Domžale, 18. 12. 2017, št. 10 • cena z DDV: 3,11 €

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)
je Občinski svet Občine Domžale na 24.
seji dne 14. 12. 2017 sprejel

2.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in se uporablja od
1.1.2018 dalje.

SKLEP
O SPREJEMU NOVIH CEN
PROGRAMOV VRTCEV
V OBČINI DOMŽALE
1.

Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na
otroka:
–– za otroke I. starostnega obdobja
je cena programa 461,42 EUR,
–– za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in
oddelek otrok starih 3-4 leta
je cena programa 333,74 EUR,
–– stroški živil v ceni programa
znašajo 32,76 EUR mesečno.
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OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-27/2017
Datum: 14. 12. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)
je Občinski svet Občine Domžale na 24.
seji dne 14. 12. 2017 sprejel

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)
je Občinski svet Občine Domžale na 24.
seji dne 14. 12. 2017 sprejel

SKLEP

LETNI IZVEDBENI
PROGRAM KULTURE
OBČINE DOMŽALE
ZA LETO 2018

O SPREJEMU
LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA - LEK
Občinski svet Občine Domžale sprejme Lokalni energetski koncept občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-26/2017
Datum: 14. 12. 2017
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Letni izvedbeni program kulture za
leto 2018 se udejanja preko programov
javnih zavodov, javnega sklada, javnih
razpisov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
Javni interes za kulturo Občine Domžale
se uresničuje z zagotavljanjem pogojev
za kulturno ustvarjalnost, dostopnost
kulturnih dobrin, kulturno raznolikost,
slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji
se zagotavljajo s sprejetim proračunom
za leto 2018. Sestavni del letnega izvedbenega programa kulture je torej tudi
finančni načrt občine, ki se spreminja v
primeru, če se spremeni proračun za leto
2018 (rebalans-i).
I.
Javna zavoda in sklad:
1.1. Knjižnica Domžale
Knjižnica Domžale, katere soustanoviteljica je Občina Domžale, izvaja redno
knjižničarsko dejavnost, ki jo občina
neposredno sofinancira tako na lokaciji
v Domžalah kot v Ihanu. V okviru redne dejavnosti javni zavod izvaja tudi
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druge dejavnosti, ki so namenjene tako
odraslim kot otrokom (prireditve in
dogodki namenjeni vseživljenjskemu
učenju, izobraževalnim in kulturnim
potrebam občanov, promociji domoznanske dejavnosti, izmenjevanju idej in
seznanjanju uporabnikov s knjižničnim
gradivom ter knjižnico ipd.). Na podlagi
odločbe Ministrstva za kulturo iz leta
2007 je ugotoviti da Knjižnica Domžale
kot osrednja knjižnica sodi med srednje
razvite knjižnice, pri čemer dosega 90
% vseh predpisanih minimalnih pogojev
(od tega glede strokovnih delavcev...93
% minimalnih pogojev). Program delovanja knjižnice (letni plan) je sestavni del
programa kulture občine.

v Slamnikarskem muzeju postavljena
stalna muzejska postavitev slamnikarstva
(300 let slamnikarstva na Domžalskem).

1.2. Kulturni dom Franca Bernika
Domžale

1.3. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Domžale

Občina Domžale je ustanoviteljica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale (kulturni dom), katerega
program je sestavni del tega programa.
Kulturni dom upravlja tako z Galerijo
Domžale, kot tudi z Menačenkovo domačijo. Zavod je s prevzemom likovnega
razstavišča leta 2000 pričel z redno
galerijsko dejavnostjo, s prevzemom Menačenkove domačije s 1.1.2011 zagotavlja
pogoje za muzejsko idr. dejavnost (tudi
stalna razstava kiparja Franca Ahčina),
od prve polovice leta 2002 je javni zavod vodil poslovanje (administrativne,
tehnične in finančne naloge) v zvezi
z izdajo občinskega glasila Slamnik. S
spremembo akta o ustanovitvi je kulturni
dom prevzel tudi izdajateljske pravice
nad glasilom Slamnik. V letu 2012 je bila

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Domžale, realizira
predvsem programe na nivoju občine,
regije in države. Sredstva pridobiva od
republiškega sklada in od občin, katerih
območje pokriva. Program za leto 2018
je priloga tega programa.
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V letu 2014 je kulturni dom prevzel v
upravljanje tudi odkupljeno »Kofutnikovo domačijo«, ki je evidentirana kot
kulturna dediščina.
Kulturni dom je v letu 2009 pričel s filmsko dejavnostjo, načrtuje pa se nakup
prenosnega digitalnega projektorja,
ki odpira možnosti kino-projekcij na
različnih lokacijah (Češminov park idr.).
Program javnega zavoda za leto 2018 je
priloga tega programa.

II.
Programi ljubiteljskih kulturnih društev
in drugih izvajalcev na področju kulture:
2.1. Javni razpisi za programe in projekte
kulturnih društev in drugih izvajalcev na področju kulture
Občina Domžale na podlagi javnih razpisov sofinancira naslednje programe
oziroma projekte:
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2.1.1. programi in projekti kulturnih
društev in drugih izvajalcev na
področju kulture,
2.1.2. založniška dejavnost.
V primeru javnih razpisov se sredstva
delijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13 in 11/15). Predlog za dodelitev
sredstev predstojniku (županu) pripravi
strokovna komisija, upoštevaje določila
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo.
Na podlagi izdane odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo prejmejo posamezni
izvajalci kulturnih programov oziroma
projektov na podlagi izpolnjevanja
pogojev in kriterijev iz naslova javnih
razpisov, izvajalci in občina sklenejo
pogodbo, na podlagi katere dostavijo
potrebno dokumentacijo, ki izkazuje
izvedbo prijavljenih programov oziroma
projektov in je podlaga za dodelitev
javnih sredstev. Sredstva za posamezne
projekte proračunskih uporabnikov se
lahko dodelijo na podlagi neposredne
pogodbe.
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III.
Investicije, investicijsko in drugo vzdrževanje, ohranjanje kulturne dediščine:
3.1. in 3.2. Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov
Na podlagi javnega razpisa se zagotavljajo tudi sredstva za obnovo opreme
in investicijsko vzdrževanje kulturnih
domov, ki sicer niso sestavni del javne
infrastrukture, so pa nujno potrebna
za zagotavljanje pogojev za delovanje
kulturnih društev in drugih izvajalcev
na področju kulture. Na podlagi vlog
proračunskih uporabnikov in podpisanih
pogodb se dodeljujejo sredstva za te
namene, zagotovljena pa so na postavki
Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov proračunskih
uporabnikov.
3.3. Ohranjanje kulturne dediščine
Na področju ohranjanja kulturne dediščine potekajo akcije v skladu s konservatorskimi smernicami Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Kranj (v nadaljevanju:
Zavod). Del sredstev se deli na podlagi
javnega razpisa. Sredstva so namenjena
tudi tekočemu vzdrževanju spominskih
obeležij, ki prav tako poteka v skladu s
konservatorskimi smernicami Zavoda.
Predlogi se med letom dopolnjujejo,
glede na ugotovitve pri ogledih in na
spremenjene situacije na terenu, običajno pa gre za obnovitvena dela ali
urejanje zemljiško knjižnega stanja ali
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služnosti oziroma dostopov do spomenikov. V okviru razpoložljivih sredstev
se upoštevajo pobude zainteresiranih
organizacij (KS, društev ipd.).
3.4. Letno gledališče Studenec
Sredstva so namenjena obnovi nadstrešnice in platnene strehe nad letnim
gledališčem z namenov vzpostavitve pogojev za nemoteno odvijanje kulturnega
programa v tem gledališču.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo
2) je Občinski svet Občine Domžale na
24. seji dne 14. 12. 2017 sprejel

SKLEP
O UKINITVI STATUSA
JAVNEGA DOBRA
Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-28/2017
Datum: 14. 12. 2017

1189/6

1084/3
1078/1

1216/2
692/11

katastrska
občina

ID znak

Rova

1935 1084/3

Radomlje

1936 1189/6

Krtina

1945 1078/1

Radomlje
Domžale

1936 1216/2
1959 692/11

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Številka: 0073-29/17
Datum: 14. 12. 2017
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 191. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 9/11 – uradno
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet
Občine Domžale na 24. seji dne 14. 12.
2017 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU PROGRAMA
DELA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOMŽALE
ZA PRVO POLLETJE 2018
Občinski svet Občine Domžale sprejme
Program dela Občinskega sveta Občine
Domžale za prvo polletje 2018.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-30/17
Datum: 14. 12. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 53a. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17
– Zvaj) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)
je Občinski svet Občine Domžale na 24.
seji dne 14. 12. 2017 sprejel

SKLEP
O IZDAJI MNENJA
V POSTOPKU IMENOVANJA
RAVNATELJA/DIREKTORJA
SREDNJE ŠOLE DOMŽALE GIMNAZIJA
Občinski svet Občine Domžale daje v
postopku imenovanja ravnatelja/direktorja Srednje šole Domžale – Gimnazija
pozitivno mnenje k imenovanju vsem
prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0074-12/17
Datum: 14. 12. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 53a. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17
– Zvaj) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2)
je Občinski svet Občine Domžale na 24.
seji dne 14. 12. 2017 sprejel

SKLEP
O IZDAJI MNENJA
V POSTOPKU IMENOVANJA
RAVNATELJA SREDNJE ŠOLE
DOMŽALE – POKLICNA IN
STROKOVNA ŠOLA
Občinski svet Občine Domžale daje v
postopku imenovanja ravnatelja Srednje
šole Domžale – Poklicna in strokovna
šola pozitivno mnenje k imenovanju
vsem prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0074-13/2017
Datum: 14. 12. 2017
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter
11., 16. in 17. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/08,
8/09, 1/11 in 10/13; Uradni list RS, št. 42/08,
38/10 in 6/14; Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10, 7/13;
Uradne objave Glasila Občine Komenda,
št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) je Skupni
organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš,
Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin
na 22. seji dne 7. 12. 2017 sprejel

CENIK
OBRAČUNA STORITVE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ČIŠČENJA KOMUNALNE
ODPADNE VODE V OBČINAH
DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ,
CERKLJE NA GORENJSKEM,
KOMENDA IN TRZIN
Zaračunana cena storitve javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode je
sestavljena iz:
• omrežnine, ki se zaračunava vsem
uporabnikom storitve javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode
na CČN
• cene storitve čiščenja komunalne
odpadne vode ali cene storitev,
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami (mKČN) - čiščenja
vsebine / blata
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1. CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
obračunska postavka

storitev čiščenja komunalne odpadne vode

cena brez DDV

0,3681

DDV 9,5 %

0,0350

cene v EUR/m3
cena z DDV

0,4031

V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki
so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški,
povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).
2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI,
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN mKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
obračunska postavka

storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in
mKČN - čiščenje vsebine / blata

cena brez DDV

0,0133

DDV 9,5 %

0,0013

cene v EUR/m3
cena z DDV

0,0146

V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini
dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe
čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).
3. OMREŽNINA
obračunska postavka

DN < 20

20< DN< 40

DDV 9,5 %

6,7683

0,6430

2,2561

40< DN <50

22,5609

65 < DN < 80

67,6828

50 < DN < 65
80 < DN <100

100 < DN < 150

cene v EUR/mesečno

cena brez DDV

33,8414

112,8047

225,6093

0,2143
2,1433
3,2149

6,4299

10,7164

21,4329

cena z DDV

2,4704
7,4113

24,7042
37,0563
74,1127

123,5211

247,0422

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba
čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
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Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
87/2012, 109/2012) in veljavnim sklepom
o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga
je sprejel Skupni organ občin Domžale,
Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem,
Komenda in Trzin dne 7.12.2017.
Cenik se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.

Številka: 0142-14/2017
Domžale, 18. 12. 2017
Vodja skupnega organa
ŽUPAN OBČINE DOMŽALE
Toni Dragar, l.r.

OBČINA DOMŽALE
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV IN PROGRAMOV
DELA Z MLADIMI
V LETU 2018
I.
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Pravilnika za vrednotenje družbenih,
socialnih in humanitarnih projektov in
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) Občina
Domžale v letu 2018 načrtuje sofinanciranje projektov in programov dela z
mladimi.
II.
Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so projekti oziroma programi za delo z mladimi.
III.
Pogoji za sofinanciranje:
- fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost s področja za delo
z mladimi (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja
za izvajanje projektov in programov
dela z mladimi, je potrebno priložiti
dokazilo o registrirani dejavnosti za

Uradni vestnik št. 10/2017

355

-

-

izvajanje navedenih programov –
npr. kopija ustanovitvenega akta
prijavitelja),
program oziroma projekt se izvaja
na območju občine Domžale ali za
občane občine Domžale,
prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran
oziroma bi lahko bil financiran ali
sofinanciran iz drugih občinskih
proračunskih postavk,
prijavitelj ni neposredni ali posredni
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se
bodo upoštevale določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.
Merila:
- jasno opredeljeni cilji in nameni
projektov oziroma programov (starostne skupine, katerim je program
namenjen, namenjeno otrokom iz
socialno ogroženih družin),
- pričakovano število vključene mladine, občanov občine Domžale,
- izvirnost, inovativnost, kakovost
programov oziroma projektov (program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, sodelovanje
z vrtci, šolami, centri za socialno
delo, program je v preteklem letu
že bil izvajan, program uporablja
sodobna znanja in spoznanja ter
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-

metode dela, aktivno vključevanje
udeležencev),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo
Občina Domžale dodelila na podlagi
tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih
stroškov, povezanih z izvedbo projektov
oziroma programov dela z mladimi.
Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje
prijavljenega programa, ki bo podlaga
za sofinanciranje in zapisnik zadnje
seje zbora članov, v kolikor je prijavitelj
društvo oziroma zapisnik zadnje seje
organa upravljanja, ki ne sme biti starejši
od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala
stroškov reprezentance (pogostitev
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov
telefonije in stroškov prevozov, ki niso
v neposredni povezanosti z izvajanjem
projekta oziroma programa dela z
mladimi.
Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga
mora v skladu s pogoji in merili doseči
prijavljen projekt oziroma program,
ki je predmet tega javnega razpisa, je
200,00 evrov.
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VI.

IX.

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje
projektov oziroma programov dela z
mladimi v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte oziroma programe morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2018, skrajni rok
za predložitev zahtevka za izplačilo je
30.11.2018.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate
osebno v vložišču Občine Domžale,
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta
69, 1230 Domžale.

Prejemnik sredstev mora pri porabi
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko pokličete na telefonsko
številko 01/ 724 13 05.

VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša v letu 2018 do
20.000,00 evrov.
VIII.
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.
Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko
dobite v vložišču Občine Domžale ali na
občinski spletni strani www.domzale.si v
zavihku »Objave«.
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Rok za oddajo prijave je 19.1.2018.

X.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v 60 dneh po
izteku roka za oddajo prijave.

OBČINA DOMŽALE
Številka: 600-12/2017
Datum: 18. 12. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV UPOKOJENSKIH
IN PODOBNIH DRUŠTEV
V LETU 2018

-

I.
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Pravilnika za vrednotenje družbenih,
socialnih in humanitarnih projektov
in programov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 1/17)
Občina Domžale v letu 2018 načrtuje
sofinanciranje programov upokojenskih
in podobnih društev.
II.
Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so programi
društev upokojencev in drugih društev,
ki izvajajo aktivnosti za občane v tretjem
življenjskem obdobju v občini Domžale.
III.
Pogoji za sofinanciranje:
- status društva, ki izvaja dejavnosti za
starejše občane, s sedežem v občini
Domžale (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja
za izvajanje tovrstnih dejavnosti, je
potrebno priložiti dokazilo o izva358

-

janju dejavnosti za starejše občane
– npr. kopija ustanovitvenega akta
vlagatelja),
društvo izvaja aktivnosti za starejše
občane v občini Domžale,
prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran
oziroma bi lahko bil financiran ali
sofinanciran iz drugih občinskih
proračunskih postavk,
prijavitelj ni neposredni ali posredni
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se
bodo upoštevale določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.
Merila:
- obseg dejavnosti za občane občine
Domžale v tretjem življenjskem
obdobju (pogostost izvajanja dejavnosti, raznolikost dejavnosti),
- delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
- delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
V.
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo
Občina Domžale dodelila na podlagi
tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih
stroškov, povezanih z izvedbo programa
upokojenskih in podobnih društev.
Uradni vestnik št. 10/2017

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje
prijavljenega programa upokojenskih in
podobnih društev, ki bo podlaga za sofinanciranje, in zapisnik zadnje seje zbora
članov, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala
stroškov reprezentance (pogostitev
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov
telefonije in stroškov prevozov, ki niso
v neposredni povezanosti z izvajanjem
programa upokojenskih in podobnih
društev.
Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga
mora v skladu s pogoji in merili doseči
prijavljen program, ki je predmet tega
javnega razpisa, je 200,00 evrov.
VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje
programov upokojenskih in podobnih
društev v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe
morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2018, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 30.11.2018.
Prejemnik sredstev mora pri porabi
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
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VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša v letu 2018 do
21.000,00 evrov.
VIII.
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.
Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko
dobite v vložišču Občine Domžale ali na
občinski spletni strani www.domzale.si v
zavihku »Objave«.
IX.
Prijavitelji lahko svoje prijave oddate
osebno v vložišču Občine Domžale,
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta
69, 1230 Domžale.
Rok za oddajo prijave je 19.1.2018.
Za dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko pokličete na telefonsko
številko 01/ 724 13 05.
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X.

OBČINA DOMŽALE

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v 60 dneh po
izteku roka za oddajo prijave.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV VETERANSKIH
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
V LETU 2018

OBČINA DOMŽALE

I.

Številka: 122-16/2017
Datum: 18. 12. 2017

Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Pravilnika za vrednotenje družbenih,
socialnih in humanitarnih projektov in
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) Občina
Domžale v letu 2018 načrtuje sofinanciranje programov veteranskih organizacij
in društev.

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

II.
Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so programi
veteranskih organizacij in društev, ki
izvajajo dejavnosti na območju občine
Domžale oziroma za občane občine
Domžale.
III.
Pogoji za sofinanciranje:
- status društva oziroma organizacije,
ki ima registrirano veteransko ali podobno dejavnost (v kolikor iz AJPES
ni razvidna tovrstna registrirana dejavnost vlagatelja, je potrebno prilo360
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-

-

žiti dokazilo o registrirani dejavnosti
za izvajanje programov veteranskih
organizacij in društev – npr. kopija
ustanovitvenega akta prijavitelja),
izvajanje dejavnosti na območju
občine Domžale oziroma za občane
občine Domžale,
prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran
oziroma bi lahko bil financiran ali
sofinanciran iz drugih občinskih
proračunskih postavk,
prijavitelj ni neposredni ali posredni
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se
bodo upoštevale določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.
Merila:
- obseg dejavnosti, namenjene občanom občine Domžale (organizacija
prireditev občinskega pomena, organizacija družabnih in drugih oblik
dejavnosti, sodelovanje z mlajšimi
generacijami),
- delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
- delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
V.
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo
Občina Domžale dodelila na podlagi
Uradni vestnik št. 10/2017

tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih
stroškov, povezanih z izvedbo programa
veteranskih organizacij in društev.
Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje
prijavljenega programa, ki bo podlaga
za sofinanciranje, in zapisnik zadnje seje
zbora članov, ki ne sme biti starejši od
1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala
stroškov reprezentance (pogostitev
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov
telefonije in stroškov prevozov, ki niso
v neposredni povezanosti z izvajanjem
programa veteranskih organizacij in
društev.
Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga
mora v skladu s pogoji in merili doseči
prijavljen program, ki je predmet tega
javnega razpisa, je 200,00 evrov.
VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje
programov veteranskih organizacij in
društev v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe
morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2018, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 30.11.2018.
Prejemnik sredstev mora pri porabi
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
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VII.

X.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša v letu 2018 do
7.740,00 evrov.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v 60 dneh po
izteku roka za oddajo prijave.

VIII.
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.
Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko
dobite v vložišču Občine Domžale ali na
občinski spletni strani www.domzale.si v
zavihku »Objave«.

OBČINA DOMŽALE
Številka: 6710-8/2017
Datum: 18. 12. 2017
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

IX.
Prijavitelji lahko svoje prijave oddate
osebno v vložišču Občine Domžale,
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta
69, 1230 Domžale.
Rok za oddajo prijave je 19.1.2018.
Za dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko pokličete na telefonsko
številko 01/ 724 13 05.
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OBČINA DOMŽALE

III.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV DRUŠTEV
S PODROČJA RAZISKOVANJA
IN TEHNIČNE KULTURE
ZA LETO 2018

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj ima status društva ter
registrirano ali v temeljnem aktu
opredeljeno dejavnost s področja
raziskovanja in tehnične kulture (v
kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja s področja
raziskovanja in tehnične, je potrebno priložiti dokazilo o registrirani
dejavnosti za izvajanje navedenih
programov ali temeljni akt društva
– npr. kopija ustanovitvenega akta
prijavitelja),
- društvo izvaja dejavnost na območju
občine Domžale,
- prijavitelj ni neposredni ali posredni
proračunski uporabnik,
- prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran
oziroma bi lahko bil financiran ali
sofinanciran iz drugih proračunskih
postavk.

I.
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Pravilnika za vrednotenje družbenih,
socialnih in humanitarnih projektov in
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) Občina
Domžale v letu 2018 načrtuje sofinanciranje programov oziroma projektov
društev s področja raziskovanja in tehnične kulture.
II.
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov oziroma programov društev s področja raziskovanja in tehnične
kulture, ki izvajajo dejavnost na območju
občine Domžale in pomenijo prispevek
k zadovoljevanju tovrstnih potreb občanov občine Domžale.
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Pri postopku dodeljevanju sredstev se
bodo upoštevale določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.
Merila:
- obseg programa namenjen občanom občine Domžale,
- jasno opredeljeni cilji in nameni
projektov oziroma programov,
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-

-

doseganje izjemnih individualnih ali
skupinskih rezultatov v preteklem
koledarskem letu (priznanja, nagrade, pohvale),
izvirnost, inovativnost, kakovost
programov,
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo
Občina Domžale dodelila na podlagi
tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih
stroškov, povezanih z izvedbo programa
društva s področja raziskovanja in tehnične kulture.
Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje prijavljenega programa društva s področja
raziskovanja in tehnične kulture, ki bo
podlaga za sofinanciranje in zapisnik
zadnje seje zbora članov, ki ne sme biti
starejši od 1 leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala
stroškov reprezentance (pogostitve
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov
telefonije in stroškov prevozov, ki niso
v neposredni povezanosti z izvajanjem
programa društva s področja raziskovanja in tehnične kulture.
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Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga
mora v skladu s pogoji in merili doseči
prijavljen projekt oziroma program,
ki je predmet tega javnega razpisa, je
200,00 evrov.
VI.
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje
programa društva s področja raziskovanja in tehnične kulture v letu 2018.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2018, skrajni rok
za predložitev zahtevka za izplačilo je
30.11.2018.
Prejemnik sredstev mora pri porabi
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za razpis znaša v letu 2018 do 6.000,00
evrov.
VIII.
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.
Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko
dobite v vložišču Občine Domžale ali na
občinski spletni strani www.domzale.si v
zavihku »Objave«.
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IX.
Prijavitelji lahko svoje prijave oddate
osebno v vložišču Občine Domžale,
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta
69, 1230 Domžale.
Rok za oddajo prijave je 19.1.2018.
Za dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko pokličete na telefonsko
številko 01/ 724 13 05.
X.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v 60 dneh po
izteku roka za oddajo prijave.

OBČINA DOMŽALE
Številka: 614-2/2017
Datum: 18. 12. 2017
ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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