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Domžale, 19. 02. 2018, št. 02 • 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 25. 
seji dne 15. 02. 2018 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA  

O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU  

ZA OBMOČJE V11/1  
»OB OBVOZNICI VIR« 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spre-
membe in dopolnitve občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (v 
nadaljevanju SD OPPN), ki je bil sprejet 
z odlokom o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje V11/1 
»Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 6/2014).

(2) Predmet SD OPPN je umestitev vad-
benega poligona za enote zaščite in 
reševanja na površinah, kjer ureditve, 
načrtovane s prvotnim OPPN še niso re-
alizirane in dozidava trgovskega centra.

(3) SD OPPN (osnutek), je pod številko 
260/17, septembra 2017 izdelalo podjetje 
BOSON, trajnostno načrtovanje d.o.o., 
Ljubljana. 

2. člen 
(vsebina in oblika sprememb 

in dopolnitev)

(1) SD OPPN vsebujejo tekstualni in gra-
fični del in priloge z naslednjo vsebino:
A. Tekstualni del  
B. Grafični načrti 
B.1 Izsek iz kartografskega dela plana 

Občine Domžale, s prikazom lege 
območja OPPN na širšem obmo-
čju 1:1500
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B.2 Območje OPPN z obstoječim par-
celnim stanjem 1:1500

B.3 Prikaz vplivov in povezav s sosednji-
mi območji 1:1500

B.4 Uredit vena situacija območja 
OPPN 1:1500

B.5 Prikaz poteka omrežij in priključe-
vanja na gospodarsko javno infra-
strukturo 1:1500

C. Povzetek glavnih tehničnih značil-
nosti oziroma podatkov o prostorski 
ureditvi

D. Priloge SD OPPN 
D.1 Sklep o začetku priprave SD OPPN 

za območje V11/1 »Ob obvoznici 
Vir« 

D.2 Izvleček iz hierarhično višjih prostor-
skih aktov 

D.3 Prikaz stanja prostora na obravna-
vanem območju 

D.4 Seznam strokovnih podlag in upo-
števanih predpisov 

D.5 Seznam nosilcev urejanja prostora, 
analiza smernic in pridobljena mne-
nja 

D.6 Obrazložitev in utemeljitev prostor-
skega akta 

D.7 Povzetek za javnost 

(2) Zaradi SD OPPN se spremeni teks-
tualni in grafični del osnovnega OPPN.

3. člen 
(območje SD OPPN) 

Območje SD OPPN je celotno območje 
OPPN. Meja ureditvenega območja ter 
meje urejevalnih enot se s spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ODLOKA

4. člen 
(predmet OPPN)

Drugi odstavek 2. člena se spremeni 
tako, da se glasi:
»(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo 
s tem OPPN so:

- umestitev trgovskega centra,
- umestitev vadbenega poligona za 

enote zaščite in reševanja,
- umestitev poslovnega objekta,
- umestitev stanovanjskih hiš,
- prometna ureditev območja, dovozi, 

dostopi, parkirne površine,
- ureditev gospodarske javne infra-

strukture in priključevanja nanjo,
- ureditev zunanjih površin (pešpoti 

in dostopi, zelenice).«

5. člen 
(urejevalne enote)

5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN je razdeljeno na ure-
jevalne enote, kot sledi:
- UE1: območje javnih cest in javnih 

površin,
- UE2: območje trgovskega centra,
- UE3: območje vadbenega poligona 

za enote zaščite in reševanja,
- UE4: območje stanovanjske gradnje,
- UE5: območje ostalih zelenih povr-

šin,
- UE6: območje poslovne gradnje.«
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6. člen 
(funkcija območja)

Drugi odstavek 6. člena se spremeni 
tako, da se glasi:
»(2) Na večjem delu enote urejanja 
prostora V 11/1 se uredi trgovski center 
s pripadajočimi manipulativnimi površi-
nami. Na jugu objekta trgovskega centra 
se umesti manjši poslovni objekt. Severni 
del enote se nameni gradnji vadbenega 
poligona za enote zaščite in reševanja. 
Zahodni del območja je namenjen or-
ganizirani stanovanjski gradnji.«

7. člen 
(vrste objektov)

(1) V prvem odstavku 10. člena, se za 
zadnjo alinejo doda dve novi alineji, ki 
se glasita:
»- 24201 Obrambni objekti, 
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objek-
ti, ki niso uvrščeni drugje«.

(2) V drugem odstavku 10. člena se črta 
zadnja alineja: 
»na zemljiščih v UE3 so dovoljene zača-
sne ureditve zunanjih igrišč in vadbišč.«

8. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo v urejevalni enoti Ue1)

(1) V petem odstavku 13. člena, se be-
seda »vrstnih« nadomesti z besedilom 
»stanovanjskih«.

9. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo v urejevalni enoti Ue2)

(1) Drugi odstavek 14. člena se črta.

10. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo v urejevalni enoti UE3)

(1) Prvi odstavek 15. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
»(1) Urejevalna enota UE3 je namenjena 
gradnji vadbenega poligona za eno-
te zaščite in reševanja, s prometnimi 
površinami ter drugo gospodarsko in-
frastrukturo. Vadbeni poligon mora za 
izpolnjevanje svojega namena vsebovati:
- plato za vaje
- stolp za vaje
- bazen z vodo
- plato za tehnično reševanje«.

(2) Drugi odstavek 15. člena se spremeni 
tako, da se glasi:
»(2) Maksimalna višina stolpa za vaje je 
14 m.«.

(3) Četrti odstavek 15. člena se spremeni 
tako, da se glasi:
»(4) V UE3 je potrebno zagotoviti do 30 
parkirnih mest«.

(4) Črta se peti odstavek 15. člena.
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11. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo v urejevalni enoti UE4)

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 
»(1) Urejevalna enota UE4 je namenjena 
gradnji vrstnih hiš in samostoječih hiš 
s potrebnimi prometnimi površinami 
ter drugo gospodarsko infrastrukturo 
območja, prikazano v grafičnem delu 
odloka.«

12. člen  
(pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo v urejevalni enoti Ue6)

(2) Drugi odstavek 18. člena se črta.

13. člen 
(skupna določila glede gradnje 

nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Prva alineja prvega odstavka 19. člena 
se spremeni tako, da se glasi:
»- ograje nižje od 1,5 m, razen znotraj 
UE3, kjer je dopustna maksimalna višina 
ograje 2m;«.

(2) V 19. členu se za petim odstavkom 
doda nov odstavek, ki se glasi: 
»(6) Na območju UE3 je dovoljena gra-
dnja enostavnih objektov in sicer: Pomo-
žni objekti namenjeni obrambi in varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pomožni objekt za spremljanje stanja 
okolja in naravnih pojavov, dopustno je 
zgraditi vadbeni prostor, plezalni objekt 
ali vadbeni bunker.«

14. člen 
(ceste)

(1) V četrtem odstavku 21. člena se 
beseda »vrstnih« nadomesti z besedo 
»stanovanjskih«.

15. člen 
(ohranjanje narave)

(1) Peti odstavek 32. člena se spremeni 
tako, da se za prvim stavkom doda drugi 
stavek, ki se glasi: 
»Za osvetljevanje zunanjosti objektov, 
zunanjih površin (parkirišča, manipula-
cijske površine...) in cest naj se uporabijo 
popolnoma zasenčena svetila z ravnim 
zaščitnim in neprodušnim steklom, ki 
ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. 
Uporabi se sijalke s poudarjenim rume-
nim delom spektra, ki ne svetijo v UV 
spektru.«

III. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

16. člen 
(hramba in vpogled)

SD OPPN je skupaj s prilogami na vpo-
gled na Občini Domžale na Oddelku za 
urejanje prostora.
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17. člen 
(začetek veljavnosti)

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-2/2018
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na 25. seji dne 15. 02. 2018 
sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA  

O PROGRAMU OPREMLJANJA 
IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBMOČJE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE V11/1 

»OB OBVOZNICI VIR«

1. člen

V 1. členu Odloka o programu opre-
mljanja in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
območje V11/1 »ob obvoznici Vir«; Ura-
dni vestnik Občine Domžale, št. 6/14 (v 
nadaljevanju: Odlok) se spremeni prvi 
odstavek tako, da se glasi:

»S tem odlokom se sprejmejo Program 
opremljanja stavbnih zemljišč – Občinski 
podrobni prostorski načrt za območje 
V11/1 »ob obvoznici Vir« (v nadaljeva-
nju: program opremljanja) izdelan pod 
številko projekta 1148, v juniju 2014 ter 
številko projekta 1580, v januarju 2018 
(spremembe in dopolnitve), ki je na 
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vpogled na sedežu občine ter merila 
za odmero komunalnega prispevka na 
območju občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje V11/1 »ob 
obvoznici Vir«.«

2. člen

5. člen Odloka se spremeni tako, da se 
glasi:

»5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele objekta 
[Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta 
[Cti])

Stroški opremljanja m2 parcele objekta 
in m2 neto tlorisne površine objekta se 
obračunajo z upoštevanjem naslednjih 
vrednosti:

Obračunsko območje Cpi  
[€/m2]

Cti  
[€/m2]

sekundarno omrežje cest 29,10 76,86
sekundarno omrežje 
kanalizacije

2,32 6,14

sekundarno omrežje 
vodovoda

1,80 4,76

SKUPAJ 33,22 87,76

«

3. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-3/2018
Datum: 15. 02. 2018

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 25. 
seji dne 15. 02. 2018 sprejel

ODLOK

O DOPOLNITVAH ODLOKA  
O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

1. člen

V 1. členu Odloka o krajevnih skupnostih 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
11/09, v nadaljevanju: odlok) se doda 
nov tretji odstavek, ki se glasi:

» S tem odlokom se določi tudi število 
članov svetov krajevnih skupnosti.«

2. člen

Doda se nov 15a. člen, ki se glasi:

»Sveti krajevnih skupnosti imajo nasle-
dnje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Dob šteje 9 

članov. 
2. Svet Krajevne skupnosti Dragomelj-

Pšata šteje 7 članov. 
3. Svet Krajevne skupnosti Homec-

Nožice šteje 7 članov. 
4. Svet Krajevne skupnosti Ihan šteje 9 

članov. 
5. Svet Krajevne skupnosti Jarše-Rodi-

ca šteje 9 članov. 
6. Svet Krajevne skupnosti Krtina šteje 

9 članov.
7. Svet Krajevne skupnosti Preserje 

šteje 7 članov. 

8. Svet Krajevne skupnosti Radomlje 
šteje 9 članov. 

9. Svet Krajevne skupnosti Rova šteje 
7 članov. 

10. Svet Krajevne skupnosti Toma Brejca 
Vir šteje 11 članov. 

11. Svet Krajevne skupnosti Simon Jenko 
šteje 9 članov. 

12. Svet Krajevne skupnosti Slavko Šlan-
der šteje 11 članov.

13. Svet Krajevne skupnosti Vencelj 
Perko šteje 9 članov.« 

Za volitve članov sveta krajevnih sku-
pnosti se območje posamezne krajevne 
skupnosti določi kot ena volilna enota.«

3. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prene-
ha veljati Odlok o številu članov svetov 
krajevnih skupnosti ter volilnih enot za 
volitve v svete krajevnih skupnosti v 
občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 7/10).

4. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-1/2018
Datum: 15. 02. 2018

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 25. 
seji dne 15. 02. 2018 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2018

Letni program športa Občine Domžale 
za leto 2018 določa programe in podro-
čja športa, ki se sofinancirajo kot tudi 
obseg, kar v izhodiščih določa Odlok 
o Proračunu Občine Domžale za leto 
2018 (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 10/16 in 9/17-v nadaljevanju: Prora-
čun). V kolikor se spremeni Proračun 
se spremeni tudi letni program športa 
Občine Domžale.

I.

Sofinanciranje programov športa 
in rekreacije na podlagi javnih 
razpisov

Na podlagi Odloka o vrednotenju in 
sofinanciranju športnih in rekreativnih 
programov v Občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 1/03 in 8/17-
v nadaljevanju: Odlok) na javne razpise 
kandidirajo zasebni izvajalci športnih 
programov. Javni razpisi, na podlagi 
katerih se izberejo izvajalci športnih 
programov, se izvedejo praviloma v ok-
tobru oziroma novembru za prihodnje 
proračunsko obdobje in se objavijo v 
uradnem glasilu občine in na spletni 
strani občine.

Pravilnik o vrednotenju športnih in 
rekreativnih programov v Občini Dom-
žale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 08/17-v nadaljevanju: Pravilnik) na-
tančneje opredeljuje skupine športnih 
programov in merila za vrednotenje. 

S proračunskimi sredstvi in na podlagi 
javnih razpisov se sofinancirajo športni 
programi, razdeljeni v naslednje skupine :

1. Prostočasni šport mladih:
1.1. Prostočasna športna vzgoja 

otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti

2. Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport:
2.1. Športna vzgoja otrok, usmer-

jenih v kakovostni in vrhunski 
šport

2.2. Športna vzgoja mladine, usmerje-
ne v kakovostni in vrhunski šport

3. Kakovostni in vrhunski šport:
3.1. Kakovostni šport
3.2. Vrhunski šport
3.3. Šport invalidov

4. Šport za zdravje:
4.1. Športna rekreacija
4.2. Šport starejših

5. Razvojne in strokovne naloge v 
športu:

5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu. 
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II.

Sofinanciranje programov športa 
in rekreacije šoloobveznih otrok na 
podlagi neposredne pogodbe

Izvajalke programov športa in rekreacije 
šoloobveznih otrok oziroma projektov 
dodatnih interesnih dejavnosti na po-
dročju športa in rekreacije so osnovne 
šole na podlagi neposredne pogodbe. 
Namen je spodbuditev osnovnošolske 
populacije za vključitev v športne pro-
grame in projekte osnovnih šol v občini.

III.

Sofinanciranje večjih športnih 
prireditev in udeležba športnikov 
na večjih mednarodnih prireditvah

Na podlagi Pravilnika o pogojih in 
merilih za sofinanciranje programov 
prireditev in drugih aktivnosti iz Prora-
čuna Občine Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 12/00 in 3/01) in 
vloge se odločitev o dodelitvi sredstev 
sprejme na podlagi predloga pristojne 
komisije. Sredstva se dodeljujejo med 
drugim za sofinanciranje večjih športnih 
in rekreacijskih prireditev v občini, sofi-
nanciranje športnih prireditev, katerih 
pokrovitelj oz. soorganizator je občina, 
udeležba športnikov in športnic občine 
na mednarodnih evropskih in svetovnih 
športnih tekmovanjih ter mednarodnih 
rekreacijskih tekmah.

IV.

Javni zavod za šport in rekreacijo

Občina Domžale je ustanoviteljica javne-
ga zavoda Zavod za šport in rekreacijo 
Domžale, ki med drugim pripravlja in 
izvaja letne športne in rekreacijske pro-
grame, ki so v javnem interesu občine, 
daje pobude in predloge ustanovitelju za 
izboljšanje stanja v športu in rekreaciji, 
pripravlja strokovna gradiva za ustano-
vitelja, sodeluje pri izvajanju programov 
športne in rekreativne vzgoje otrok in 
mladine, daje strokovne in organizacijske 
pomoči izvajalcem letnega programa 
športa in rekreacije, upravlja s športnimi 
objekti, ki so v lasti ustanovitelja.

V.

Investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov v občini

Proračunska sredstva so namenjena re-
alizaciji posameznih investicij v športno 
infrastrukturo: izvedbi investicij v višini, ki 
se doseže v postopku javnega naročanja, 
strokovni nadzor na podlagi gradbene 
zakonodaje, projekte izvedenih del, 
druge stroške v postopku pridobitve 
uporabnega dovoljenja. Nabor investicij 
v javne športne objekte je v celoti vse-
binsko in finančno opredeljen v načrtu 
razvojnih programov. V odvisnosti od 
ustreznosti investicijske in druge do-
kumentacije se med drugim načrtuje 
obnova kopališča Domžale.
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VI.

Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov

Sredstva se delijo na podlagi javnega povabila za nujna in investicijsko vzdrževalna 
dela športnih objektov oziroma parkov in opreme, za katere v proračunu ni zago-
tovljenih namenskih sredstev za investicijsko vzdrževanje ali opremo in niso v lasti 
občine. Namen je zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih programov za 
občane. 

Resolucija o nacionalnem programu športa RS za obdobje 2014-2023 spodbuja 
razvoj športnega turizma, v okviru katerega ima posebno vlogo gorski turizem, ki 
vključuje tudi posebno infrastrukturo (tudi nastanitvene objekte-npr. koče), kar se 
upošteva tudi v okviru navedenega javnega povabila.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-2/2018
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Priloga:  
Preglednica 1: Letni program športa Občine Domžale za leto 2018-finančni del

Vsebina po proračunskih postavkah proračunska 
postavka

Znesek  
v EUR

Delež  
v %

1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije 185100 500.000 25,35%
od tega :
1.1. prostočasni šport mladih 50.000 2,53%
1.2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih  

v kakovostni in vrhunski šport
300.000 15,21%

1.3. kakovostni in vrhunski šport 100.000 5,07%
1.4. šport za zdravje 38.000 1,93%
1.5. strokovne naloge v športu 12.000 0,61%

2. Športni programi šoloobveznih otrok 185128 25.000 1,27%

3. Sofinaciranje večjih športnih prireditev in udeležba 
športnikov na večjih mednarodnih prireditvah

185102 13.000 0,66%

4. Javni zavod za šport in rekreacijo 185103 592.500 30,04%

5. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov  
v Občini Domžale

185126 810.000 41,06%

6. Sofinanciranje ostalih športnih objektov in  
opreme ter parkov

185101 32.000 1,62%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA-PRORAČUN 2018 1.972.500 100,00%
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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 25. 
seji dne 15. 02. 2018 sprejel

SKLEP 

O SEZNANITVI S PROGRAMOM 
DELA IN FINANČNIM NAČRTOM 
NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

DOMŽALE ZA LETO 2018

Občinski svet Občine Domžale se sezna-
nja s Programom dela in finančnim na-
črtom Nadzornega odbora za leto 2018.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-3/2018
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 185. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/12-UPB2) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 25. seji dne 15. 02. 
2018 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU SOGLASJA 
OBČINSKEGA SVETA  

K PRIČETKU POSTOPKA 
JAVNEGA NAROČANJA ZA 

REKONSTRUKCIJO SMETARSKE 
CESTE V DOBU (NRP 13003)

1. Občinski svet Občine Domžale sogla-
ša, da Občina Domžale lahko prične s 
postopki javnega naročanja za rekon-
strukcijo Smetarske ceste v Dobu. 

2. Občinski svet zahteva, da se ob 
prvem rebalansu proračuna občine 
Domžale za leto 2018, spremeni 
Načrt razvojnih programov za leto 
2018 – 2021 in investicija predvidi v 
izvedbo za leto 2018 pod NRP 13003.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-5/2018
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 23. člena Odloka o ustano-
vitvi Javnega zavoda »Center za mlade 
Domžale« (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/97, 6/03, 14/06, 7/08) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 25. seji dne 15. 02. 
2018 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU SOGLASJA  
K IMENOVANJU DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA CENTER  

ZA MLADE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale soglaša, 
da se za direktorico Javnega zavoda 
»Center za mlade Domžale« imenuje 
Tinkara Koleša, Ravnikarjeva ulica 3, 
1235 Radomlje, za mandatno obdobje 
štirih let.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-1/2018
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
25. seji dne 15. 02. 2018 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU  
NOVEGA PREDSTAVNIKA 

OBČINE DOMŽALE  
V SVET VRTCA »URŠA«

1. Občinski svet Občine Domžale ugo-
tovi, da Katji MRAVLJE, Bolkova 29a, 
1235 Radomlje, preneha članstvo v 
Svetu Vrtca »Urša«. 

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novo predstavnico Občine Domžale 
v Svetu Vrtca »Urša« imenuje Marti-
no GRAŠIČ, Nožice, Gostičeva cesta 
85a, 1235 Radomlje. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-14/2017
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 02/201818

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
25. seji dne 15. 02. 2018 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU NOVEGA 
ČLANA SVETA ZA PREVENTIVO 

IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU V OBČINI DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
ugotovi, da Urošu KRIŽANIČU, Ulica 
bratov Učakar 28, 1000 Ljubljana, 
preneha članstvo v Svetu za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu v 
občini Domžale.

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novo članico Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v občini 
Domžale imenuje Barbaro LONČAR, 
Šentvid, Knezova ulica 6, 1225 Luko-
vica.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-10/2017
Datum: 15. 02. 2018

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

OBČINA DOMŽALE

JAVNO POVABILO ZA PRIJAVO 
SOFINANCIRANJA OSTALIH 

ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME 
TER PARKOV V LETU 2018

I.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine 
Domžale za leto 2018 (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 10/16 in 9/17) 
Občina Domžale v letu 2018 načrtuje 
sofinanciranje nujnih in investicijskih 
vzdrževalnih del športnih objektov 
oziroma parkov in opreme, za katere v 
proračunu ni zagotovljenih namenskih 
sredstev za investicijsko vzdrževanja ali 
opremo.

II.

Predmet javnega povabila oziroma 
razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje nujnih 
in investicijsko vzdrževalnih del športnih 
objektov oziroma parkov in opreme, ki 
niso v lasti Občine Domžale in so javno 
dostopni. Sredstva so namenjena nujnim 
in investicijsko vzdrževalnim delom špor-
tnih objektov oziroma parkov in opreme, 
z namenom preprečevanja propadanja 
objektov in izboljšanja infrastrukturnih 
pogojev za izvajanje športnih in re-
kreativnih programov (v nadaljevanju: 
obnova objektov).
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III.

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj je pravna oseba, ki ni ne-

posredni ali posredni proračunski 
uporabnik,

- prijavitelj je registriran za opravlja-
nje športnih oziroma rekreativnih 
dejavnosti,

- prijavitelj je lastnik ali ima stavbno 
pravico na objektu, ki je predmet 
prijave,

- v primeru nakupa opreme prijavitelj 
ni nujno lastnik objekta, nakup opre-
me pa predstavlja osnovno sredstvo, 
potrebno za izvajanje registrirane 
športne dejavnosti, prijavitelj pa je 
izvajalec letnega programa športa,

- objekt je javno dostopen (tudi v pri-
meru nakupa opreme se dejavnost 
odvija v javno dostopnem objektu),

- prijavitelj predloži načrt vzdrževal-
nih in drugih del z navedeno finanč-
no konstrukcijo (viri financiranja),

- prijavitelj za namen, ki je predmet 
prijave, ni prejel ali imel odobrenih 
drugih sredstev iz proračuna Občine 
Domžale,

- prijavitelj je bil v zadnjem letu pred 
objavo tega povabila izvajalec 
letnega programa športa v občini 
Domžale, v primeru, da je prijavitelj 
lastnik in se objekt ne nahaja na 
območju občine Domžale, je pa 
namenjen izvajanju dejavnosti za 
občane občine Domžale.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 

RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila oziroma kriteriji:
- zasedenost (izkoriščenost) objekta 

z vadbo in izvedbo tekmovanj s 
področja športnih dejavnosti in 
rekreativnih dejavnosti v preteklem 
letu in načrt za tekoče leto oziroma 
delež športnih in rekreativnih dejav-
nosti v namembnosti objekta,

- letno število uporabnikov objekta 
in delež za športne in rekreativne 
dejavnosti (prikaz za preteklo leto in 
načrt za tekoče leto) oziroma delež 
športa in rekreacije v namembnosti 
objekta,

- izkazana nujnost vlaganj v obnovo 
objekta ali opreme,

- načrtovani delež prostovoljnega 
dela krajanov, članov prijavitelja in 
njihovo angažiranje za pridobitev 
drugih virov sredstev za obnovo,

- lastni in drugi neproračunski viri 
financiranja.

Prednost bodo imeli prijavitelji, ki imajo 
slabše infrastrukturne pogoje za delo.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 
stroškov, povezanih z izvedbo obnove 
objektov. 
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VI. 

Sredstva bodo dodeljena za obnovo 
objektov v letu 2017. Dodeljena prora-
čunska sredstva 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 je vrednost naročila enaka 
ali presega mejno vrednost, določeno 
v zakonu.

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za razpis znaša v letu 2018:
do 32.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog:
19.03.2018

VIII.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.

Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vloži-
šču Občine Domžale ali na spletni strani: 
www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi« 
in je obvezni sestavni del prijave.

IX.

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del 
prijave, s pripisom »za javni razpis št. 
6710-1/2018« lahko vložite osebno 
v vložišče Občine Domžale, soba št. 4 
ali pošljete priporočeno po pošti na 
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale.

Vse dodatne informacije dobite na te-
lefonski številki: 01/7220-100 int. 20150. 

X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni praviloma v roku 60 dni po 
roku za oddajo vloge.

ŽUPAN
Toni Dragar l.r.
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OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 

PREVENTIVNIH SOCIALNIH 
PROGRAMOV ZA MLADE IN 
SAMOPOMOČNE SKUPINE V 

LETU 2018

I.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 
55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), Pravil-
nika za vrednotenje družbenih, socialnih 
in humanitarnih projektov in programov, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domža-
le, št. 9/13 in 1/17) in Odloka o Proračunu 
Občine Domžale za leto 2018 (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 10/16 in 
9/17), Občina Domžale v letu 2018 načr-
tuje sofinanciranje preventivnih socialnih 
programov oziroma projektov za mlade 
in samopomočne skupine.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje preventivnih socialnih programov 
oziroma projektov za mlade in samopo-
močne skupine. 

III.

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj je fizična ali pravna ose-

ba, ki ima registrirano dejavnost 
s področja preventivnih socialnih 

programov za mlade in samopo-
močne skupine (v kolikor iz AJPES ni 
razvidna registrirana dejavnost prija-
vitelja za izvajanje programov, ki so 
predmet tega razpisa, je potrebno 
priložiti: Dokazilo o registrirani de-
javnosti za izvajanje preventivnih 
socialnih programov za mlade in 
samopomočne skupine – npr. kopija 
ustanovitvenega akta prijavitelja),

- prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik,

- projekt oziroma program se izvaja 
na območju občine Domžale,

- prijavitelj ni subjekt, katerega pro-
gram je že financiran ali sofinanciran 
oziroma bi lahko bil financiran ali 
sofinanciran iz drugih proračunskih 
postavk.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 
RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
- jasno opredeljeni cilji in nameni 

projektov oziroma programov, 
 

- delež udeležencev projekta oziroma 
programa občanov občine Domža-
le,

- izvirnost, inovativnost, kakovost 
programov oziroma projektov 
(program prilagojen starosti udele-
žencev, strokoven kader, program je 
bil v preteklem letu že izvajan, upo-
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raba sodobnih znanj in metod dela, 
aktivno vključevanje udeležencev),

- delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev, 

- delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 
stroškov, povezanih z izvedbo preven-
tivnih socialnih programov za mlade in 
samopomočne skupine.

Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natan-
čen načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega preventivnega socialnega 
programa za mlade in samopomočne 
skupine, 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 
preventivnega socialnega programa za 
mlade in samopomočne skupine.

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 EUR

VI. 

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
preventivnih socialnih programov za 
mlade in samopomočne skupine v letu 
2018. Dodeljena proračunska sredstva 
za izbrane programe morajo biti pora-
bljena 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, dolo-
čeni v navedenem zakonu. 

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za javni razpis znaša v letu 2018:
do 5.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog:
19.03.2018

VIII.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.

Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vloži-
šču Občine Domžale ali na spletni strani: 
www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi« 
in je obvezni sestavni del prijave.
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IX.

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del 
prijave, s pripisom »za javni razpis št. 122-
1/2018« lahko vložite osebno v vložišče 
Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete 
priporočeno po pošti na naslov: OBČI-
NA DOMŽALE, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 
Domžale.

Vse dodatne informacije dobite na te-
lefonski številki: 01/7220-100 int. 20150. 

X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni praviloma v roku 60 dni po 
roku za oddajo vloge.

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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