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Domžale, 8.3. 2004, Št. 4     cena z DDV: 60,00 SIT

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93, 57/94, 14/
95, 26/97, 70/97, 74/98, 70/00 in 51/02) in
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur.
vestnik občine Domžale, št. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 13. seje dne 03.03.2004
sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O

PLAČAH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV IN
NAGRADAH ČLANOV

DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA TER

ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH

STROŠKOV

1. člen

10. člen  Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih

teles Občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/03-
prečiščeno besedilo in 9/03) se spremeni
in pravilno glasi :
“Predsednik in člani nadzornega odbora

občine imajo pravico do sejnine  v višini:
- za predsednika nadzornega odbora

8.000,00  SIT
- za člana nadzornega odbora

5.000,00  SIT.

Za opravljanje nadzornega pregleda
pripada članom delovnih skupin, ki
opravljajo nadzorni pregled, sejnina  v
višini:

- za vodjo delovne skupine 6.500,00 SIT
- za člana delovne skupine 4.000,00 SIT

za vsakokratno opravljanje nadzornega
pregleda.

Nagrade predsednika in članov
nadzornega odbora se izplačujejo v skladu
z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.

Letni znesek nagrad in sejnin, ki se
izplačajo predsedniku in posameznemu
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članu nadzornega odbora v skupnem
letnem znesku ne sme presegati 15 % letne
plače župana.”

1a. člen

V 9. členu  Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
se drugi stavek pravilno glasi:

“Sejnina za posamezno sejo znaša :
 - za predsednika delovnega telesa

8.000,00 SIT
 - za člana delovnega telesa

5.000,00 SIT.“

1b. člen

15. člen Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
se po novem glasi:

“Plačilo za opravljanje funkcije, sejnine
in nagrade se usklajujejo skladno s
spremembo zneska, ki je kot izhodiščna
plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti, povračila
stroškov v zvezi z delom pa v skladu s
predpisi, ki jih urejajo. Spremembo zneska,
ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred, ugotovi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja z
ugotovitvenim sklepom.”

2. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka : 01302-34/03
Datum :  03.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.



71Uradni Vestnik Št. 4/04

Na podlagi 80.a do 80.h člena Zakona o
javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99,
124/00, 79/01 in  30/02), Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Ur. list RS,
štev. 123/03) in  20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 13. seje dne 03.03.2004
sprejel

S K L E P

O PRODAJI DELNIC BANKE
DOMŽALE, KI JIH IMA V LASTI

OBČINA DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale
dopolnjuje plan prodaje stvarnega in
finančnega premoženja za leto 2004 s
prodajo delnic Banke Domžale in nalaga
županji, da izpelje postopek prodaje
delnic.

2. Občinski svet Občine Domžale
dovoljuje, da se delnice prodajo šele,
ko na ponujeno ceno da soglasje
občinski svet.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-4/04
Datum:   03.03.2004

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 191. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 11/99, 11/
00 in 9/03) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99) je Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 13. seje dne 03.03.2004
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMA DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE

DOMŽALE ZA PRVO POLLETJE
2004

Občinski svet Občine Domžale sprejme
Program dela Občinskega sveta Občine
Domžale za prvo polletje 2004.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-2/04
Datum:    03.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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