
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 360 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Nisem zadovoljen z odgovorom št. 350. 

1. Koliko zaposlenih je bilo že na Zavodu za šport, ko ste prevzeli funkcijo direktorja in koliko 

je zaposlenih danes? 

2. Prosim, da podrobno obrazložite razloge za povečanje št. zaposlenih. 

3. Koliko je stala nova kuhinja in obnova pisarn?  

4. Ali je res, da ste za novo kuhinjo porabili 6 tisoč evrov? 

5. Ali je res, da ste za prenovo pisarn porabili 30 tisoč evrov? 

6. Ali je res, da ste za zavod kupili nov avto, brez razpisa, za 20 tisoč evrov, službeno kolo, 

računalnike in telefone za zaposlene? 

7. Koliko so stali stoli podjetja Spinalis in koliko ste jih kupili? 

8. Koliko novo zaposlenih na Zavodu za šport je dobilo take stole? 

9. Ste res 4000 EUR javnih sredstev, oziroma denarja iz proračuna Zavoda za šport, porabili 

za zasaditev malin v športnem parku? 

10. Ali je res, da najemate zunanjo računovodsko službo za skoraj 1000 EUR na mesec? 

11. Zakaj ste zamenjali računovodstvo, ki je bilo občutno cenejše z dražjim, glede nato, da se 

pri svojem odgovoru št. 350 sklicujete na ekonomičnost ob nakupu elektronske ure 

evidentiranja? 

12. Prosim, da mi podrobno obrazložite vaše razloge iz katerih izhaja, da je elektronsko 

evidentiranje prisotnosti zaposlencev Zavoda neekonomično?  

13. Prosim, da obrazložite kako se vodi vaša evidenca prisotnosti? 

14. Prosim, da mi podrobno obrazložite koliko zunanjih izvajalcev zaposluje Zavod in katera 

dela opravljajo in na katerih lokacijah? 

15. Koliko denarja namenjate (mesečno) za promocijske storitve oz. PR službo? 

16. Ali je res, da ste po imenovanju na mesto direktorja zaposlili svojega namestnika? 

17. Ali je res, da ima zavod PR službo in koliko mesečno namenjate za te storitve, oz. koliko 

sredstev ste za PR namenili v letu 2017? 

18. Prosim, da v svojem odgovoru objavite Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za 

šport in rekreacijo Domžale, ki vsebuje sistemizacijo pod opravilno št. 007-2016/003 in ki 

naj bi stopila v veljavo 1. 12. 2016 skupaj s prilogami. Zanima me ali je bila ta sistemizacija, 

ki je bila sprejeta enaka sistemizaciji, ki ste jo uporabljali? Prosim, da podrobno obrazložite 

razloge, ki so pripeljali do tega, da ta sistemizacija ni veljala in da ste sami do novembra 

2017 uporabljali drugo sistemizacijo, ki ni bila potrjena? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 24. seji dne, 14. 12. 2017 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zavod za šport in rekreacijo Domžale 

VSEBINA ODGOVORA: 

Nisem zadovoljen z odgovorom št. 350. 

1. Koliko zaposlenih je bilo že na Zavodu za šport, ko ste prevzeli funkcijo direktorja in 

koliko je zaposlenih danes? 



Takrat 6, danes 9. 

2. Prosim, da podrobno obrazložite razloge za povečanje št. zaposlenih. 

Večji obseg dela, kvalitetnejše opravljeno delo, povečano število objektov v upravljanju, 

izboljšano javno delovanje. 

3. Koliko je stala nova kuhinja in obnova pisarn? 

Nova kuhinja leseni deli je stala 750,00 eur, 1215,00 eur pa je stalo ( priklopi sifonov, 

pipe, hladilnik, korito, mikrovalovna pečica s pečico in indukcijsko kuhališče. Obnova 

treh pisarn in male sejne sobe je stala 8.181,51 eur. 

4. Ali je res, da ste za novo kuhinjo porabili 6 tisoč evrov? 

Ni res. 

5. Ali je res, da ste za prenovo pisarn porabili 30 tisoč evrov? 

Ni res. 

6. Ali je res, da ste za zavod kupili nov avto, brez razpisa, za 20 tisoč evrov, službeno kolo, 

računalnike in telefone za zaposlene? 

Ni res, da smo kupili avto za 20.000 eur. Imamo službeno kolo, ki je v uporabi za vse 

zaposlene, zaposleni, ki za svoje delo potrebujejo računalnik, le tega imajo, enako velja 

za mobilni telefon. 

7. Koliko so stali stoli podjetja Spinalis in koliko ste jih kupili? 

Stoli podjetja Spinalis so v skupni vrednosti 2.283,84 eur, kupili smo 5 stolov spinalis za 

pisarniško delo. 

8. Koliko novo zaposlenih na Zavodu za šport je dobilo take stole? 

Vsi zaposleni, ki opravljajo delo v pisarni imajo stole. 

9.  Ste res 4000 EUR javnih sredstev, oziroma denarja iz proračuna Zavoda za šport, 

porabili za zasaditev malin v športnem parku? 

Ni res. Posajenih je bilo 1200 sadik v celotni občini Domžale v projektu Vsako igrišče 

malino poišče/Maline za pobaline. V celotnem športnem parku, je bilo na več objektih 

skupaj posajenih 250 sadik malin. 

10.  Ali je res, da najemate zunanjo računovodsko službo za skoraj 1000 EUR na mesec? 

Skoraj ni res. 

11.  Zakaj ste zamenjali računovodstvo, ki je bilo občutno cenejše z dražjim, glede nato, 

da se pri svojem odgovoru št. 350 sklicujete na ekonomičnost ob nakupu elektronske ure 

evidentiranja? 

Zaradi predhodnega revizijskega poročila, nadzora s strani Občine Domžale, analize 

stanja in kvalitetne računovodske storitve, ki jo tako velik zavod mora imeti. Sedanje 



računovodstvo ima večkratno večji obseg nalog in dela. Takrat smo kljub manjšemu 

znesku zunanjega računovodstva imeli dodaten strošek zaradi povečanega obsega dela. 

Zaradi velikosti zavoda in neopravljenih nalog vezanih na računovodski del je pravilno in 

gospodarno kar sem se odločil. 

12.  Prosim, da mi podrobno obrazložite vaše razloge iz katerih izhaja, da je elektronsko 

evidentiranje prisotnosti zaposlencev Zavoda neekonomično? 

Zaradi števila zaposlenih in narave dela vzdrževalne službe. 

13.  Prosim, da obrazložite kako se vodi vaša evidenca prisotnosti? 

Dnevna evidenca vpisovanja zaposlenih. 

14.  Prosim, da mi podrobno obrazložite koliko zunanjih izvajalcev zaposluje Zavod in 

katera dela opravljajo in na katerih lokacijah? 

Ne zaposlujemo nobenega zunanjega izvajalca, zunanji izvajalci niso zaposleni na Zavodu 

za šport in rekreacijo Domžale. Zunanji izvajalci kot so npr. vzdrževalna služba NK 

Domžale, predstavlja zelo velik strošek, zato pripravljam, da tudi v Domžalah kot v 

ostalih primerljivih zavodih v Sloveniji, vzdrževalno službo vodi zavod, kar je tudi bolj 

ekonomično. Težavo imamo, da najemnik ne opravlja te naloge sam zase, ampak nam jo 

zaračuna, uporabniki pa bi ta strošek pokrili pri plačilu uporabnine. 

15.  Koliko denarja namenjate (mesečno) za promocijske storitve oz. PR službo? 

Nimamo točno določenega mesečnega stroška, saj se stroški storitev oglaševanja, 

promocije izvedejo glede na potrebe dogodkov, sezone objektov in ozaveščanja. 

Vsi ti stroški so pokriti iz uporabe objektov. 

16.  Ali je res, da ste po imenovanju na mesto direktorja zaposlili svojega namestnika? 

Ni res. V javnem sektorju imajo nazivi delovnega mesta imena, delovno mesto 

namestnika direktorja ni sistemizirano. 

17.  Ali je res, da ima zavod PR službo in koliko mesečno namenjate za te storitve, oz. 

koliko sredstev ste za PR namenili v letu 2017? 

Del zavodovega dela je, da pravilno in primerno oglašuje, omogoča prostor za 

oglaševanje, vendar v urejenem okolju. Zaradi oglaševanja, promocije športa in 

ozaveščanja preko različnih medijev, imamo izmerjeno, da so rezultati uporabe in 

zadovoljstva višji. Za celotno oglaševanje smo v letu 2017 (ni še dokončen) porabili 

6.714,00 eur. V naslednjem letu bomo tudi zaradi novih zaposlitev ta strošek zmanjšali 

za več kot 50 %. 

18.  Prosim, da v svojem odgovoru objavite Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, ki vsebuje sistemizacijo pod opravilno št. 007-

2016/003 in ki naj bi stopila v veljavo 1. 12. 2016 skupaj s prilogami. Zanima me ali je 

bila ta sistemizacija, ki je bila sprejeta enaka sistemizaciji, ki ste jo uporabljali? Prosim, 

da podrobno obrazložite razloge, ki so pripeljali do tega, da ta sistemizacija ni veljala in 

da ste sami do novembra 2017 uporabljali drugo sistemizacijo, ki ni bila potrjena? 



Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je notranji 

akt Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in je bil objavljen na oglasni deski Zavoda. Ker 

je bil v decembru 2017 sprejet novi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Javnega 

zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale, s katerim smo uskladili pravilnik s 

spremembami predpisov, stari pravilnik ni več na oglasni deski Zavoda in je šel v arhiv 

Zavoda, saj je s sprejemom novega pravilnika prenehal veljati. Ker gre za notranji akt 

Zavoda, javna objava na spletnih straneh Zavoda ni obvezna in tudi ne bo izvedena. 

Sprejeti pravilnik je bil enak objavljenemu. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 361 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Minilo je približno leto dni odkar je Občina Domžale vzpostavila »mestno blagajno«. 

Zanima me, koliko položnic so občani plačali na mestni blagajni in koliko sredstev je občina 

namenila v ta namen? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Primož Škofic /SMC/ 

POSREDOVANO NA: 24. seji dne, 14. 12. 2017 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: V letu 2017 je občina subvencionirala občanom občine Domžale 

bančno provizijo v vrednoti 1.351,40 EUR, kar pomeni, da je krila bančno provizijo za 

6.757 plačilnih nalogov.  

 

V povprečju je bilo v 2017 nakazanih 112,61 EUR/mesec oz. v povprečju subvencionirana 

provizija za 563 položnic/mesec. Konkretni podatki po mesecih so razvidni iz spodnje 

tabele. 

 

Odhodki po mesecih - Subvencioniranje bančne provizije - mestna blagajna - PP 204404 

        

  2017      

  ZNESEK V EUR ŠT. NALOGOV      

JAN 120,20 601      

FEB 93,80 469      

MAR 79,80 399      

APR 78,40 392      

MAJ 90,80 454      

JUN 101,40 507      

JUL 193,60 968      

AVG 94,80 474      

SEPT 97,40 487      

OKT 172,00 860      

NOV 102,00 510      

DEC 127,20 636      

  1.351,40 6.757      

Vir: Kartica finančnega knjigovodstva in lastni izračun 
     

V mesecih november in december 2016, ko smo storitev subvencioniranja obrestne mere 

uvedli, je subvencionirana provizija v obeh mesecih znašala 287,20 EUR (1.436 položnic).  

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 

gospodarstvo 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 363 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Glede na to, da je bila ponovno objavljena licitacija za Mestni kino v SPB-ju, me 

zanima ali se je kdo udeležil, ali je bila ponovno umaknjena, ker nisem zasledil, kaj se je zgodilo. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 

POSREDOVANO NA: 24. seji dne, 14. 12. 2017 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Za dne 14.12.2017 je bila zaradi izvršilnega postopka razpisana 

javna dražba prostorov kina Domžale, ki se je nismo udeležili. Zadeve glede prodaje 

prostorov kina spremljamo še naprej. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Edvard Ješelnik, direktor občinske uprave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 364 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Nisem zadovoljen z odgovorom na svetniško vprašanje zaporedna št. 350 Zavoda za 

šport in rekreacijo Domžale, zato v skladu s 26. členom Poslovnika občinskega sveta predlagam, 

da se o zadevi opravi razprava v okviru posebne točke na eni od naslednjih sej občinskega 

sveta. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

Člani občinskega sveta so po ugotovljeni navzočnosti 17 svetnic in svetnikov z 19 glasovi ZA in 

4 glasovi PROTI sprejeli sklep, da se razprava o svetniškem vprašanju zaporedna št. 350 in 

dopolnilnem vprašanju zaporedna št. 360, v skladu s 26. členom Poslovnika občinskega 

sveta opravi na prvi naslednji seji oziroma na predlog župana, na eni naslednjih rednih 

sej sveta. 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 365 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Na prejšnji seji sem podal pobudo, na katero ni bilo odgovorjeno, v zvezi s 

postavitvijo brezžičnega interneta v Zdravstvenem domu Domžale. Predlagam, da bi to naredili. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zdravstveni dom Domžale 

VSEBINA ODGOVORA: V finančni načrt za leto 2018 bomo umestili brezžično omrežje in 

ga realizirali glede na tehnične in finančne možnosti. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega doma Domžale  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 366 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: 7. decembra 2017 je skupni organ Občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na 

Gorenjskem, Komenda in Trzin sprejel nov cenik obračuna storitve Gospodarske javne službe 

čiščenja odpadne komunalne vode in cene so se s 1. januarjem 2018 občutno podražile, za 

približno 70 %. Rad bi videl natančen obračun, kako je prišlo do teh 70 % podražitve. Ali bi bila 

možna 50 % podražitev. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Kot ste navedli je Skupni organ Občin Kamnik, Domžale, Mengeš, 

Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin  dne 7. 12. 2017 potrdil cenik obračuna storitve 

Gospodarske javne službe čiščenja odpadne komunalne vode na podlagi elaborata, ki ga 

je pripravila JP CČN Domžale-Kamnik. 

Metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja ureja in predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št.87/12 in 109/12). 

Elaborat o oblikovanju cen čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda vam je na 

voljo v tajništvu občinskega sveta.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve  

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 367 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Kolega g. Peregrin Stegnar je na nadaljevanju 22. seje občinskega sveta podal 

vprašanje, zakaj na zadnjih dveh volitvah (referendumu in volitvah predsednika države), ni bilo 

brezplačnih mest oglaševanja, razen A panojev. Odgovor je bil, da se dela v skladu s 15. členom 

odloka in da Občina Domžale v tem trenutku nima v posesti drugih objektov za obveščanje in 

oglaševanje. Drugi odstavek 15. člena odloka pravi, da se informiranje izvaja na vseh objektih 

za oglaševanje in obveščanje, ki jih trži izbrani izvajalec. Kot vem, imamo izbranega izvajalca v 

Domžalah. Se pravi, da bi morali to zagotavljati. Prosil bi, da se to uredi. 

Druga pripomba je, da župan pri vsakokratnih volitvah izda odredbo, katera so ta mesta za A 

panoje, za plakatiranje. Za lokacije za A panoje sicer župan vsakič posebej pripravi seznam, 

vendar bi ga bilo treba ažurirati. Predlagam tudi, da se za A panoje doda še določene kraje v 

občini, ki jih do sedaj ni bilo, npr. Krtina, Rova, Homec… 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Roman Lenassi /NSi/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Ponovno vas obveščamo, da Občina Domžale zaradi spora z 

dosedanjim izvajalcem, to je družbo Amicus d.o.o. in postopkih na sodišču, v tem 

trenutku nima v posesti vseh objektov za obveščanje in oglaševanje, razen lokacij kjer se 

postavljajo A panoji. 

 

Strinjamo se z vašim predlogom za dodatno dodelitev plakatnih mest z »A« panoji v 

naseljih Krtina, Rova in Homec. Seznam bomo v prihodnje ustrezno ažurirali.  

 

V letu 2018 načrtujemo tudi namestitev novih plakatnih mest za oglaševanje z čez 

cestnimi transparenti.   

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Aljoša Repanšek in Andrej Bokan, Oddelek za komunalne zadeve 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 368 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Kdo je odgovoren za čiščenje cest za občino Domžale, ker pri prvem snegu, ki je bil, 

južni del Domžal dva dni ni bil očiščen, ne pločniki, ne ulice, razen Savske ceste, ki je glavna 

cesta. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Doroteja Grmek /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Opravljanje obvezne gospodarske javne službe pluženje in 

posipanje cest opravlja na podlagi Pravilnika o vzdrževanju cest in operativnega plana 

zimske službe koncesionar podjetje KPL d.o.o., Tbilisijska 61, Ljubljana. 

Izvajalci zimske službe na državnih cestah GGD. d.d., Kranj in CGP d.d.  Novo mesto, vodja 

zimske službe, nadzorni s strani DRSI in izvajalec KPL d.o.o. pred pričetkom zimske 

sezone sprejmejo skupne ukrepe v zvezi s pluženjem in odstranjevanjem snega za 

koordinirano akcijo, da ne prihaja do podvajanja pri čiščenju pločnikov, na katere 

vzdrževalec državne ceste na pluži sneg s cestišča. 

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno 

s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede 

na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne 

potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je 

zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.  

Po samem zakonu in podzakonskih predpisih je prevoznost  zagotovljena, če višina snega 

na cestah I. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah, torej cestah II. 

prioritete pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest 

z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če 

je promet možen samo z uporabo snežnih verig. 

Pluženje cest se prične, ko je na vozišču 10 ali 15 cm snega, odvisno od prioritete. 

Istočasno Pravilnik o vzdrževanju cest določa, da se mora na peščevih površinah 

zagotoviti v času od 05.00 do 22.00 ure »le« dostopnost do objektov javne rabe.     

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, višji referent na Oddelku za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 369 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Opazil sem, da Center požarne varnosti v zadnjem času ne uporablja svojih vozil, 

ampak pridejo s tujimi vozili na intervencijo. Menda je Helios vzel vozilo za lastne potrebe. 

Zanima me, kako je na tem področju ali ima organizirano svojo službo - kot je bilo rečeno je 

bilo prevzeto kompletno vse oziroma odkupljeno. Ali je zaradi tega zmanjšana varnost na 

požarnem področju. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 

POSREDOVANO NA: 25. seji dne, 15. 2. 2018 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Center za zaščito in reševanje Domžale 

Posredujemo vam odgovor Andreja Jarca, direktorja Centra za zaščito in reševanje 

Domžale. 

 

 

 



 


