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Domžale, 20. 03. 2017, št. 02 • cena z DDV: 1,92 €

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 19. 
seji dne 16. 03. 2017 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA  

O USTANOVITVI  
JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE DOMŽALE

1. člen

Spremeni se tretji odstavek 2. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 1/98, 7/06, 8/07, 4/10, v 
nadaljevanju odlok) tako, da se glasi:

»V zavodu je za izvajanje izobraževal-
nega programa za učence od 1. do 9. 

razreda poleg matične šole iz prejšnjih 
odstavkov tega člena organizirana:

Podružnična šola Ihan, ki deluje na lo-
kaciji Šolska 5, Ihan.«.

2. člen

V drugem odstavku 8. člena odloka se 
črta besedna zveza »direktor skupno-
sti,«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena odloka se 
za besedno zvezo »šolski okoliš« doda 
besedna zveza »matične šole«.

4. člen

V drugem odstavku 28. člena odloka se 
besedilo »parc. št. 270/1,« nadomesti z 
besedilom »parc. št. 191/3 in parc. št. 
191/5«.
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V drugem odstavku 28. člena odloka se 
za zadnjim stavkom doda nov stavek, 
ki se glasi:

»Novozgrajeni objekti osnovne šole 
se prenesejo v upravljanje zavodu na 
podlagi pogodbe.«.

5. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-4/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 190. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 02/12 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 19. seji dne 16. 03. 
2017 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

34. člena Odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih za območje občine Domžale 
(uradno prečiščeno besedilo 2) (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 03/12) v 
delu, ki se nanaša na ureditveno obmo-
čje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4,

v naslednjem besedilu:

»Določbo glede dopustne višine v 
drugem stavku 34. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje občine Domžale (uradno 
prečiščeno besedilo 2) (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 03/12) v delu, ki 
se nanaša na ureditveno območje V7/6 
Helios, morfološka celota Pi4, je treba 
uporabljati v povezavi z določbo v pr-
vem stavku istega člena, torej da velja za 
gradnje na prostih zemljiščih, za katere 
je treba zagotoviti celovito prometno 
in infrastrukturno ureditev. Za ostala 
zemljišča, za katera je že zagotovljena 
celovita infrastrukturna ureditev in kjer 
so že zgrajeni objekti, ki se v delu ali 
celoti nadomeščajo ali dozidajo, pa je 
glede višine treba upoštevati splošno 
merilo dopustne višine, ki jo določa naj-
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višji objekt v morfološki celoti, kot je to 
določeno v skupnih določbah odloka.«

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-12/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu 
Občine Domžale za leto 2017 (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 09/16) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 09/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 19. seji dne 16. 03. 
2017 sprejel

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU 
ČEBELARSKE DEJAVNOSTI  

V OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa upravičence do 
proračunskih sredstev, namenjenih 
sofinanciranju čebelarske dejavnosti v 
Občini Domžale in postopek, na podlagi 
katerega se upravičencem ta sredstva 
dodeljujejo.

Višina proračunskih sredstev, ki jih 
bo Občina Domžale na podlagi tega 
pravilnika dodelila posameznim upra-
vičencem, ne bo presegala osemdeset 
(80) odstotkov načrtovanih upravičenih 
stroškov, povezanih z izvedbo posa-
meznih programov čebelarskih društev.

Do sofinanciranja na podlagi tega pravil-
nika niso upravičeni programi čebelar-
skih društev, ki so predmet sofinanciranja 
na podlagi drugih postavk občinskega 
proračuna.
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II. UPRAVIČENCI

2. člen

Pravico do sredstev na podlagi tega 
pravilnika lahko pridobijo čebelarska 
društva, ki:
- imajo svoj sedež na območju Občine 

Domžale,
- so registrirana najmanj eno leto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in 
- predložijo finančni in vsebinski pro-

gram dejavnosti društva za tekoče 
leto.

III. POSTOPEK

3. člen

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika 
se upravičencem dodelijo na podlagi 
javnega razpisa.

Občinska uprava pripravi besedilo javne-
ga razpisa in poskrbi za njegovo objavo 
v občinskem glasilu.

4. člen

Javni razpis iz prejšnjega člena tega 
pravilnika mora vsebovati:
- višino proračunskih sredstev, na-

menjenih sofinanciranju čebelarske 
dejavnosti v Občini Domžale,

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
čebelarska društva, da bi bila upravi-
čena do sredstev na podlagi javnega 
razpisa,

- merila na podlagi katerih občinska 
uprava odloča o dodelitvi sredstev 
ter

- način oddaje vlog in rok za njihovo 
oddajo.

5. člen

Programi čebelarskih društev, ki so pred-
met sofinanciranja na podlagi tega pra-
vilnika in merila za njihovo točkovanje so:
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PROGRAM ČEBELARSKEGA DRUŠTVA MERILO ZA TOČKOVANJE
PRIREDITVE Do 20 točk
Organiziranje in izvedba prireditve
- na občinski ravni - 5 točk
- na medobčinski ravni - 5 točk
- na državni in meddržavni ravni - 5 točk
Sodelovanje na drugih prireditvah - 5 točk
IZOBRAŽEVANJE Do 10 točk
- Organizacija in izvedba seminarjev, predavanj, tečajev, izobraževanje 

članov društva,
- 5 točk

- vodenje krožkov na osnovnih šolah - 5 točk
PROMOCIJSKA DEJAVNOST Do 15 točk
- Priprava in izvedba razstav, - 5 točk
- vzpostavitev čebelarske učne poti - 10 točk
DRUGE AKTIVNOSTI
Aktivnosti, ki niso zajete z zgornjimi merili, so pa pomembne za spodbujanje 
čebelarske dejavnosti v občini

Do 5 točk

Stroški reprezentance (pogostitve ipd.), 
obdaritev, izletov oz. ekskurzij, telefonije 
in prevozov niso upravičeni stroški v 
skladu s tem pravilnikom.

6. člen

Občinska uprava obravnava prispele 
vloge in odloča o dodelitvi sredstev. Pri 
tem smiselno uporablja določbe Zakona 
o splošnem upravnem postopku.

Občinska uprava o dodelitvi sredstev 
odloči z odločbo.

7. člen

Dokončna odločba o dodelitvi sredstev 
je pravna podlaga za sklenitev pogodbe 
o sofinanciranju, ki jo z upravičencem 
sklene župan.

Obvezne sestavine pogodbe o sofinan-
ciranju so:

- naziv in sedež upravičenca,
- višina dodeljenih sredstev,
- navedba tistih programov upravičen-

ca, za katere so mu bila dodeljena 
sredstva in

- način nadzora nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev.

8. člen

Upravičencem se sredstva dodelijo v 
obliki dveh dotacij. Izplačilo prve do-
tacije je predvideno takoj po sklenitvi 
pogodbe o sofinanciranju. Izplačilo 
druge je predvideno v tridesetih dneh 
po predložitvi popolnega finančnega in 
vsebinskega poročila o namenski porabi 
dodeljenih sredstev, najkasneje do 30. 11. 
za tekoče leto.

O popolnosti poročila iz prvega odstav-
ka odloča občinska uprava.
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IV. KONČNA DOLOČBA

9. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-5/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih 
(Ur. list RS, št. 58/16) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na 19. seji dne 16. 03. 2017 
sprejel

SKLEP

O USTANOVITVI  SVETA ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO  

V CESTNEM PROMETU  
V OBČINI DOMŽALE

1. člen

(1) Ustanovi se Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Domžale (v nadaljnjem besedilu: svet), ki 
ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne 
skupnosti ter drugih organov, organi-
zacij in institucij z območja lokalne sku-
pnosti, katerih dejavnost je usmerjena k 
preventivi in vzgoji v cestnem prometu. 

(2) Svet je strokovno posvetovalno telo 
Občine Domžale s področja varnosti 
cestnega prometa.

2. člen

(1) Člane sveta imenuje občinski svet za 
mandatno dobo štirih let. Člani sveta 
svoje delo opravljajo do imenovanja 
novega sveta. 

(2) Svet sestavlja sedem stalnih članov, 
in sicer:
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-  en predstavnik, ki ga predlaga Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja;

-  dva predstavnika občinske uprave, ki 
ju predlaga župan;

-  en predstavnik Policijske postaje 
Domžale, ki ga predlaga Policijska 
postaja Domžale;

-  en predstavnik vzgojno-izobraževal-
nih organizacij (vrtci, osnovne šole, 
srednje šole in šole vožnje), ki ga na 
podlagi predhodnega poziva predla-
ga Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja;

-  dva predstavnika strokovne civilne 
javnosti, ki ju predlaga župan.

(3) Občinski svet imenuje predsednika 
sveta izmed članov iz prejšnjega od-
stavka.

(4) Strokovna in administrativno tehnična 
opravila za delo sveta zagotavlja občin-
ska uprava.

3. člen

(1) Sejo sveta skliče predsednik sveta.

(2) Seja sveta se skliče z vabilom in 
obveznim predlogom dnevnega reda.

(3) Seja sveta je sklepčna, če je prisotna 
večina članov sveta.

(4) Svet svoje mnenja ter predloge 
sprejema z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov.

(5) Svet pri svojem delu smiselno upo-
rablja določbe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Domžale.

4. člen

(1) Svet opravlja svoje naloge na podro-
čju varnosti v cestnem prometu v skladu 
z zakonom, poleg tega pa:
- sodeluje z organizacijami, ki se 

ukvarjajo s prometno vzgojo in 
preventivno dejavnostjo v cestnem 
prometu ter jim predlaga ukrepe za 
izboljšanje varnosti,

- nudi strokovno pomoč občinskim 
službam,

- daje mnenje in pobude o postavitvah 
ovir za umirjanje prometa,

- daje mnenja in pobude o postavitvah 
cestne signalizacije,

- zavzema stališča o poteku prometnih 
tokov skozi občino Domžale, 

- sodeluje pri pripravi načrtov za varne 
šolske poti oz. daje mnenje o varnosti 
šolskih poti in zagotavljanju varnega 
prevoza otrok v šolo,

- spremlja prometno varnost pešcev 
in kolesarjev.

5. člen

(1) Članom sveta pripada sejnina za 
udeležbo na sejah sveta v skladu s Pra-
vilnikom o plačilih oziroma sejninah ob-
činskih funkcionarjev in članov delovnih 
teles občinskega sveta, drugih organov 
občine in organov krajevnih skupnosti 
ter povračilih stroškov (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 04/10 in 06/14).
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6. člen

(1) Z dnem sprejema tega sklepa pre-
neha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v občini Domžale št. 0073-73/07 z dne 
19. 12. 2007, dosedanji člani sveta pa 
svoje delo v svetu opravljajo do izteka 
mandata.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-8/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 19. 
seji dne 16. 03. 2017 sprejel

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA 
O DOLOČITVI STATUSA 

GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
V LASTI OBČINE DOMŽALE

1. člen

V I. točki Sklepa o določitvi statusa 
grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 01/14, 06/16) se v razpredelnico 
Športne površine v splošni rabi doda 
sledeča vrstica:  

št. šifra k.o. ime k.o. številka ID znak
134 1959 Domžale 2667 1959 2667

2. člen

Ta sklep prične veljati takoj po sprejemu.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-9/2017
Datum:  16. 03. 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 19. 
seji dne 16. 03. 2017 sprejel

SKLEP 

O UKINITVI STATUSA  
JAVNEGA DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri ze-
mljiščih:

parc.št. katastrska 
občina

ID znak

4514/7 Domžale 1959 4514/7
4514/8 Domžale 1959 4514/8
4514/11 Domžale 1959 4514/11
1048/3 Krtina 1945 1048/3
692 Krtina 1945 692
1181/6 Radomlje 1936 1181/6
1181/8 Radomlje 1936 1181/8
1181/9 Radomlje 1936 1181/9
1181/10 Radomlje 1936 1181/10
5155 Domžale 1959 5155
5445/5 Domžale 1959 5445/5

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-10/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 19. 
seji dne 16. 03. 2017 sprejel

SKLEP 

O PRIZNANJIH OBČINE 
DOMŽALE V LETU 2017

1. Občina Domžale podeli ZLATO PLA-
KETO PAVLU PEVCU za dolgoletno 
prizadevno delo na področju kulture.

2. Občina Domžale podeli SREBRNO 
PLAKETO BRANKI BEČAJ za predano 
igranje v simfoničnem orkestru.

3. Občina Domžale podeli SREBRNO 
PLAKETO BOGDANU ŠMONU za 
predano igranje v simfoničnem or-
kestru in godbi.

4. Občina Domžale podeli BRONASTO 
PLAKETO DRUŠTVU UPOKOJENCEV 
DOMŽALE ob 70-letnici za uspešno 
delo na področju skrbi za starejše.

5. Občina Domžale podeli BRONASTO 
PLAKETO LOVSKI DRUŽINI DOMŽA-
LE ob 70-letnici za prizadevno skrb 
za divjad in okolje.

6. Občina Domžale podeli BRONASTO 
PLAKETO SD SLOVENIJA RÜTI ob 
40-letnici in 35. letnici sodelovanja 
društva z Občino Domžale. 

7. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE KLEMENU BO-
JANCU za športne uspehe v triatlonu.

8. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE DRUŽINI KOZJEK 
za vsestransko glasbeno ustvarjal-
nost.
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9. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE MIHI ULČARJU 
za prizadevno delo na področju 
informiranja in promocije.

10. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE NEVENKI 
UNK-HRIBOVŠEK za ustvarjalnost in 
prispevek k delu Folklornega društva 
Groblje, Domžale.

11. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE ŽUPNIJSKI KARI-
TAS IHAN za opravljeno humanitar-
no delo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-11/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja 
(Ur. list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale  
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) je Občin-
ski svet Občine Domžale na 19. seji dne 
16. 03. 2017 sprejel

SKLEP 

O PREDLOGU  
ZA IMENOVANJE NOVEGA 
PREDSTAVNIKA OBČINE 

DOMŽALE V RAZVOJNI SVET 
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

1. Občinski svet Občine Domžale ugoto-
vi, da Andreji POGAČNIK JARC, Prešer-
nova cesta 43, 1230 Domžale, preneha 
članstvo v Razvojnem svetu Ljubljanske 
urbane regije. 

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novo predstavnico Občine Domžale v 
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 
predlaga Renato KOSEC, Ulica Matije 
Tomca 2, 1230 Domžale, do izteka 
mandata Razvojnega sveta Ljubljanske 
urbane regije.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-3/2017
Datum:  16. 03. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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