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Domžale, 30.6. 2004, št. 9    cena z DDV: 355 SIT 

Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, štev. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, štev. 80/94 in 56/98) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 17. seji dne 23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU REBALAN-

SA PRORAČUNA OBČINE 

DOMŽALE ZA LETO 2004 

1.  Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Rebalans proračuna Ob-
čine Domžale za leto 2004.

2.  Občinski svet Občine Domžale 
sprejme spremembo načrta pro-
daje občinskega stvarnega pre-
moženja za leto 2004.

3.  Rebalans proračuna Občine Dom-
žale za leto 2004 začne veljati na-
slednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-11/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. lena Statuta ob ine Domžale (Uradni vestnik št.7/99) in 174. lena Poslovnika 
Ob inskega sveta Ob ine Domžale (Uradni vestnik št. 11/99, 11/00 in 9/03)
 je Ob inski svet Ob ine Domžale na svoji 17. seji dne 23.06.2004 sprejel

PRORA UN

Konto

Ob ine Domžale za leto 2004

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso  SIT

Naziv PRORA UN
2004
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.798.000

TEKO I PRIHODKI (70+71)  3.551.600

DAV NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.064.90070

DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK 2.221.000700
Dohodnina  2.221.0007000

DAVKI NA PREMOŽENJE   617.100703
Davki na nepremi nine    432.0007030

Davek od premoženja od stavb     21.000703000

Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo      1.000703001

Zamudne obresti od davkov na nepremi nine          0703002

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb    250.000703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb    160.000703004

Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš a          0703005

Davki na premi nine        1007031

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov        100703100

Davki na dediš ine in darila     25.0007032

Davek na dediš ine in darila     25.000703200

Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje    160.0007033

Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb     50.000703300

Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb    110.000703301

Davek od prometa nepremi nin nerezidenti RS          0703302

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre o          0703303

DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   226.800704
Davki na posebne storitve     25.0007044

Davek na dobitke od iger na sre o     10.000704403

Posebna taksa na igralne avtomate     15.000704404

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    201.8007047

Taksa za obremenjevanje vode     70.000704700

Turisti na taksa      1.500704704

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      1.300704708

Druge komunalne takse     10.000704709

Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljiš a in gozda          0704710

Požarna taksa      9.000704713

Priklju ne takse     15.000704715

Taksa za obremenjevanje okolja     95.000704719

DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060

NEDAV NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    486.70071

UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   306.100710
Udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih finan nih institucij          07100

Prihodki od udeležbe na dobi ku drugih podjetij in finan nih institucij     13.0007101
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Prihodki od obresti     52.0007102

Prejete obresti od sredstev na vpogled      2.000710200

Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     50.000710201

Prihodki od premoženja    241.1007103

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš a in gozdove        300710300

Prihodki od najemnin za poslovne prostore     82.000710301

Prihodki od najemnin za stanovanja     38.000710302

Prihodki od drugih najemnin      1.600710304

Prihodki od zakupnin          0710305

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij     59.000710306

Drugi prihodki od premoženja     60.200710399

TAKSE IN PRISTOJBINE    11.000711
Upravne in druge takse in pristojbine     11.0007111

Upravne in druge takse in pristojbine     11.000711100

Državne upravne takse          0711101

Upravne takse s podro ja prometa in zvez          0711120

Druge pristojbine          0711199

DENARNE KAZNI    10.400712
Denarne kazni     10.4007120

Denarne kazni za prekrške     10.000712001

Denarne kazni v upravni izvršbi          0712005

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora        400712007

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     5.200713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      5.2007130

Prihodki obratov družbene prehrane      2.000713002

Drugi ob inski prihodki          0713003

Prihodki od po itniške dejavnosti      3.200713004

DRUGI NEDAV NI PRIHODKI   154.000714
Drugi nedav ni prihodki    154.0007141

Drugi nedav ni prihodki     13.000714100

Prihodki od komunalnih prispevkov    100.000714105

Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje programov investicijskega zna a     31.000714107

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110

Drugi teko i prihodki     10.000714199

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     60.00072

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    15.000720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     15.0007200

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev          07201

Prihodki od prodaje opreme          07202

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev          07203

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv          07210

Prihodki od prodaje drugih zalog          07211

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ  IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽE    45.000722
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš  in gozdov          07220

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš     30.0007221

Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja     15.0007222

PREJETE DONACIJE (730+731)          073

PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV         0730
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Prejete donacije iz doma ih virov za teko o porabo          07300

Prejete donacije iz doma ih virov za investicije          07301

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         0731

Prejete donacije iz tujine za teko o porabo          07310

Prejete donacije iz tujine za investicije          07311

TRANSFERNI PRIHODKI    186.40074

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ   186.400740

Prejeta sredstva iz državnega prora una    186.4007400

Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državnega prora una          0740000

Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije    186.400740001

Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo          0740004

Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti          07401

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja          07402

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov          07403

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  4.560.386

TEKO I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.069.22840

PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   285.712400

Pla e in dodatki    248.6064000

Regres za letni dopust      8.2804001

Povra ila in nadomestila     14.6504002

Sredstva za delovno uspešnost     12.4764003

Nadurno delo      1.0004004

Pla e za delo po pogodbi          04005

Drugi izdatki zaposlenim        7004009

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST     40.788401

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.0004010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje     16.9004011

Prispevek za zaposlovanje        3084012

Prispevek za porodniško varstvo        5804013

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    702.128402

Pisarniški in splošni material in storitve     60.8124020

Posebni material in storitve      6.8004021

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.3004022

Prevozni stroški in storitve      1.0004023

Izdatki za službena potovanja      2.5004024

Teko e vzdrževanje    381.7034025

Najemnine in zakupnine  leasing      1.5004026

Kazni in odškodnine     16.4404027

Drugi operativni odhodki    202.0734029

PLA ILA DOMA IH OBRESTI    21.600403

Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031

Pla ila obresti od kreditov drugim finan nim institucijam          04032

Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      6.6004033

Pla ila obresti od vrednostnih papirjev          04034

SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE    19.000409

Teko a prora unska rezerva     15.0004090

Rezerva za naravne nesre e      4.0004091

TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.562.13341

SUBVENCIJE     64.371410
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Subvencije javnim podjetjem          04100
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     64.3714102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   775.050411

Transferi nezaposlenim          04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     20.5004112
Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilj          04113
Nadomestila pla        2004115
Štipendije     19.6004117
Drugi transferi posameznikom    734.7504119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM   194.352412

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    194.3524120
DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI   528.360413

Teko i transferi drugim ravnem države     56.1004130
Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      6.0004132
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    466.2604133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.576.93942
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  1.576.939420

Nakup zgradb in prostorov    371.5074200
Nakup prevoznih sredstev          04201
Nakup opreme     16.9484202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    917.7364204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     51.4804205
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     68.1154206
Nakup nematerialnega premoženja          04207

   151.1534208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    352.08643
INVESTICIJSKI TRANSFERI    352.086430

Investicijski transferi drugim ravnem države      3.0004300
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam          04301
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     48.4454302
Investicijski transferi javnim podjetjem    106.7334303
Kapitalski transferi finan nim institucijam          04304
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom          04305
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavod    193.4084307
Investicijski transferi v tujino          04308
III.    PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ   -762.386
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v tiso  SITB. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

IV.  PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH D     63.00075
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL    63.000750

Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov     63.0007500
Prejeta vra ila danih posojil od javnih podjetij          07501
Prejeta vra ila danih posojil od finan nih institucij          07502
Prejeta vra ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov          07503
Prejeta vra ila danih posojil od drugih ravni države          07504
Prejeta vra ila danih posojil od državnega prora una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         0751

Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih          07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.          07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih          07512
V.  DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+44          044
DANA POSOJILA         0440

Dana posojila posameznikom          04400
Dana posojila javnim skladom          04401
Dana posojila javnim podjetjem          04402
Dana posojila finan nim institucijam          04403
Dana posojila privatnim podjetjem          04404
Dana posojila drugim ravnem države          04405
POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         0441

Pove anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih          04410
Pove anje kapitalskih deležev v finan nih institucijah          04411
Pove anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih          04412
Skupna vlaganja (joint ventures)          04413
Pove anje kapitalskih deležev v tujino          04414

    63.000VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH

VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -699.386
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v tiso  SITC. RA UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA UNKonto

2004
(1) (2) (3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)          050
DOMA E ZADOLŽEVANJE         0500

Najeti krediti pri poslovnih bankah          05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni          0500101
Najeti krediti pri drugih finan nih institucijah          05002
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri državnem prora unu          0500303
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih          0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma em trgu          05004
IX. ODPLA ILA  DOLGA  (550)     47.00055
ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA    47.000550

Odpla ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla ila kreditov drugim finan nim institucijam          05502
Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem      8.0005503
Odpla ila kreditov drugim ravnem države          0550300
Odpla ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla ila kreditov drugim javnim skladom      8.000550302
Odpla ila kreditov državnemu prora unu          0550303
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0550305
Odpl ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem          0550399
Odpla ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -47.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 01.01. t.l.  1.195.177
XII.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -746.386
XIII.     Sklad izgradnje OŠ Dragomelj   -334.214
XIV.     Sklad Knjižnica Domžale    -93.068
XV.      Rezervni sklad    -21.509
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 31.12.t.l.          0
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Na podlagi 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 17. seji dne 
23.06.2004 sprejel

O D L O K

 O ŠTIPENDIRANJU  V OBČINI 

DOMŽALE

 
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa postopek in me-
rila za podeljevanje štipendij, višino 
štipendij, trajanje štipendiranja ter 
pravice in obveznosti štipendista in 
štipenditorja. 

Občina Domžale podeljuje celoletne 
štipendije:
•  nadarjenim dijakom in študentom, 

ki s svojo intelektualno ali umet-
niško nadarjenostjo dosegajo iz-
jemne rezultate (v nadaljevanju: 
nadarjeni dijaki in študenti),

•  dijakom in študentom, pri katerih 
dohodek na družinskega člana ne 
presega s tem odlokom določene-
ga zneska (v nadaljevanju:  social-
no šibki),

•  dijakom za deficitarne poklice s po-
dročja obrti, ki jih, po predhodnem 
mnenju Obrtne zbornice Domžale, 
določi županja s svojim sklepom (v 
nadaljevanju: dijaki deficitarnih 

poklicev),
•  dijakom in študentom, katerih 

starši se preživljajo izključno s 
kmetijstvom ( v nadaljevanju: di-
jaki in študentje kmetov).

Občina Domžale podeljuje tudi 
štipendije v enkratnem znesku (v 
nadaljevanju enkratne štipendije) za 
študijska izpopolnjevanja. Enkratno 
štipendijo je možno pridobiti za isti 
program oziroma isto stopnjo pro-
grama ali študija le enkrat.

2. člen

Podelitev štipendije se izvede v 
upravnem postopku. 

Iz zagotovljenih proračunskih 
sredstev se letno na podlagi javnega 
razpisa podeli več celoletnih štipendij 
in sicer:
•  glede na višino zagotovljenih pro-

računskih sredstev izračunano 
število štipendij, ki se predvidoma 
delijo  v razmerju 70 % za nadarjene 
dijake in študente in 30 % za soci-
alno šibke dijake in študente,

•  ena štipendija za dijake deficitar-
nih poklicev,

•  praviloma ena štipendija za dijake 
in študente kmetov.

V primeru nezadostnega števila 
kandidatov ali neizpolnjevanja po-
gojev v posamezni skupini štipendij 
(štipendija za nadarjene, socialno 
šibke, deficitarni poklici)  se razmer-
je  iz 1. in 2.  alinee tega člena lahko 
spremeni.
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Enkratne štipendije se podelijo 
glede na višino zagotovljenih prora-
čunskih sredstev predvidoma enkrat 
letno. 

Sredstva za štipendiranje se zago-
tovijo v proračunu Občine Domžale 
in sicer:
•  za namene iz 1. in 2. alinee 2. od-

stavka tega člena se zagotovijo na 
segmentu izobraževanje – štipen-
dije občine Domžale,

•  za namen iz 3. alinee 2. odstavka 
tega člena se zagotovijo na seg-
mentu kmetijstvo,

•  za namene iz 4. odstavka tega 
člena se zagotovijo na segmentu 
izobraževanje – štipendije občine 
Domžale. 

3. člen

Občina Domžale podeljuje štipendi-
je kandidatom, ki :
•  so državljani Republike Slovenije,
•  imajo stalno bivališče v Občini 

Domžale,
•  niso zaposleni, nimajo druge šti-

pendije.

Kandidatom, ki kandidirajo za en-
kratne štipendije ni potrebno izpol-
njevati pogojev iz 3.  alinee prvega 
odstavka tega člena.

Štipendijo lahko prejmejo tudi 
študenti za podiplomski študij, če iz-
polnjujejo pogoje iz 1. odstavka tega 
člena.

4. člen

Pravica do celoletne štipendije traja 
ves čas izobraževanja v času rednega 
vpisa v tekoči letnik oz. dokler štipen-
dist izpolnjuje pogoje. Štipendijo za 
posamezni letnik štipendist prejema 
eno študijsko leto, vendar ne več kot 
12 mesecev.  

Štipendije se izplačujejo tudi v času 
absolventskega staža, vse do diplo-
me, vendar v celotni dobi študija le 
eno študijsko leto.

5. člen

Predvidena višina mesečne štipen-
dije za dijake znaša 62% zajamčene 
plače v RS in za študente  83% zajam-
čene plače v RS. 

Enkratne štipendije za študijska iz-
popolnjevanja se podelijo na podlagi 
javnega razpisa, v skladu s proračun-
skimi sredstvi. 

Predvideni zneski enkratnih štipen-
dij za študijska izpopolnjevanja:
•  zajamčena plača v RS pomnožena 

s faktorjem 2.5 za magistrski štu-
dij,

•  zajamčena plača v RS pomnožena 
s faktorjem 3 za doktorski študij,

•  zajamčena plača v RS pomnožena 
s faktorjem 2 za ostala študijska 
izpopolnjevanja.

Odobreni znesek enkratne štipen-
dije ne sme presegati dejanskih stro-
škov izpopolnjevanja.
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6. člen

V primeru, da dijak, ki je pridobil 
štipendijo, nadaljuje šolanje na višji 
strokovni šoli oziroma na visoko-
šolskem zavodu in izpolnjuje pogoje  
iz 1. člena tega odloka za dodelitev 
štipendije Občine Domžale, lahko 
pristojni organ (Občina Domžale 
- Oddelek za družbene dejavnosti) 
odloči o nadaljnjem štipendiranju do 
zaključka šolanja. 

MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ NADARJENIM DI-
JAKOM  IN ŠTUDENTOM 

7. člen

Pri dodeljevanju celoletnih štipendij 
se upošteva dijakov oziroma študen-
tov šolski oziroma študijski uspeh, 
pri čemer se lahko dodeli štipendija 
dijaku od vključno drugega letnika 
(2) dalje s prav dobrim ali odličnim 
uspehom v preteklem šolskem letu, 
oziroma študentu od drugega letnika 
dalje, ki ima vsaj prav dobro (8) pov-
prečno oceno vseh številčno izraženih 
ocen. Prednost pri izbiri imajo kandi-
dati z višjo oceno oziroma kandidati, 
ki dosegajo izjemne rezultate v smislu 
nadarjenosti.

Kandidat vlogi priloži dokumentaci-
jo, s katero dokazuje posebno nadarje-
nost (izjemni dosežki na tekmovanjih, 
bibliografija objavljenih del, potrdilo o 
sodelovanju pri znanstvenih raziska-
vah, priporočila in podobno).

III. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ DEFICITARNIH 
POKLICEV

8. člen

Pri dodeljevanju celoletnih štipendij 
se upošteva dijakov oziroma študen-
tov šolski oziroma študijski uspeh, 
pri čemer se lahko dodeli štipendija 
dijaku od vključno drugega letnika 
(2) dalje praviloma s prav dobrim 
ali odličnim uspehom v preteklem 
šolskem letu, oziroma študentu od 
drugega letnika dalje, ki ima vsaj 
prav dobro (8) povprečno oceno vseh 
opravljenih izpitov. Prednost pri izbiri 
imajo kandidati z višjo oceno.

IV. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ENKRATNIH ŠTIPENDIJ ZA 
ŠTUDIJSKA IZPOPOLNJEVAN-
JA

9. člen

Enkratne štipendije se podelijo na 
podlagi javnega razpisa. Pri podelje-
vanju enkratnih štipendij se smiselno 
uporabljajo določbe 7. člena tega od-
loka.

Kandidati oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki (v nadaljevanju kandidati) 
vlogi priložijo:
•  študijski program oziroma pro-

gram srečanja ali obiska, povabilo 
oziroma napotilo ustrezne ustano-
ve, 

•  načrt financiranja projekta,
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•  potrdilo o dosedanji uspešnosti,
•  druga dokazila iz 14. člena tega 

odloka. 

Kandidat mora v roku, ki ga lahko 
določi pristojni organ, vlogi predložiti 
potrdilo o namenski porabi sredstev 
(potrdilo o plačilu).

V. MERILA ZA PODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ SOCIALNO ŠIB-
KIM DIJAKOM IN ŠTUDEN-
TOM TER DIJAKOM IN ŠTU-
DENTOM KMETOV

10. člen

Pri dodeljevanju štipendij socialno 
šibkim dijakom in študentom ter dija-
kom in študentom kmetov se upošte-
va dijakov oziroma študentov socialni 
položaj (dohodek na družinskega čla-
na in premoženjsko stanje).

Pravico pridobiti štipendijo imajo 
dijaki in študenti, pri katerih dohodek 
na družinskega člana v preteklem ko-
ledarskem letu pred prijavo na razpis 
ne presega celoletnega zneska 130 % 
zajamčene plače in redno opravljajo 
svoje šolske oziroma študijske ob-
veznosti, ne glede na uspeh. Pristojni 
organ lahko upošteva tudi priporočilo 
pristojnega centra za socialno delo.

Prednost pri dodelitvi štipendije 
imajo dijaki oziroma študenti, ki pri-
hajajo iz družin z več otroki in kate-
rih dohodek na družinskega člana je 
nižji ter katerih premoženjsko stanje 
je slabše. 

11. člen

Pravico pridobiti štipendijo iz  4. ali-
nee 1. člena tega odloka ima kandidat, 
katerega starši se preživljajo izključno 
s kmetijstvom.

Prednost pri pridobitvi štipendij di-
jakov in študentov kmetov imajo tisti 
z najnižjim dohodkom na družinskega 
člana v preteklem koledarskem letu 
pred prijavo na razpis in katerih pre-
moženjsko stanje je slabše.

VI. POSTOPEK PODELJEVANJA 
ŠTIPENDIJ

12. člen

Nove celoletne štipendije se po-
deljujejo na podlagi javnega razpisa, 
objavljenega najkasneje do 30. sep-
tembra in  na podlagi zagotovljenih 
sredstev v proračunu za posamezno 
leto. 

Javni razpis za podelitev enkratnih 
štipendij se objavi praviloma enkrat 
letno. Razpis za  dodelitev enkratnih 
štipendij so objavi praviloma ločeno 
od razpisa  za celoletne štipendije.  

13. člen

Sklep o razpisu in vsebino razpisa 
sprejme pristojni organ.
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14. člen

Prijavi na razpis, v kateri se izrecno 
navede, za katero štipendijo se kandi-
dira je potrebno priložiti:
•  življenjepis,
•  dokazilo o vpisu v tekoče šolsko 

leto,
•  dokazilo o učnem uspehu zadnjega 

letnika predhodnega izobraževa-
nja,

•  dokazila iz drugega odstavka 7. 
člena, 

•  dokaze o vključevanju v delo dru-
štev in organizacij v občini,

•  dokazila iz 9. člena, 
•  v primeru šolanja na šoli, usta-

novi  ali univerzi v tujini je vlogi 
potrebno predložiti prevod doku-
mentacije ter ustrezno primerjavo 
vrednotenja uspešnosti študija v 
tujini z ocenami oz. vrednotenjem 
RS, 

•  dokazila o dohodkih oziroma pre-
jemkih na družinskega člana ter o 
premoženjskem stanju,

•  dokazila, da se starši preživljajo 
izključno s kmetijstvom.

Dokazila iz 8.  in 9. alinee tega člena 
lahko pridobi pristojni organ sam iz 
uradnih evidenc, če vlagatelj poda 
ustrezno soglasje.

Za vse kandidate so obvezne pri-
loge od 1. do 3. alinee, za kandidate 
študija v tujini pa tudi dokazila iz 7. 
alinee tega člena. 

Kandidati, ki kandidirajo za štipen-
dijo za nadarjene, obvezno priložijo 
tudi dokazila iz 4. in 5. alinee tega 
člena.

Kandidati, ki kandidirajo za en-
kratno štipendijo obvezno priložijo 
dokazila iz  6. alinee tega člena.

Vloga se odda na predpisanem ob-
razcu, ki je sestavni del tega odloka. 
Obrazcu se priložijo obvezne priloge. 
Vloga je popolna v primeru ustrezno 
izpolnjenega obrazca in priloženih 
obveznih prilog.

Za ugotavljanje statusa družinskega 
člana se upošteva potrdilo ali druga 
listina Centra za socialno delo.

15. člen

Pristojni organ obravnava v roku 
razpisa prispele vloge v skladu z me-
rili in kriteriji tega odloka.

16. člen

Pristojni organ izda upravno odloč-
bo, ki se nanaša na dodelitev štipendi-
je in o izbiri kandidatov pisno obvesti 
vse prosilce v roku 15 dni po izbiri. 

Zoper odločitev lahko prosilec v 
roku 15 dni od prevzema vloži pritož-
bo pri županji Občine Domžale. 

17. člen

V kolikor z razpisom niso podeljene 
vse razpisane oz. možne štipendije, se 
razpis ponovi.
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18. člen

Medsebojna razmerja med Občino 
Domžale kot štipenditorjem in štipen-
distom, se določijo s pisno pogodbo.

Pogodbo o štipendiranju sklene s 
štipendistom županja Občine Dom-
žale.

Za štipendista, ki še ni polnoleten, 
podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti 
zastopnik ali skrbnik.

19. člen

V pogodbi se v skladu s tem od-
lokom določijo pravice in obveznosti 
štipendista in štipenditorja. 

20. člen

Celoletna štipendija se izplačuje 
štipendistu mesečno za nazaj, do 
desetega v mesecu. Štipendija se iz-
plačuje za vsako posamezno študijsko 
leto (vendar ne več kot 12 mesecev za 
posamezno študijsko leto) in v času 
absolventskega staža do konca red-
nega šolanja v skladu z 4. in 6. členom 
tega odloka.

21. člen

Štipendist je dolžan na začetku vsa-
kega šolskega leta in ob vsaki spre-
membi podatkov, ki je bila podlaga za 
dodelitev štipendije, predložiti:
•  Dijak – potrdilo v vpisu v naslednji 

razred in kopijo zadnjega šolskega 
spričevala,

•  Študent – potrdilo o vpisu v nasled-
nji letnik ter potrdilo o opravljenih 
izpitih preteklega šolskega leta,

•  Dijak ali študent, ki je pridobil 
štipendijo iz sredstev za socialno 
šibke, tudi dokazilo o dohodkih in 
premoženjskem stanju na način, 
kot je določen v 14. členu tega od-
loka.

•  

22. člen

Štipendisti opravljajo delovno prak-
so, ki traja do enega  meseca v letu. 
Razporeditev štipendistov na delo-
vno prakso opravi pristojni organ v 
dogovoru s štipendisti in predstav-
niki javnih zavodov oziroma podjetij 
v občini.

23. člen

Za čas opravljanja delovne prakse 
je štipendist upravičen do povrnitve 
stroškov in nagrade, ki so predpisani 
za delavce v javni upravi. 
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24. člen

Če štipendist iz utemeljenih razlo-
gov (težki socialno-ekonomski pogoji, 
težja bolezen ali invalidnost, itd.) ne 
izpolnjuje študijskih in pogodbenih 
obveznosti, se mu izplačevanje šti-
pendije ustavi. Pristojni organ lahko 
določi štipendistu rok, v katerem 
mora opraviti obveznosti. Za štipen-
dista, ki v določenem roku izpolni ob-
veznost, se prekliče začasna ustavitev 
izplačevanja štipendije v skladu s 4. 
členom tega odloka.

Če štipendist iz neutemeljenih raz-
logov (po svoji volji ali krivdi prekine 
izobraževanje, ne izpolni pogojev za 
napredovanje v višji letnik, spremeni 
smer študija brez soglasja štipenditor-
ja, itd.) ne izpolnjuje študijskih in po-
godbenih obveznosti izgubi pravico 
do štipendije. 

Štipendist izgubi pravico do štipen-
dije tudi v primeru, če ne izpolnjuje 
pogojev iz 3. člena tega odloka oziro-
ma pogojev, na podlagi meril, ki so bili 
podlaga za dodelitev štipendije.

25. člen

Zoper odločitev iz prejšnjega člena 
tega odloka ima štipendist v roku 15 
dni od prejema odločbe, pravico do 
pritožbe. Pritožba se vloži pisno pri 
županji Občine Domžale. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločitve. 

26. člen

Pristojni organ je dolžan spremljati 
učne uspehe štipendistov in socialni 
položaj, vzdrževati z njimi stalne stike 
in se seznanjati z morebitnimi proble-
mi pri opravljanju njihovih študijskih 
obveznosti. 

27. člen

Pristojni organ je dolžan štipendiste 
obvestiti o morebitnih spremembah 
in dopolnitvah odloka.

Pristojni organ enkrat letno pripravi 
poročilo o izvajanju Odloka o štipen-
diranju dijakov in študentov v občini 
Domžale in ga posreduje v obravnavo 
in sprejem Občinskemu svetu.

VII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

28. člen

V proračunskem letu 2004 se en-
kratne štipendije pod pogoji iz tega 
odloka lahko podelijo brez javnega 
razpisa.

29. člen

Ta odlok začne veljati v 15 dneh po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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30. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o štipendiranju di-
jakov in študentov v Občini Domžale, (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/00 z 
dne 12.07.2000), razen 4. in 6. člena, ki prenehata veljati  s pričetkom šolskega 
oziroma študijskega leta 2004/2005.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-12/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 82. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – uradno prečiščeno 
besedilo  (Ur. list RS, štev. 115/03), 15. 
člena Zakona o javnih naročilih – urad-
no prečiščeno besedilo  (Ur. list RS, 
štev. 36/04), 17. člena Uredbe o enotni 
metodologiji za izdelavo programov 
za javna naročila investicijskega zna-
čaja (Ur. list RS, štev. 82/98, 86/98, 
43/99 in  79/99) in  20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 17. seji dne 
23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INVESTICIJSKE-

GA PROGRAMA ZA ADAPTAC-

IJO IN DOZIDAVO OSNOVNE 

ŠOLE DOB – 1. faza

Občinski svet Občine Domžale po-
trjuje Investicijski program za adap-
tacijo in dozidavo Osnovne šole Dob 
– 1. faza.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-30/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. list RS, štev. 110/02) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 17. seji dne 23.06.2004 sprejel

S K L E P

O UKINITVI STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

1.  Zemljišču parc. štev. 960 vpisanem 
v vl. štev. 2530 k.o. Domžale, se uki-
ne status javnega dobra.

2.  Zemljišču parc. štev. 1399/2 vpi-
sanem v vl. štev. 76 k.o. Pšata, se 
ukine status javnega dobra.

3.  Zemljiščem parc. štev. 649/2, parc. 
štev. 652/2, parc. štev. 652/3 in 
parc. štev. 652/4 vpisanim v vl. 
štev. S 001 k.o. Trojica, se ukine 
status javnega dobra.

4.  Zemljišču parc. štev. 948/3 vpisa-
nem v vl. štev. S XXVII k.o. Dob, se 
ukine status javnega dobra.

5.  Zemljišču parc. štev. 494/2 vpisa-
nem v vl. štev. S 042 k.o. Študa, se 
ukine status javnega dobra.

6.  Zemljiščema parc. štev. 214 in parc. 
štev. 215 vpisanima v vl. štev. 2529 
k.o. Domžale, se ukine status jav-
nega dobra.
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7.  Zemljišču parc. štev. 5411/3 vpisa-
nem v vl. štev. 2540 k.o. Domžale, 
se ukine status javnega dobra.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-31/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

 

Na podlagi 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 17. seji dne 
23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O IZVEDENIH UKREPIH PRI 

GRADNJI AVTOCESTE (PO-

DODSEK ŠENTJAKOB-KRTINA) 

1.  Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s Poročilom o izvajanju 
ukrepov, ki sledijo iz Uredbe o 
lokacijskem načrtu za avtocesto 
na odseku Šentjakob-Blagovica 
in Sporazuma, podpisanega med 
Občino Domžale in DARS d.d..

2.  Občinski svet Občine Domžale 
ugotavlja, da izvajanje ukrepov, 
ki izhajajo iz uredbe in sporazuma 
ne sledijo predvideni dinamiki in 
zahtevam, ki so bili v obliki skle-
pov sprejeti na 7. seji Občinskega 
sveta Občine Domžale, ki je bila 
03.09.2003.

3.  Občinski svet Občine Domžale za-
hteva, da DARS d.d. za zagotovitev 
izvedbe obvozne ceste Tosama 
Količevo za nepridobljena zemljiš-
ča, do 31.08.2004, proti lastnikom 
vloži razlastitvene postopke. O 
postopku razlastitve naj se redno 
poroča.

4.  Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o izvedbi 
ukrepov pasivne zvočne zaščite 
stanovanjskih hiš ob avtocesti 
Šentjakob-Krtina, meritev za vir 
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hrupa in preveritev ustreznosti 
izvedene protihrupne zaščite in 
zahteva, da se o vseh nadaljnjih 
meritvah in ukrepih, ki sledijo iz 
teh meritev, poroča na občinskem 
svetu.

5.  Občinski svet Občine Domžale za-
hteva od DARS-a d.d., da mora do 
01.09.2004 predložiti vse rezultate 
meritve hrupa, ki so bile narejene 
v času od odprtja avtocestnega od-
seka Šentjakob-Krtina do danes s 
podrobnimi obrazložitvami.

6.  Občina Domžale naj naroči pri 
nevtralni instituciji dodatne kon-
trolne meritve hrupa na kritičnih 
točkah na odseku Šentjakob-Krtina 
in v primeru, da se ugotovijo pre-
koračene mejne vrednosti hrupa 
ustrezno ukrepa.

7.  Občinski svet Občine Domžale 
meni, da zadrževalnik Drtijščica ne 
funkcionira v smislu parametrov za 
mokri zadrževalnik ter da še ved-
no niso bili predani protipoplavni 
objekti v upravljanje, zato poziva 
DARS d.d. oz. MOPE ARSO, da se 
izvedejo vsi potrebni ukrepi do 
01.09.2004.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-32/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
štev. 9/02, 7/03 in 12/03) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 17. seji 
dne 23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI OBČINSKEGA 

SVETA S PRIMERJAVO 

ODMERE NADOMESTILA 

ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA GLEDE NA SPRE-

MEMBE ODLOKA O NADOMES-

TILU ZA UPORABO STAVB-

NEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2002 

IN 2003

1.  Občinski svet Občine Domžale 
ustanovi začasno komisijo za 
pripravo predloga sprememb in 
dopolnitev Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Domžale, ki naj pri pripravi 
upošteva rezultate predložene 
informacije “Primerjava odmere 
nadomestila glede na spremembe 
Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v letu 2002 in 
2003”, še posebej glede povečanih 
obremenitev obrti in nekaterih 
drugih poslovnih dejavnosti.

     V komisijo imenujejo do 15.07.2004 
po enega predstavnika vsaka svet-
niška skupina, dva predstavnika 
pa imenuje županja s strani ob-
činske uprave. Pri delu komisije 
sodeluje tudi predstavnik izdelo-
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valca navedene informacije – pri-
merjave. 

     Komisija pripravi do 30.09.2004 
predlog sprememb in dopolnitev 
odloka za prvo obravnavo na ob-
činskem svetu. 

     Za predsednika komisije občinski 
svet imenuje podžupana Vinka 
Juharta. 

2.  Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s primerjavo odmere na-
domestila za uporabo stavbnega 
zemljišča glede na spremembe 
Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Dom-
žale v letu 2002 in 2003.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-33/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 16. člena Odloka o jav-
nem glasilu Občine Domžale “Slam-
nik”   (Ur. vestnik Občine Domžale, 
štev. 7/99 in 14/02)  je Občinski svet 
Občine Domžale je na nadaljevanju 
16. seje dne 23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA 

O POSLOVANJU JAVNEGA 

GLASILA “SLAMNIK” 

ZA LETO 2003

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o poslovanju javne-
ga glasila “Slamnik” za leto 2003.

 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-26/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 48. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99)  je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju  16. seje dne 
23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU DOKONČNEGA 

POROČILA NADZORNEGA 

ODBORA O OPRAVLJENEM 

NADZORNEM PREGLEDU 

NAD RAZPOLAGANJEM Z 

OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad razpolaganjem z občinskim pre-
moženjem.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-27/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 28. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 17. seji dne 
23.06.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE O 

IZDAJI MNENJA K IMENOVAN-

JU RAVNATELJICA OSNOVNE 

ŠOLE ROJE

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja, da je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja po-
dala pozitivno mnenje h kandidaturi 
ga. Marjance Bogataj, stan. Cesta tal-
cev 16, 1230 Domžale za ravnateljico 
Osnovne šole Roje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-6/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 37. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 51/02), 30. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Ur. list RS, štev. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 17. seji dne 23.06.2004 sprejel

S K L E P

O POTRDITVI MANDATA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

DOMŽALE

Potrdi se mandat Gregorju ROVANŠKU, stan. Vir, Bukovčeva 6, 1230 Domžale 
za preostanek mandatne dobe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-7/04
Datum:   23.06.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.


