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Domžale, 23. 02. 2009, št. 2    cena z DDV: 0,77 €

Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, štev. 33/07 in 
70/08 – spremembe ZVO-1B) in 20. čle-
na Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na  svoji  
24. seji dne, 18. 02. 2009, sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

UREDITVENO OBMOČJE LEK 

MENGEŠ-DOMŽALE 

- prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Odlok o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za ureditveno območje 
Lek Mengeš-Domžale v prvi obravnavi 
in ga posreduje v 30 dnevno javno raz-
grnitev in javno obravnavo. Dopolnjeni 
osnutek občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za ureditveno območje 
Lek Mengeš Domžale se javno razgrne 
v prostorih Občine Domžale, Oddelek 
za urejanje prostora, Savska ul. štev. 2, 
1230 Domžale in v prostorih Krajevne 

skupnosti Preserje pri Radomljah, Pele-
chova štev. 15, 1235 Radomlje.

Javna razgrnitev bo potekala 30 
dni. Začetek razgrnitve bo deset dni 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna obravnava bo v 
prostorih Občine Domžale, sejna soba, 
Ljubljanska ul. štev. 69, I. nadstropje, 
dne 11. 03. 2009 ob 17. uri, vodil jo bo 
pristojni oddelek občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi z dopolnje-
nim osnutkom občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za ureditveno ob-
močje Lek Mengeš – Domžale vpisati v 
knjigo pripomb, ki bo na mestih javne 
razgrnitve ali jih posredovati pisno na 
naslov Občine Domžale, Oddelek za 
urejanje prostora, Ljubljanska ul. štev. 
69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-67/08
Datum:    18. 02. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 2/0910

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na svoji 24. seji dne, 18. 
02. 2009, sprejel

PRAVILNIK 

O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA O PLAČAH 

OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 

IN NAGRADAH ČLANOV 

DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA 

TER ČLANOV DRUGIH 

OBČINSKIH ORGANOV TER 

POVRAČILIH STROŠKOV

1. člen

Član občinskega sveta, predsednik 
ali član delovnega telesa Občinskega 
sveta in predsednik ali član Nadzor-
nega odbora Občine Domžale ima 
pravico, da se s podpisom posebne 
izjave odreče za celotno obdobje 
opravljanja funkcije ali za določeno 
časovno obdobje izplačevanju sejni-
ne in povračil, nadomestil in drugih 
prejemkov iz 11. člena Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter o povračilih stroškov 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
6/03-UPB, 9/03-uradni popravek in 
4/04)   deloma ali v celoti.

2. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-13/09
Datum:   18. 02. 2009

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 Obči-
ne Domžale na svoji 24. seji dne, 18. 
02. 2009, sprejel

DODATNI SKLEPI K

 PRAVILNIKU O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O PLAČAH 

OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 

IN NAGRADAH ČLANOV 

DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA 

TER ČLANOV DRUGIH 

OBČINSKIH ORGANOV TER 

POVRAČILIH STROŠKOV

1.  Župan ob rebalansu proračuna za 
leto 2009, predvidoma v mesecu 
marcu, pripravi predlog spremem-
be Odloka o proračunu, s katerim 
se zagotovi prenos sredstev s pro-
računske postavke 011100 »Plače 
in sejnine občinskih svetnikov 
ter članov delovnih teles občin-
skega sveta« in 023100 »Nagrade 
nadzornega odbora« v potrebni 
višini, ki bo omogočila realizacijo 
dogovorjenih nalog za predlagane 
namene: zagotovitev sredstev za 
povečanja sredstev za štipendije 
(50 %), preostalih (50 %) se razdeli 
po naslednjem ključu: 20 % Karitas 
Domžale, 20 % RK Domžale in 10 % 
projektu »varne hiše«.

2. Župan pripravi ob rebalansu prora-
čuna za leto 2009 predlog konkre-
tnih varčevalnih ukrepov tudi za 
profesionalne občinske funkcionar-
je in vodstvene delavce, kot tudi 
druge zaposlene analogno, kot je 
to naredila Vlada Republike Slove-
nije – od znižanja plač, materialnih 
stroškov in preostalih stroškov 
vezanih na občinsko upravo. Ena-
ke konkretne programe v enakih 
terminih zahteva občinska uprava 
tudi od javnih podjetij in zavodov 
in jih predstavi ob sprejemanju 
rebalansa proračuna.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-13/09
Datum:   18. 02. 2009

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 Obči-
ne Domžale na svoji 24. seji dne, 18. 
02. 2009, sprejel

SKLEP

O  PROBLEMATIKI  

VARSTVA VODE 

V KAMNIŠKI BISTRICI 

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme informacijo o presahnitvi 
vode v Kamniški Bistrici v septem-
bru in oktobru 2008.

2. Občinski svet Občine Domžale 
zahteva od Agencije RS za okolje, 
da do 30. 05. 2009, določi pravi-
la o vodnem minimumu, ki bo 
zagotavljal minimalne pretoke v 
Kamniški Bistrici.

3. Občinski svet Občine Domžale 
ugotavlja, da se vodotok Kamniška 
Bistrica ne vzdržuje v zadostnem 
obsegu, zato zahteva, da Ministr-
stvo za okolje in prostor zagotovi 
zadostno višino sredstev, ki bo 
omogočila redno vzdrževanje vo-
dotoka Kamniške Bistrice in njenih 
pritokov.

4. Občinski svet Občine Domžale 
poziva Ministrstvo za okolje in 
prostor, da prepreči onesnaže-
valcem vode iz zaledja vodotoka 
Kamniške Bistrice, da odlivajo 

tehnološko odpadno vodo nepo-
sredno v vodotok.

5. Občinski svet Občine Domžale 
poziva Agencijo RS za okolje, da 
pristopi h gradnji vodne infra-
strukture – fiksnih zapornic, ki 
bi uredile ekološko sprejemljiv 
pretok vode in s tem ustrezen 
monitoring nivoja vode v Kamniški 
Bistrici.

6. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga Ministrstvu za okolje in 
prostor, da homško in radomeljsko 
mlinščico uvrsti v seznam celin-
skih voda 2. reda.

7. Občinski svet Občine Domžale 
poziva Ministrstvo za okolje in pro-
stor, da skupaj z imetniki vodne 
pravice in koncesionarji predloži 
usklajen Poslovnik uravnavanja 
vodnega pritoka v Kamniški Bistri-
ci in mlinščicah, ki bo urejal:

- dopustne posege na vodna in ob-
vodna zemljišča,

- pravila ravnanja, ki izhajajo iz 
koncesijske pogodbe in vodne 
pravice,

- ekološko sprejemljiv pretok, 
- pravila vzdrževanja vodnih in ob-

vodnih zemljišč,
- monitoring,
- nadzor nad izvajanjem poslovnika,
- kazenske določbe.

Poslovnik, naj bo pripravljen do 30. 
05. 2009.

8. Občina Domžale zahteva od pri-
stojnega ministrstva in Agencije 
RS za okolje, izdelavo vodnogospo-
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darskih osnov porečja Kamniške 
Bistrice, saj je to temeljni vodno-
gospodarski dokument.

9. Občina Domžale uvrsti vodnogo-
spodarsko problematiko Kamni-
ške Bistrice s pritoki na eno od 
prihodnjih sej občinskega sveta 
ter zagotovi udeležbo na seji naj-
odgovornejših predstavnikov 
Ministrstva za okolje in prostor ter 
odgovor Agencije RS za okolje«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-7/09
Datum:   18. 02. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 11. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
štev.10/99 in 7/00) in 47. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 24. seji 
dne, 18. 02. 2009, sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI Z LETNIM 

PROGRAMOM DELA 

NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2009

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2009.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-12/09
Datum:   18. 02. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/2007; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 20. člena statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04-UPB) sprejme župan 
Občine Domžale

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE »OPEKARNA RADOMLJE 1«

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN) za območje »Opekarna 
Radomlje 1«

Na podlagi pobude investitorjev: družb WILFAN d.o.o. in FANTASY d.o.o. 
se za ureditveno območje »Opekarna Radomlje 1« začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN).

Območje OPPN predstavlja obstoječe pretežno nepozidano stavbno zemljišče 
na severu naselja Radomlje na zahodnem delu območja nekdanje opekarne Ra-
domlje. Obravnavano območje meri 2,65 ha. Območje je v skladu s prostorskimi 
planskimi akti občine predvideno za stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi 
dejavnostmi. Za območje je predvidena izdelava OPPN.

Družbi WILFAN d.o.o. in FANTASY d.o.o. sta kot delni lastnici obravnavanega 
območja posredovali na Občino Domžale pobudo za začetek postopka izdelave 
OPPN, skupaj z idejno urbanistično zasnovo pozidave območja, ki predvide-
va izgradnjo stanovanjskega naselja novih enodružinskih hiš in dvojčkov z 
ureditvijo skupnih površin naselja (zelenice in otroško igrišče). Območje se 
bo prometno priključilo na obstoječo lokalno cesto Radomlje – Hudo. Celotno 
območje bo  infrastrukturno opremljeno.

2. Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt, na območju občine 

Domžale pa tudi:
- Dolgoročni plan Občine Domžale za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročni 

družbeni plan občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 13/85), ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 
14/06);

- Družbeni plan Občine Domžale za obdobje 1986 - 1990; št. 30-13/86-11 z dne 
23.10.1986, objavljen v Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 10/86, ter 
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spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 23/89, 
18/93, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97);

3. Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano območje meri 2,65 ha in je na-

tančno opredeljeno s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Domžale.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja OPPN, ki so potrebna 

za prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih pri-
ključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno 
opremljanje območja. 

OPPN se pripravi za:
- pozidavo območja z enodružinsko stanovanjsko gradnjo (individualne hiše 

in dvojčki)
- ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih cest;
- ureditev komunalne infrastrukture za obravnavano območje;
- ureditev skupnih površin (zelenice in  otroško igrišče).

4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne 

rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih 
podlag, ki temeljijo na:
- povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Občine Domžale,
- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobude investitorja 

in programskih izhodišč občine,
- idejnih rešitvah prometnega priključevanja območja na javno cestno omrež-

je,
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.

V kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja 
prostora ali iz drugih razlogov, ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati 
dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.

Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni geodetski elaborat. Po 
potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem 
za potrebe načrtovanja komunalnih vodov in naprav izven območja OPPN.

Izbrani izdelovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh 
strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi 
nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi 
OPPN Domžale.

5. Roki izdelave OPPN
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem, na 

podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, pripravi osnutek OPPN 
in le tega posreduje občini v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo 
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smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne 
podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti. Osnutek 
prostorskega akta se uskladi s pridobljenimi smernicami in izdelanimi stro-
kovnimi podlagami. Dopolnjeni osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele OPPN 
v skladu z veljavnimi predpisi, potrdi občinska uprava Občine Domžale in le 
tega posreduje Občinskemu svetu v sprejem in posreduje v javno razgrnitev. 
Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma dopolni na podlagi 
sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve ter oblikuje kot predlog OPPN, 
ki se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o 
skladnosti OPPN s podanimi smernicami. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih 
nosilcev urejanja prostora se izdela usklajeni predlog OPPN, ki se posreduje v 
sprejem Občinskemu svetu Občine Domžale.

# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

1 Priprava osnutka OPPN 60 dni po sprejemu sklepa župa-
na o začetku prostorskega akta

2 Priprava gradiva in pridobivanje 
smernic pristojnih nosilcev urejanja 
prostora ter odločitve MOP o izdela-
vi CPVO

45 dni po potrditvi osnutka s 
strani občinske uprave

3 Izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN na podlagi pridobljenih smer-
nic nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi smernic 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora

4* Priprava okoljskega poročila (v pri-
meru postopka CPVO)

45 dni po prejemu smernic nosil-
cev urejanja prostora

5* Potrditev ustreznosti okoljskega 
poročila s strani MOP

60 dni po pridobitvi smernic 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora

6 Sprejem dopolnjenega osnutka 
OPPN

v skladu s proceduro, ki jo vodi 
občinska uprava

7* Javna razgrnitev OPPN in okoljskega 
poročila v primeru postopka CPVO)

30 dni oziroma v skladu s skle-
pom občinskega sveta

8 Priprava stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

15 dni po zaključeni javni obrav-
navi

9 Izdelava predloga OPPN 30 dni po sprejemu stališč do 
pripomb

10* Izdelava predloga okoljskega poroči-
la (v primeru postopka CPVO)

30 dni po sprejemu stališč do 
pripomb
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# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

11 Pridobivanje mnenj pristojnih no-
silcev urejanja prostora k predlogu 
OPPN

45 dni po pripravi predloga 
OPPN

12* Pridobitev sklepa o sprejemljivosti 
vplivov OPPN (v primeru postopka 
CPVO)

60 dni po pripravi predloga 
OPPN

13 Izdelava programa komunalnega 
opremljanja

45 dni po pripravi predloga 
OPPN

14 Izdelava usklajenega predloga OPPN 30 dni po pridobitvi mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora

* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vpli-
vov na okolje.

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek OPPN, k dopolnje-
nemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski 

razvoj, Dunajska 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, 

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ljubljana, Tržaška 

cesta 19, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in dru-

gimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 

Kranj
6. ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana
7. Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
8. GEOPLIN plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706
9. PETROL, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
10. Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 2, 1230 Domžale
11. Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
12. Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v po-

stopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, 
oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
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7. Obveznosti pobudnikov in pripravljavca
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo OPPN v celoti zago-

tovita pobudnika in investitorja družbi WILFAN d.o.o. in FANTASY d.o.o.. 
Občina Domžale kot pripravljavec zagotovi kadre in sredstva za vodenje 

postopka izdelave prostorskega akta.

8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in svetovnem spletu, 

http://www.domzale.si. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka:  0322-19/08
Datum:   08. 12. 2008

Župan 

TONI DRAGAR, l.r.
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V skladu z 10. členom Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje 
(Ur.vestnik Občine Domžale št. 11/00 in 4/01) izdajam

SKLEP 

O VIŠINI POVRAČILA

Povračilo za priključitev na plinovodno omrežje znaša: 

 Vrednost povračila v EUR/kW Delež v %
Priključna moč do 30 kW 7,18 100
Priključna moč do 50 kW 8,62 120
Priključna moč do 300 kW 9,34 130
Priključna moč nad 300 kW 10,05 140

Cene so brez DDV. 

Vrednosti povračil so v veljavi naslednji dan po objavi.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Domžale je v Odloku o povračilih za priklop na plino-

vodno omrežje pooblastil župana Občine Domžale, da višino povračil iz 6.člena 
tega odloka v Uradnem Vestniku potrdi z rastjo življenjskih stroškov kot jih 
ugotavlja Statistični urad RS. Predlagano ceno uskladi župan Občine Domžale.

Dosedanje vrednosti povračil za priklop po odloku so bile:
     

 Vrednost povračila v EUR/kW Delež v %
Priključna moč do 30 kW 6,94 100
Priključna moč do 50 kW 8,33 120
Priključna moč do 300 kW 9,02 130
Priključna moč nad 300 kW 9,71 140

Koncesionar GJS oskrbe z zemeljskim plinom je predložil nove vrednosti 
povračil za priklop, ki jih je utemeljil z indeksom rasti življenjskih stroškov za 
leto 2008, kot jih ugotavlja Statistični urad RS. Indeks I2008=103,5. 

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 3542-1/07-34
Datum : 217. 01. 2009 

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 



Na podlagi 12. člena Odloka o 
Kulturnem domu Franca Bernika 
Domžale (Ur. vestnik Občine Dom-
žale, štev. 11/03) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 24. seji 
dne, 18. 02. 2009, sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU 

PREDSTAVNIKA 

UPORABNIKOV V SVET 

KULTURNEGA DOMA FRANCA 

BERNIKA

V svet Kulturnega doma Franca 
Bernika Domžale, se kot predstavnik 
uporabnikov imenuje Alojza STRA-
ŽARJA, Vir, Valvazorjeva ul. št. 8, 
1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-2/09  
Datum:   18. 02. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 6. člena Odloka o Ura-
dnem vestniku Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 1/97) in 
142. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 
9/03 in 8/08) dajem

URADNI POPRAVEK

V Odloku o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Domža-
le (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
6/05-uradno prečiščeno besedilo) se 
enačba v prvem odstavku 10. člena 
pravilno glasi:

Nzsz = (KO + NIL + IUL) x POVz x 
VTzsz

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 01302-15/02
Datum: 11. 02. 2009

Odgovorna urednica 

Uradnega vestnika

OBČINE DOMŽALE

Helena DRNOVŠEK, l.r. 

IZDAJATELJ: Občina Domžale
ODGOVORNA UREDNICA: Helena Drnovšek - Urad župana

Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.: 01 7214 561
TISK: Studio ETIC d.o.o., Ljubljana
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