebni posodi na način, določen 
v predpisih lokalne skupnosti, ki 
urejajo ravnanje z ločeno zbranimi 
frakcijami.

- Povzročitelj organskih odpadkov v 
gospodinjstvu mora na območju, 
kjer izvajalec javne službe ne za-
gotavlja prevzema organske od-
padkov, sam zagotoviti komposti-
ranje svojih kuhinjskih odpadkov 
v hišnem kompostniku.

- Povzročitelj organskih odpadkov iz 
gospodinjstva lahko sam zagotovi 
kompostiranje svojih organskih 
odpadkov v hišnem kompostniku, 
če ima za tako kompostiranje na 
razpolago vrt, katerega velikost za-
gotavlja postavitev kompostnika v 
skladu z Pravilnikom o ravnanju z 
organskimi kuhinjskimi odpadki, 
vendar mu s tem ne preneha ob-
veznost prepuščanja organskih 
odpadkov, ki jih ni mogoče kom-
postirati na vrtnem kompostniku 
izvajalcu javne službe.

Zbiranje in predelava organskih 
odpadkov iz gospodinjstev v okvi-
ru javne službe

V okviru opravljanja javne službe 
je treba zagotoviti, da se iz celotnega 
snovnega toka komunalnih odpadkov 
ločeno zbirajo organski odpadki, ki 
nastajajo pri povzročiteljih organskih 
odpadkov iz gospodinjstva.

Za organske odpadke, ki nastajajo 
pri povzročiteljih organskih odpadkov 
iz gospodinjstva, je treba zagotoviti:

- ločeno zbiranje in prevzemanje 
organskih odpadkov pri povzro-
čiteljih kuhinjskih odpadkov naj-
manj na geografsko zaokroženih 
območjih poselitve z več kot 2000 
prebivalci in z gostoto poselitve 
več kot 20 prebivalcev na 1 ha

- kompostiranje v malih komunal-
nih kompostarnah najmanj na 
geografsko zaokroženih območjih 
poselitve z več kot 500 prebivalci 
in z gostoto poselitve več kot 10 
prebivalcev na 1 ha, ki pa niso ob-
močja iz prejšnje alinee.

- Kompostiranja v malih komunalnih 
kompostarnah ni treba zagotavlja-
ti, če se v okviru opravljanja javne 
službe zagotavlja ločeno zbiranje 
kuhinjskih odpadkov od povzro-
čiteljev kuhinjskih odpadkov iz 
gospodinjstva tudi na območjih iz 
druge alineje. 
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Naselja in število prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne 
službe

  A B C skupaj

DOMŽALE 11.495    

VIR 3.141 14.636   14.636

     

RADOMLJE 1.619    

DOB 1.404    

PRESERJE PRI 
RADOMLJAH

1.292    

RODICA 809    

HOMEC 802    

IHAN 699    

PRELOG 630    

ZABORŠT 618    

NOŽICE 571    

SREDNJE JARŠE 543  8.987  23.623

KRTINA 494    

DEPALA VAS 475    

DRAGOMELJ 460    

SPODNJE JARŠE 377    

PODREČJE 346    

ZGORNJE JARŠE 293

ČEŠENIK 156

HUDO 206

KOLIČEVO 310

ROVA 433

SELO PRI IHANU 262

ŠKRJANČEVO 207

TURNŠE 248 4267 27.890

A naselja nad 2000 prebivalcev
B naselja med 500 in 2000 prebivalcev
C naselja pod 500 prebivalcev, ki tvorijo z Domžalami zaokroženo 
 geografsko celoto
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V navedenih naseljih je registriranih 
5000 odjemnih mest v gospodinjstvih. 
Poleg tega je potrebno upoštevati še 
134 odjemnih mest v večstanovanj-
skih objektih , kjer ne obstaja možnost 
postavitve lastnih kompostnikov 
(hišni sveti).

Ob upoštevanju povprečja 600 
zabojnikov na izmeno to pomeni 
najmanj 9 dodatnih izmen oziroma 2 
dodatni ekipi.

Predvidena količina organskih 
odpadkov na območju izvajanja 
javne službe

Predvidena količina je 4000 t letno 
(gospodinjstva, pokopališča, zeleni 
odrez)

Prevzemanje organskih odpadkov 
v posodah na prevzemnih mestih

Zbiranje organskih odpadkov iz 
gospodinjstev bo organizirano v vseh 
navedenih naseljih. Prevzemna mesta 
za organske odpadke bodo ista, kot 
so za mešane komunalne odpadke. 
V ta namen bo izvajalec javne službe 
poleg posod za preostale odpadke 
dobavil in namestili rjavo posodo 
velikosti 120 ali 240 litrov, namenjeno 
izključno organskim odpadkom. Ob-
čanom, ki bodo določen del organskih 
odpadkov kompostirali v hišnem kom-
postniku bo za preostale organske od-
padke, ki jih ni primerno kompostirati 
v hišnem kompostniku nameščena 
posoda volumna 80 l.

Vzdrževanje in čiščenje posod

Ločeno zbiranje  organskih odpad-
kov se izvaja v vodotesnih posodah 
ter z vodotesnimi vozili.

V poletnih mesecih je predvideno 
čiščenje posod 1x mesečno, v zimskih  
po potrebi. Čiščenjeposod se izvaja s 
smetarskim vozilom z integriranim 
visokotlačnim pralnim sistemom.

Obveščanje o načinu prevzemanja 
in oddajanja kuhinjskih odpadkov 

Obveščanje poteka preko razporeda 
objavljenega v lokalnih glasilih  ter 
spletne strani http://www.jkp-pro-
dnik.si/.

Predvidena predelava zbranih 
organskih odpadkov 

Zbrani organski odpadki se bodo 
predali predelovalcu , ki bo zagotovil 
predelavo v napravah in obratih, ki 
obratujejo skladno s predpisi, ki ure-
jajo predelavo biološko razgradljivih 
odpadkov. 

Za vsako pošiljko iz prejšnjega od-
stavka mora izvajalec javne službe 
imeti od predelovalca kuhinjskih od-
padkov potrjen evidenčni list. . 

Mesečna analiza odpadkov

Na osnovi mesečne analize od-
padkov, ki se izvaja pri prevzemniku 
organskih odpadkov se določi me-
sečni delež (%) nečistoč v pripeljanih 
odpadkih. Izvajalec javne službe 
nečistoče prevzame nazaj v višini 
ocenjene mesečne količine nečistoč 
določene z analizo.
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Finančno ovrednotenje programa 
ločenega zbiranja organskih od-
padkov 

Osnova za finančni del programa 
so stroški, ki nastanejo z vzpostavit-
vijo ter izvajanjem ločenega zbiranja, 
odvoza ter predelave organskih od-
padkov.  

Finančni del programa temelji na 
sledečih točkah:

- nakup dveh dodatnih vozil s siste-
mom pranja 

- nabava in namestitev posod za lo-
čeno zbiranje organskih odpadkov 
iz gospodinjstev

- najem samonakladalca 2 uri te-
densko za odvoz neustreznih od-
padkov z lokacije kompostiranja

- kompostiranje 4000t organskih 
odpadkov 

- delo dveh ekip delavcev  (voznik + 
dva smetarja)

- stroški vzdrževanja in logistike
- delež skupnih stroškov podjetja

Obračun izvajanja  ravnanja z organ-
skimi odpadki povzročiteljem

Obračun izvajanja javne službe rav-
nanja z organskimi odpadki povzroči-
teljem se izvaja ločeno od obračuna 
za izvajanje ravnanja z ostalimi ko-
munalnimi odpadki in se zaračunava 
samo povzročiteljem, ki se nahajajo v 
območju, kjer izvajalec javne službe 
izvaja prevzem organskih odpadkov 
v zabojnikih skladno z velikostjo 
kontejnerja ter številom odvozov v 
obračunskem obdobju. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-21/07
Datum:   20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Odloka o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki v Občini Domžale 
(Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 5/02) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 8. seji, dne  20. 06. 
2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU CENE ZBIRANJA, 

ODVOZA IN PREDELAVE 

ORGANSKIH ODPADKOV IZ 

GOSPODINJSTEV

Občinski svet Občine Domžale do-
loča, da od 01. 01. 2008 znaša cena:

- predelava in obdelava organskih 
odpadkov za gospodinjstva      

 8,7963 €/m3

- zbiranja in odvoza organskih od-
padkov iz gospodinjstev            

 7,4103 €/m3

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/07
Datum:    20. 06. 2007

 ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi Odloka o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki v Občini Domžale 
(Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 5/02) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 8. seji, dne  20. 06. 
2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU CENE ZBIRANJA, 

ODVOZA IN ODLAGANJA 

MEŠANIH KOMUNALNIH 

ODPADKOV

Občinski svet Občine Domžale do-
loča, da od 01.01.2008 znaša cena

- zbiranja in odvoza mešanih komu-
nalnih odpadkov iz gospodinjstev        
7,6155  €/m3

- zbiranja in odvoza mešanih komu-
nalnih odpadkov iz negospodinj-
stev  14,0383  €/m3

- odlaganja mešanih komunal-
nih odpadkov iz gospodinjstev                     
23,9228 €/m3

- odlaganja mešanih komunalnih 
odpadkov iz negospodinjstev                 
35,8841 €/m3

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-37/07  
Datum:   20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Ob-
čine Domžale na svoji 8. seji dne,  20. 
06. 2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O STANJU NA PODROČJU 

ODLAGANJA ODPADKOV V 

OBČINI DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o stanju na po-
dročju odlaganja odpadkov v Občini 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-19/07
Datum:   20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Ob-
čine Domžale na svoji 8. seji, dne  20. 
06. 2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O STANJU KAPACITET 

NA PODROČJU 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

IN OSNOVNOŠOLSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA V OBČINI 

DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejema Informacijo o stanju 
kapacitet na področju predšolske 
vzgoje in osnovnošolskega izob-
raževanja v Občini Domžale in se 
strinja z opisano rešitvijo zagoto-
vitve kapacitet v vrtcih.

2. Občinski svet Občine Domžale 
sprejema ugotovitve študije Anali-
za kapacitet osnovnih šol in vrtcev 
v Občini Domžale, ki jo je izdelal 
Locus d.o.o., Domžale, izdelano v 
aprilu 2007.

3. Župan Občine Domžale predloži v 
obravnavo in soglasje občinskemu 
svetu pogoje za podelitev stavbne 
pravice za gradnjo dodatnih kapa-
citet vrtcev enemu ali več zaseb-
nih investitorjev za gradnjo vrtcev 
v Dobu, Preserjah pri Radomljah in 
Domžalah.
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OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-36/07
Datum:    20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi Sklepa o postopku 
priprave in sprejema Razvojne stra-
tegije Občine Domžale in postopku 
imenovanja Programskega odbora 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 8/07) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 8. seji, dne  20. 06. 
2007 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU 

PROGRAMSKEGA ODBORA 

ZA PRIPRAVO RAZVOJNE 

STRATEGIJE OBČINE 

DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
imenuje Programski odbor za pri-
pravo Razvojne strategije Občine 
Domžale v naslednji sestavi:

1. mag. Milan PIRMAN, predsednik
2. Sonja HEINE, članica
3. Gregor ROVANŠEK, član
4. Bogdan ZUPAN, član
5. Roman KURMANŠEK, član
6. Cveta ZALOKAR ORAŽEM, članica
7. Andreja POGAČNIK JARC, članica

8. Vinko JUHART, član
9. Rok RAVNIKAR, član

2. Občinski svet Občine Domžale za-
dolži predsednika Programskega 
odbora, da na pomembnejše seje 
odbora vabi tudi župana in vodje 
svetniških skupin.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-44/07
Datum:    20. 06. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 9/07256

Na podlagi 32. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. list 100/05), je 
Nadzorni odbor Občine Domžale na 
svoji 2. seji dne 6.6.2007 sprejel

POSLOVNIK 

NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organi-
zacija in določa način dela nadzorne-
ga odbora ter status članov nadzorne-
ga odbora kot organa občine.

2. člen

Nadzorni odbor je pri svojem delu 
neodvisen in je vezan na ustavo, zako-
ne ter predpise lokalne skupnosti. Na 
slednji temelji tudi razmerje do drugih 
občinskih organov, to je občinskega 
sveta in župana. 

3. člen

Delo nadzornega odbora ureja ta 
poslovnik, ki ga sprejme nadzorni od-
bor z večino glasov vseh članov.

4. člen

Sredstva za delo nadzornega odbo-
ra se zagotavljajo v občinskem prora-
čunu, na podlagi okvirnega programa 
dela nadzornega odbora.

5. člen

(1) Sedež nadzornega odbora je na se-
dežu Občine Domžale, Ljubljanska 
69.

(2) Nadzorni odbor ima pečat okrogle 
oblike s premerom 35 mm, ki ima 
v sredini grb občine Domžale, ob 
zgornji krožnici napis OBČINA 
DOMŽALE, pod njim napis NAD-
ZORNI ODBOR, ob spodnji krožni-
ci pa napis DOMŽALE.

6. člen

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

7. člen

Glede razrešitve člana nadzornega 
odbora se primeroma uporabljajo 
razlogi iz zakona, ki ureja lokalno 
skupnost.

II. PRISTOJNOSTI NADZORNE-
GA ODBORA

8. člen

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji 
organ nadzora javne porabe v ob-
čini.

(2) Nadzorni odbor ima naslednje pri-
stojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaga-

njem in gospodarjenjem s pre-
moženjem občine,
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- nadzoruje namenskost in smo-
trnost porabe proračunskih 
sredstev,

- nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sred-
stev.

III. POSTOPEK IN NAČIN DELA

1. Postopek nadzora

9. člen

(1) Nadzorni odbor sprejme letni pro-
gram nadzora, ki obvezno vsebuje 
letni nadzor zaključnega računa 
proračuna, predloga proračuna ter 
vsaj polletni nadzor razpolaganja 
z občinskim nepremičnim in pre-
mičnim premoženjem. 

(2) V program lahko nadzorni odbor 
vključi tudi druge nadzore. S pro-
gramom seznani nadzorni odbor 
občinski svet in župana.

10. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nad-
zora in pregleda po tem poslovniku in 
predpisih, ki urejajo javne finance v 
občini. Stranka v postopku je uporab-
nik sredstev proračunskih financ (v 
nadaljevanju: nadzorovane osebe).

11. člen

(1) Nadzorni odbor opravlja redne in 
občasne nadzore.

(2) Nadzorni odbor pred pričetkom 
nadzora sprejme sklep, ki mora 
vsebovati navedbo nadzorovanih 
pravnih ali fizičnih oseb, čas in kraj 

nadzora in opredelitev vsebine 
nadzora. 

(3) Sklep, ki ga podpiše predsednik, 
se posreduje nadzorovanim ose-
bam.

12. člen

Redne nadzore si nadzorni odbor 
določi s programom dela.

13. člen

Nadzori se delijo na:
- zelo zahteven nadzor (npr. nadzor 

poslovanja občine, posrednega 
proračunskega uporabnika, nad-
zor smotrnosti poslovanja obči-
ne);

- zahteven nadzor (npr. nadzor in-
vesticijskih odhodkov, postopkov 
oddaje javnih naročil, prevzema-
nja obveznosti, plač javnih usluž-
bencev in funkcionarjev, tekočih 
transferjev);

- manj zahteven nadzor (npr. nadzor 
odhodkov za posamezno investi-
cijo, tekočih transferjev na posa-
meznem področju, prihodkov od 
prodaje posameznega premičnega 
in nepremičnega premoženja).

14. člen

(1) Nadzorni odbor dela in odloča 
na sejah, ki se sklicujejo enkrat 
mesečno, v primeru nujnih zadev 
ali ob večjem obsegu dela, se seje 
lahko skličejo tudi na izrednih 
sejah.
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(2) Nadzore in delo si nadzorni  določa 
na sejah, katere sklicuje in vodi 
predsednik:
- na lastno pobudo,
- na zahtevo tretjine članov nad-

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

15. člen

(1) Nadzor opravijo člani nadzornega 
odbora oziroma oblikovane delo-
vne skupine na podlagi sklepa 
nadzornega odbora oziroma od-
pravka pismenega sklepa. 

(2) Ugotovitve, ocene in mnenja ter 
predloge poročil nadzornega od-
bora pripravi eden ali več članov 
nadzornega odbora, ki jih je na 
predlog predsednika za posamez-
no zadevo v skladu z letnim pro-
gramom nadzora ali s sklepom o 
izvedbi nadzora zadolžil nadzorni 
odbor.

16. člen

Delovne skupine imenuje nadzorni 
odbor vsako leto ob sprejetju progra-
ma dela in ob vsakokratnem sprejetju 
sklepa o izvedbi nadzora. Z imenova-
njem delovnih skupin nadzorni odbor 
določi tudi obseg in področje dela 
delovne skupine.

17. člen

Nadzorni odbor od nadzorovane 
osebe sme in mora:
- zahtevati potrebna obvestila in 

poročila,

- zahtevati poslovno dokumenta-
cijo, 

- opraviti pregled poslovne do-
kumentacije.

18. člen

Nadzor se opravi s pregledovanjem 
poslovne dokumentacije, poročil, 
obvestil in sredstev do take mere, 
da se ugotovijo zadostna dejstva, ki 
so potrebna za namen konkretnega 
nadzora.

19. člen

Predsednik ima pravico in dolžnost 
spremljati izvajanje nadzora.

20. člen

O poteku nadzora se piše zapisnik, 
ki je kasneje osnova za izdelavo (pred-
hodnega) poročila.

21. člen

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

22. člen

(1) Po opravljenem pregledu pripravi 
vodja delovne skupine predlog po-
ročila, v katerem so navedene nad-
zorovane osebe, odgovorne osebe, 
predmet pregleda, ugotovitve, 
ocene in mnenja ter morebitna 
priporočila in predlogi ukrepov.
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(2) Vodja delovne skupine je poro-
čevalec, ki ga pred začetkom iz-
vajanja nadzora imenuje nadzorni 
odbor.

(3) Poročilo delovne skupine obravna-
va in sprejme nadzorni odbor in na 
podlagi tega oblikuje predhodno 
poročilo in ga pošlje nadzorovanim 
osebam. 

(4) Nadzorovane osebe lahko v roku 8 
dni od dneva prejema predhodne-
ga poročila pri nadzornem odboru 
vložijo pisni ugovor, o katerem 
mora le-ta odločiti v petnajstih 
dneh.

23. člen

(1) Če je ugovor zavrnjen, sprejme 
nadzorni odbor dokončno poro-
čilo. Če pa je ugovoru ugodeno 
delno ali v celoti, nadzorni odbor 
o razveljavljenem delu ponovi po-
stopek nadzora.

(2) Dokončno poročilo pošlje nadzor-
ni odbor nadzorovanim osebam, 
občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu so-
dišču.

24. člen

(1) Če se nadzor nanaša na finančno 
poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev (računovodskih iz-
kazov), nadzorni odbor v poročilu 
o predmetu nadziranja lahko poda 
mnenje, ki je lahko pozitivno brez 
pridržkov, pozitivno s pridržkom 
ali negativno.

(2) Mnenje s pridržkom in negativno 
mnenje morata biti obrazložena.

25. člen

Poročilo lahko vsebuje tudi priporo-
čilo za smotrnejšo porabo proračun-
skih sredstev v bodoče.

26. člen

Nadzorni odbor v teku postopka 
opozori nadzorovane osebe, da od-
pravijo morebitne nepravilnosti, če 
nadzorovane osebe opozorila ne upoš-
tevajo, se to navede v poročilu.

27. člen

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil huj-
šo kršitev predpisov ali nepravil-
nosti pri poslovanju občine, mora 
o teh kršitvah v petnajstih dneh 
od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko 
sodišče.

(2) V primeru, da nadzorni odbor 
ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da so nadzorovane osebe ali 
odgovorne osebe storile prekršek 
ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje 
ugotovitve posredovati pristojne-
mu organu.

28. člen

(1) Hujše kršitev se opredelijo glede 
na pomembnost po:
- vrednosti,
- naravi (npr. prekrški in kazniva 

dejanja),
- kontekstu (primerjava).
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(2) Hujše nepravilnosti predstavljajo 
vse kršitve pri katerih znesek ne-
pravilnosti presega 2% prihodkov 
iz bilance prihodkov in odhodkov 
zaključnega računa proračuna pre-
teklega leta, vse kršitve zakonskih 
določil, ki se v zakonu štejejo za 
prekrške, vsa kazniva dejanja in 
vse nepravilnosti, ki jih člani nad-
zornega odbora opredelijo kot 
hujše po kontekstu.

29. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat 
letno poroča občinskemu svetu o 
svojih ugotovitvah. Poročilo o realiza-
ciji občinskega proračuna obravnava 
nadzorni odbor in o njem poroča Ob-
činskemu svetu posebej.

30. člen

Poročilo o opravljenem nadzoru 
mora vsebovati:
- predstavitev,
- povzetek ugotovljenega stanja,
- predpise, ki so bili kršeni, preso-

janje kršitev (pomembnost),
- priporočila in predloge.

31. člen

Posamezne posebne strokovne na-
loge nadzora lahko opravi izvedenec, 
ki ga na predlog nadzornega odbora 
imenuje občinski svet. Pogodbo z iz-
vedencem sklene župan.

2. Način dela

32. člen

V nujnih primerih lahko predsednik 
skliče izredno sejo nadzornega od-
bora. V zahtevi za sklic izredne seje 
morajo biti navedeni razlogi in pravi-
loma priloženo gradivo, ki bo na seji 
obravnavano.

33. člen

Če predsednik po sprejemu zahteve 
za sklic redne seje le-te ne skliče v 10 
dneh, oziroma v 5 dneh po prejemu 
zahteve za sklic izredne seje nadzor-
nega odbora, jo lahko skliče vlagatelj 
zahteve.

34. člen

(1) Predsednik pripravi predlog dnev-
nega reda in ga skupaj z gradivom 
7 dni pred sejo pošlje članom od-
bora.

(2)  Vlagatelj zahteve za sklic seje, ki ni 
član nadzornega odbora, pa mora 
gradivo poslati predsedniku vsaj 
petnajst (15) dni pred predlaganim 
datumom seje.

35. člen

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

Sejo nadzornega odbora vodi pred-
sednik, v njegovi odsotnosti pa na-
mestnik predsednika.

37. člen

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

38. člen

Vsak član nadzornega odbora ima 
pravico zahtevati in dobiti podatke od 
občine, ki so mu potrebni pri opravlja-
nju njegovih nalog, če teh podatkov 
na njegov predlog ne zahteva nad-
zorni odbor.

39. člen

Na seji nadzornega odbora lahko 
sodelujejo in dobijo besedo samo čla-
ni 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

40. člen

Predsednik na začetku seje ugotovi 
sklepčnost nadzornega odbora, pri če-
mer se zabeležijo opravičeno odsotni 
in neopravičeno odsotni ter morebit-
na prisotnost drugih oseb.

41. člen

(1) Po ugotovitvi sklepčnosti predsed-
nik predlaga sprejem dnevnega 
reda. Pred sprejemom je  možno 
spremeniti vrstni red obravnave 
posameznih točk. Vsak član lahko 
predlaga tudi umik posamezne 
točke z dnevnega reda ali poda 
predlog za njegovo razširitev.

(2) Pred sprejemom dnevnega reda 
se najprej glasuje o predlogih za 
umik, nato pa o predlogih za raz-
širitev.

42. člen

Po sprejemu dnevnega reda nadzor-
ni odbor odloča o potrditvi zapisnika 
prejšnje seje, h kateremu člani lahko 
podajo pripombe za ustrezno spre-
membo ali dopolnitev. Zapisnik je 
sprejet, če nanj ni pripomb ali je bil 
sprejet po dopolnilih.

43. člen

Posamezne točke se obravnavajo 
po vrstnem redu, kakor je bil sprejet 
dnevni red. Na začetku vsake točke 
predlagatelj lahko poda obrazloži-
tev.

44. člen

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

Razpravljanje posameznika mora 
biti časovno primerno omejeno in 
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se mora nanašati na obravnavano 
točko. 

45. člen

(1) Predsednik zaključi razpravo, ko 
ugotovi, da ni več razpravljavcev.

(2)  Če se pred glasovanjem o predlo-
gu ugotovi, da je zaradi razjasnitve 
določenih nejasnosti potrebno 
pridobiti dodatna gradiva ali po-
datke, se razprava prekine in na-
daljuje po pridobitvi le-teh.

46. člen

Predsednik prekine sejo nadzorne-
ga odbora, če:

1. seja ni več sklepčna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih 

organov,
3. 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.

47. 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 nadzorne-
ga odbora, če reda na njej ni mogoče 
ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

4. Odločanje

48. člen

Nadzorni odbor sprejema svoja po-
ročila, 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. 

Glasovanje je javno.

49. 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.

50. člen

Izjemoma lahko nadzorni odbor s 
tretjino vseh članov sklene, da se od-
loča s tajnim glasovanjem. V tem pri-
meru se za vsako glasovanje pripravi 
devet glasovnic, ki vsebujejo besedilo 
predloga, o katerem se glasuje, pod 
tem pa na spodnji levi strani besedo 
»PROTI« in na desni strani besedo 
»ZA«. Glasovnice morajo biti opremlje-
ne s pečatom nadzornega odbora. 

Tajno glasovanje izvedeta pooblaš-
čeni delavec občinske uprave in pred-
sednik, slednji tudi objavi rezultat gla-
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sovanja. Oba pa podpišeta zapisnik o 
izvedbi in izidu glasovanja.

5. Zapisnik

51. 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.

K zapisniku se priložijo kopije gra-
diva.

52. člen

Za zapisnik nadzornega odbora 
skrbi pooblaščeni delavec občinske 
uprave. 

Člani odbora prejmejo predlog za-
pisnika praviloma pet dni po končani 
seji nadzornega odbora. Na seji spre-
jeti zapisnik podpišeta predsednik 
in pooblaščeni delavec občinske 
uprave.

53. člen

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

54. člen

Celotno gradivo se hrani v Uradu 
župana.

IV. SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE

55. člen

Sprejem poslovnika, njegove spre-
membe in dopolnitve sprejme nad-
zorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

V. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

56. člen

Z dnem uveljavitve tega Poslovnika 
preneha veljati Poslovnik Nadzornega 
odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 10/1999, 7/20-
00).

57. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Nadzorni odbor                                   

Številka: 07100-7/07
Datum:   06. 06. 2007

PREDSEDNIK 

NADZORNEGA ODBORA

Tomaž DEŽELAK,l.r.
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Na podlagi 46. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izob-
raževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5) 
in 18. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 8. seji, dne  20. 06. 
2007 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU 

PREDSTAVNIKOV OBČINE 

DOMŽALE V SVET OSNOVNE 

ŠOLE DRAGOMELJ

Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Dragomelj se 
imenujeta:

- mag. Jožica POLANC, Zaboršt, 
Šumberška cesta št. 32, 1230 Dom-
žale

- Kristina SLAPAR, Ljubljanska 
cesta št. 81, 1230 Domžale

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-43/07
Datum:    20. 06. 2007

 ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Občina Domžale, župan, Ljubljan-
ska 69, Domžale, na podlagi petega 
odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 
110/06 ) in prvega odstavka 4. člena 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Ur. list RS, št. 73/05 in sl.) v 
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za 
določitev osnovne plače direktorja 
javnega zavoda, katerega ustanovi-
teljice so Občina Domžale, Občina 
Mengeš, Občina Lukovica, Občina 
Moravče in Občina Trzin, izdajam 
naslednji

S K L E P

Delovno mesto direktorice Knjižni-
ce Domžale se za določitev osnovne 
plače uvrsti v 47. plačni razred. 

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 0320-32/07
Datum: 16. 04. 2007

ŽUPAN

Toni DRAGAR, l.r. 
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