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podžupanja

Toni Dragar 
župan

Nagovor župana

Kakovost bivanja 
na prvem mestu

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

pred vami je Informativni bilten Občine Domžale 2014–2018, 
pripravljen z namenom vpogleda v delo občinske uprave v 
sodelovanju z Občinskim svetom, zavodi, podjetji, krajevnimi 
skupnostmi in društvi v zadnjih štirih letih. Za nami je uspešen 
mandat, zaznamovan s konstruktivnim delom vseh članov 
Občinskega sveta Občine Domžale, katerih pripravljenost za 
pogovor in skupno iskanje najboljših rešitev je bila na zavidljivi 
ravni. Veliko je bilo narejenega in zgrajenega. O tem pričajo 
številne fotografije. Marsikaj je bilo dorečenega, kar se za vedno 
zapiše v naš spomin, in še več je bilo doživetega, za to poskrbijo 
naša občutja. 

S ponosom se oziram na pretekle in še aktualne projekte ter 
ugotavljam, da smo naredili vse, kar je v naši moči, da bi polepšali 
in popestrili bivanje v naši občini. Kakovost življenja bo vedno 
na prvem mestu prioritet dela občinske uprave tudi v prihodnje. 
Vedno obstaja prostor za napredek, zato sem optimistično 
navdahnjen in verjamem v še boljši in lepši jutri vseh nas,  
ki radi živimo tukaj, v prostoru zadovoljnih ljudi.
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Gradimo skupni prostor
Investicije v občini Domžale
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Graf: delež prebivalcev občine Domžale  
v Republiki Sloveniji v 2016 in 2018

Vir: Statistični urad  
Republike Slovenije, 
Ljubljana, 2018
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Graf: delež površine  
občine Domžale 
v Republiki Sloveniji
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Republika
Slovenija
2016: 2.064.241 
2018: 2.066.880

Republika
Slovenija

Infografika: statistčni podatki Vir: Statistični urad  Republike Slovenije, Ljubljana, 2018
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Občina Domžale v številkah

16.400 
gledalcev v Kino v parku

119
ponudnikov na vseh 
dogodkih "Kuhna na plac"

20 km 
urejene rekreacijske 
osi ob Kamniški 
Bistrici

134 let 
Godbe Domžale

1.009
prireditev 
in dogodkov

Infografika: statistčni podatki Vir: Občina Domžale, 2018.

 

Infografika:  
kulturni dogodki 
v številkah v 2017
Vir: Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale, 2018

1.278 
otroških abonentov

1.241
odraslih abonentov 
gledališkega, glasbeno 
scenskega, koncertnega in 
filmskega abonmaja v KDFB
ter

70.732
obiskovalcev  
v celem letu

34.983
obiskovalcev kina

18 
domžalskih premier filmov

655 
filmskih projekcij
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V letu 2017 je bil izveden prvi del prenove ceste 
Krumperk–ac v dolžini približno 700 m od vznožja pri 
Sp. Boštaj do navezave asfaltiranega odseka pod gra-
dom Krumperk. V letu 2018 se je nadaljeval drugi del 

prenove ceste, prav tako v dolžini 700 metrov, in sicer 
preostali del ceste na odseku od priključka za ac do as-
falta pri odseku k Sp. Boštaj. 

Plezalna stena, ki predstavlja dodatno 
ureditev parka Masljeva, je visoka 
slabih 10 metrov in je namenjena vsem 
obiskovalcem brezplačno. Osnovna šola Rodica je bila energetsko sanirana leta 2015.

Kavarna Češmin je v Češminovem parku 
zaživela jeseni 2017.

Investicije so ena izmed pomembnejših nalog občine in trudimo se, da naredimo čim več glede na 
sredstva, ki jih imamo. Zavedamo se, da dobra infrastruktura pomeni napredek v gospodarstvu, 
lepo urejeno celotno območje občine in zeleni kotički pa povečujejo zadovoljstvo vseh nas.  

Investicije na 
področjih: vrtci 
in šole, športna 
infrastruktura, 
premostitveni 
objekti, energetske
sanacije, vodo-
vodno in kanali-
zacijsko omrežje, 
rekreacijska os 
Kamniške  
Bistrice, poslovilni 
objekti, krajevni 
domovi, cestna 
infrastruktura, 
protipoplavni 
ukrepi, učne poti. 

Tri v enem – Dom krajanov Dob, Gasilski dom PGD Dob in Vrtec 
Pikapolonica, enota Vrtca Urša s tremi oddelki predšolske vzgoje.

S podhodom je
omogočena povezava na 
rekreacijski osi Kamniške 
Bistrice med Virom  
in Podrečjem.

Gradimo skupni prostor

Investicije

2016 smo v občinsko stavbo umestili dvigalo, ki invalidom, 
starejšim in staršem z otroškimi vozički omogoča lažji dostop  
do pisarn Občine Domžale in UE Domžale.
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Ena največjih investicij leta 2017 je bila 
gradnja Podružnične osnovne šole Ihan, ka-
tere gradnja se je pričela v septembru 2016. 
V Ihanu je zrasel nov prizidek s knjižnico 

Obnovljena fasada Kulturnega doma Franca 
Bernika, ki nedvomno velja za eno izmed 

arhitekturno najlepših domžalskih zgradb.  

Investicije

Kolesarski poligon 
Kolovoz’ je popestritev 
rekreacijske osi ob 
Kamniški Bistrici.

Zaključena je obnova Breznikove ceste v križišču s Staro cesto v 
Prelogu, kjer je po novem izveden ukrep za umiritev hitrosti v 
naselju. V sklopu investicije sta na novo urejena dva ločilna oto-
ka, ki pri približevanju narekujeta upočasnitev hitrosti, s čimer je 
zagotovljena večja varnost.

ter zunanjim igriščem. Obnovljena je tudi 
Šolska ulica, ki pelje mimo šole, in zgraje-
no avtobusno postajališče. 

V KS Krtina je bil poleg novega vrtca in prizidka k 
podružnični šoli ter novega šolskega igrišča, leta 2017, 
zgrajen tudi Dom krajanov – gasilski dom Studenec.

Zaradi dolgoletne tradicije mlinarstva v 
Radomljah in drugih krajih naše občine, 

smo novi most iz Homca do Radomelj, 
poimenovali kar Mlinarska brv.

Centralna čistilna naprava 
Domžale–Kamnik, po 
nadgradnji leta 2017, 
zagotavlja višji učinek 
čiščenja in sprejem večje 
količine odpadne vode.
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Na prenovljeni Pelechovi cesti v Preserjah, ki poteka mimo šole, je bil 
urejen tudi pločnik, ki šolarjem omogoča bolj varno pot v šolo in domov.

15

Investicije

Urejeni atletska steza in travnata zelenica 
na centralnem nogometnem igrišču 

Športnega parka Domžale.

Na poslovilnem objektu 
na Homcu so bili v celoti 

obnovljeni prostori 
poslovilnega objekta, 

betonska ploščad in streha.

Urejamo in povezujemo 
rekreacijsko pot ob Kamniški 
Bistrici. Nadaljujemo z urejanjem 
pešpoti v severnem delu občine. V slabem letu je OŠ Preserje pri Radomljah dobila nadzidek in je 

večja za štiri nove učilnice. Šolo obiskuje 759 učencev. Učenke in 
učenci so razporejeni v 35 oddelkov. OŠ Preserje pri Radomljah 
ima tudi prenovljeno in razširjeno kuhinjo.

Domžalska čebelarska pot, 5 km dolga pot ob Rači 
in Kamniški Bistrici, na kateri se lahko podučite o 
čebelarstvu, čebeljih pridelkih, pomenu čebel za človeka 
in naravo. Na domžalsko čebelarsko pot lahko vstopite 

kjerkoli na poti med dvema učnima čebelnjakoma ČD 
Krtina – Dob v parku pod Močilnikom in ČD Domžale v 
bližini Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. 
Na poti vas spremlja 12 tabel v treh jezikih.

Z zaključkom zadnje etape prenove Bukovčeve 
ulice v letu 2018, smo končali z ureditvijo 

zadnjega dela ulice v dolžini 520 m.

Prva solarna avtobusna postaja v Sloveniji 
stoji v središču Domžal in je po prenovi 

uporabnikom prijaznejša.
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in prostorske rešitve odvoda hudourniških 
potokov do mlinščic, v nekaterih primerih 
pa pomaga tudi s sanacijo mlinščic. Na-
daljujemo s projektno dokumentacijo za 
urejanje poplavnih območij s katero bo 
poskrbljeno za nadaljevanje projektov, ki 
bodo precej zvišali poplavno varnost na 
območju občine Domžale.

Sprejet nov občinski prostorski načrt 
Občine Domžale. Občina Domžale je na 
zadnji seji Občinskega sveta sprejela nov 
temeljni prostorski akt, imenovan Občin-
ski prostorski načrt Občine Domžale. OPN 
je najobsežnejši in najpomembnejši ob-
činski predpis ter hkrati tudi edini obve-
zen občinski prostorski akt, ki velja na ce-
lotnem območju občine Domžale. V njem 
se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine 
in varstvenih zahtev, določijo cilji in izho-
dišča prostorskega razvoja občine, načrtu-
jejo prostorske ureditve lokalnega pome-
na in določijo pogoji umeščanja objektov 
v prostor. Je pomembna podlaga za racio-
nalno in trajnostno načrtovanje vse pose-
gov v prostor v občini in za zagotavljanje 
kakovostnih pogojev za življenje in delo 
njenih prebivalcev.
 

Občina Domžale – protipoplavni ukre-
pi od 2014 do 2018. Večino posegov je bilo 
narejenih na Kamniški Bistrici in njenem 
porečju. Ukrepi so zajemali sanacijo napla-
vin in zarasti, poseke in čiščenje struge 
Kamniške Bistrice z njenimi pritoki, grad-
njo nasipov in sanacijo zajed ter ostala 
gradbena dela ob brežinah rek ter ostalih 
potokov. Protipoplavni ukrepi so bili izve-
deni po celotni občini. Poleg tega smo pe-
riodično izvajali urejanje zarasti in ostale 
vegetacije, čiščenje cevnih propustov, ob-
novo meteorne kanalizacije, izgradnjo ter 
obnovo poplavnih podhodov in odvodnih 
kanalov, košnjo brežin, čiščenje meteornih 
kanalov, ureditev melioracijskih jarkov ter 
čiščenje zarasti in mulja. S pomočjo države 
in v sodelovanju z njo je bila izvedena ob-
nova šestih objektov na Kamniški Bistrici, 
sanacija pragov in drč. Poleg tega pa je bila 
s strani Občine Domžale sofinancirana 
tudi skupna pobuda z državo in sosednji-
mi občinami za poplavno varnost vodoto-
kov. Z dodatnimi sredstvi občina sofinan-
cira aktivnosti za rešitev poplavnih voda 
na tem območju, in sicer v smeri tehnične 

1 mio €  
in več je bilo med 
leti 2014 in 2018 
namenjenih za 
protipoplavne 
ukrepe.

Zagotavljamo pogoje mladim podjetnikom

Ostajamo ugledno in uspešno gospodar-
sko središče. Občina Domžale je v sode-
lovanju z Območno obrtno–podjetniško 
zbornico Domžale izvedla dve seriji projek-
ta Štartaj Domžale, preko katerih želimo 
spodbuditi mlade ter podjetne, da zberejo 
pogum in uresničijo svojo poslovno idejo v 
domačem okolju. Projekt je doslej k sode-
lovanju pritegnil več kot 100 nadobudnih 
podjetnikov.

Med zmagovalce prve so se uvrstili: vozi-
ček za težje gibalno ovirane ljudi, medeni 
čigumiji, unikatni leseni izdelki in pivovar-
na. V drugi sezoni pa je ocenjevalno ekipo 
najbolj prepričala poslovna ideja Cathari-
na Rose, spodnje perilo, ki je prav posebej 
prilagojeno za ženske, ki so prebolele raka 
na dojkah ter Antikomarček, sto odstotno 
naravno mazilo proti pikom komarjev in 
drugih insektov. Novi dve zmagovalki sta 
se pridružili obstoječim stanovalcem Ge-
neratorja. Generator je brezplačni cowor-
king prostor, ki nudi brezplačno mentor-
stvo in mladim podjetnikom omogoča, da 
uresničijo svojo podjetniško idejo.
Domžale smo bogatejše tudi za mladega 
podjetnika leta 2018, ki je s svojo poslov-
no idejo Rok's nut butter, arašidovo maslo, 
prejel prestižni naziv Mladi podjetnik leta 
2018. 
Občina Domžale vsako leto objavi Javni 
razpis za posojila s subvencionirano obre-
stno mero za spodbujanje razvoja podje-
tništva v občini Domžale.

Mladi podjetnik  
leta 2018

Spodnje perilo za 
ženske, obolele za 

rakom dojk

Antikomarček

Investicije
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Smo mesto mladosti

CZM, Javni zavod Center za mlade Dom-
žale je mladinski center, ki izvaja dejav-
nosti za mlade. Zavod zagotavlja podporo 
mladim v lokalnem okolju, jim nudi mož-
nosti za kakovostno preživljanje prostega 
časa ter spodbuja mlade, da se aktivno 
vključujejo v družbo na lokalni, nacionalni 
in mednarodni ravni.

Plac za mlade je prostor, namenjen dru-
ženju mladih, nahaja se v Centru za mla-
de Domžale. Prostor je s pomočjo mladih 
Domžalčanov dobil povsem novo podobo. 
Tam lahko klepetate, berete, igrate ping 
pong, pikado, različne družabne igre in še 
marsikaj. Najboljše pri vsem pa je, da je 
druženje brezplačno in odprto za vse mla-
de. Pridruži se nam. 

Na podlagi ankete med mladimi Dom-
žalčani, ki so jo izvedli Komisija za mla-
dinska vprašanja, Center za mlade Dom-
žale in Inštitut za mladinsko politiko z 
glavnim vprašanjem “Kaj mladi, potre-
bujejo, pogrešajo in iščejo v Domžalah?”, 
je bila oblikovana Strategija za mlade v 
občini Domžale 2018-2023, ki je bila jav-
nosti predstavljena na Dnevu za mlade, 
25. maja 2018, v Češminovem parku. Na-
men strategije je vzpostaviti dolgoročno 
sistemsko podporno okolje za razvoj lo-
kalnega mladinskega področja ter s tem 
zagotoviti pogoje za uspešno integracijo 
mladih v posamezne dele življenja lokal-
ne skupnosti. Poleg tega pa spodbuditi 
čim hitrejše osamosvajanje mladih in nji-
hovo aktivno družbeno participacijo v lo-
kalnem okolju.

49,7 %
23,9 %

26,4 % Graf: delež dijakov in študentov 
glede na skupno število mladih 
v občini Domžale v letu 2015.

dijaki

študenti ostali
mladi

Sodeovanje mladih na Slamnikarskem sejmu.

Vsako leto je podeljenih nekaj občinskih štipendij.

Dan za mlade 2018.

Vir: Strategija za mlade v občini Domžale 2018 - 2023, 
Občina Domžale, Domžale, 2018
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Lokacije
knjigobežnic:
• Češminov park
• domžalski bazen
• ob Kamniški Bistrici  

zraven Sahare (Vir)
• ob Kamniški Bistrici  

pri skulpturi (Vir)
• ob brvi čez 

Kamniško Bistrico  
pri Šumberku

• ob Kamniški Bistrici  
pri počivališču ob 
jezu (Homec)

• ob parku pod 
Močilnikom (Dob)

• Grobeljski drevored 
(Groblje)

• Domžalski dom  
na Mali planini 
(Velika planina)

Turistično–predstavitveni film občine 
Domžale. 17-minutni film je Občina Dom-
žale v sodelovanju z Mestnim kinom Dom-
žale javnosti predstavila konec avgusta 
v Kinu v parku v Domžalah, z njim pa je 
bilo zajeta pestrost in množičnost dogod-
kov ter dih jemajočih utrinkov, ki so odraz 
življenja v prostoru zadovoljnih ljudi. Sce-
narij filma je nastal pod budnim očesom 
Produkcije Bakster, Urada župana in Služ-
be za turizem na Občini Domžale. K sode-
lovanju so bili povabljeni domžalski javni 
zavodi, vrtie, šole, najrazličnejša športna 

in kulturna društva ter drugi prepoznav-
ni domžalski ambasadorji.  Posneto je bilo 
skoraj 50 ur materiala, snemanje je pote-
kalo na kar 60-ih lokacijah, v filmu pa je 
sodelovalo preko 170 nastopajočih. Sne-
manje se je pričelo decembra 2017 (zimski 
del filma), drugi del snemanja nadaljeval 
v maju, juniju in juliju 2018. Kratka 6-mi-
nutna različica filma bo potovala tudi na 
razne turistične filmske festivale po svetu. 

Knjigobežnice so postavljene ob sprehajal-
nih poteh in v parkih. V modro–rumenih 
hišicah se nahaja podarjeno in odpisano 
gradivo Knjižnice Domžale. Domžalska 
knjižnica hišice polni večkrat mesečno, 
namenjene pa so občanom, ki si v objemu 
narave želijo privoščiti trenutek sprostitve 

ob branju. Knjigo lahko vzamete s seboj 
domov in jo vrnete v isto ali katero drugo 
knjigobežnico. Če vam je prirasla k srcu, jo 
obdržite in ob naslednjem obisku v hišici 
pustite kakšno knjigo, ki ste jo že prebrali 
in bo zanimala še koga drugega. 

Projekti

Prvošolske rutke. V sklopu projekta 
“Varno v šolo in domov” Občina Domža-
le vsako šolsko leto pripravi rutke za vse 
domžalske prvošolce. Letos je v domžalske 
prvošolske klopi sedlo 483 otrok. Rutke 
imajo za večjo varnost otrok tudi odsevni-
ke, na obeh straneh trikotnika pa jih krasi 
naš Hrošček Simon. 

Mestna blagajna. Občina Domžale v so-
delovanju z Delavsko Hranilnico d. d. od 
septembra 2016 izvaja projekt "Mestna 
blagajna". Občani Občine Domžale lahko 
brezplačno na vseh vplačilnih mestih De-
lavske hranilnice d. d., Podružnica Domža-
le, (izbrane banke oz. hranilnice), označe-
nih z oznako "Občina Domžale – Mestna 
blagajna", gotovinsko plačujejo položnice 
brez stroškov plačila provizije. Storitev je 
občanom trenutno na voljo za plačilo po-
ložnic, ki jih izdajajo naslednji izdajatelji: 

Občina Domžale, Javno komunalno pod-
jetje Prodnik d. o. o., Vrtec Domžale, Vrtec 
Urša, Glasbena šola Domžale, Osnovna 
šola Domžale, Osnovna šola Dob, Osnovna 
šola Dragomelj, Osnovna šola Preserje pri 
Radomljah, Osnovna šola Rodica, Osnov-
na šola Roje, Osnovna šola Venclja Perka, 
Knjižnica Domžale, Zavod za šport in re-
kreacijo Domžale, Kulturni dom Franca 
Bernika Domžale Javni zavod Center za 
mlade ter položnice, ki jih izdajajo krajev-
ne skupnosti.
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Projekti

Informativna in pregledna spletna stran 
Občine Domžale. V oktobru 2017 je zažive-
la nova spletna stran Občine Domžale, ki jo 
najdete na povezavi www.domzale.si. Nova 
občinska spletna stran nudi občankam in 
občanom ključne informacije, ki jih dnev-

no potrebujejo. Pripravili smo nove oblike 
in vsebine ter funkcionalne novosti. Nova 
spletna stran je bolj informativna ter pre-
gledna in omogoča enostavnejši dostop do 
želenih informacij.

Pravljica “Hrošček Simon širi zado-
voljstvo”. Lansko poletje je Občina Dom-
žale v sodelovanju z Založbo Miš z izidom 
knjige uspešno zaključila projekt “Hrošček 
Simon širi zadovoljstvo”. Namen pravljice 
je, da domžalski otroci že v zgodnjih le-
tih spoznajo Hroščka Simona in skupaj z 
njim raziskujejo naš kraj.  Knjigo, ki nosi 
še druga sporočila, so prejeli vsi lanski in 
tudi letošnji domžalski prvošolčki. Obči-
na Domžale pravljico podari tudi vsem 
domžalskim novorojenčkom. Avtorica 
pravljice je Nina Mav Hrovat, ilustratorka 
pa Marta Bartolj. Hrošček Simon pa nima 
le nove pravljice, pač pa tudi svojo pesem 
in glasbeno podlago, na katero so že zapeli 
ter zaplesali mnogi vrtčevski in osnovno-
šolski otroci.

Avtomatski zunanji defibrilatorji. Ob-
močno združenje Rdečega križa Domžale, 
Zdravstveni dom in Občina Domžale si 
prizadevajo za čim več oblik izobraževanja 
vseh generacij o pomembnosti znanja na 
področju temeljnih postopkih oživljanja 
(TPO) in uporabi avtomatskega defibrila-
torja (AED). Avtomatski zunanji defibrila-
torji so na voljo na 22-ih različnih lokacijah 
v občini.

Na vstopu v občino Domžale vas pozdrav-
ljajo nove vstopne table. V sklopu prenove 
celostne grafične podobe je Občina Domža-
le postavila tudi osemnajst novih vstopnih 
tabel na vseh občinskih ter državnih cestah 
na mejah med občino Domžale in sose-
dnjimi občinami. Na vstopnih tablah sta 
prisotna znak Občine Domžale s sloganom 
"Prostor zadovoljnih ljudi" ter slamnik kot 
simbol območje, ki se je  razvilo zaradi sla-
mnikarstva.
Občina Domžale je v začetku leta 2016 z že-
ljo po enotni pojavnosti in utrditvi znaka 
Občine Domžale prenovila celostno gra-
fično podobo, katere avtorja sta arhitekta 
Alenka Pustotnik in mag. Tomaž Pilih. Idej-
na rešitev znaka, ki ga definirata grb in lo-
gotip, je bila narejena na podlagi veljavne-
ga Odloka o grbu in zastavi. Grb je določen 
z odlokom, logotip pa je bil oblikovan glede 
na karakter in prisotnost Občine Domžale 
v slovenskem prostoru. V končni obliki jih 
podpiše slogan Občine “prostor zadovoljnih 
ljudi”, ki je izpisan v pisanem črkopisu, kar 
odraža življenje ljudi na območju občine 
Domžale. Zadovoljstvo.

Lokacije –
defibrilatorji:
Zdravstveni dom 
Domžale, Občina 
Domžale, PGD VIR, 
PGD Studenec, PGD 
Pšata–Dragomelj, 
Osnovna šola 
Dragomelj, PGD 
Študa, Dom 
upokojencev 
Domžale, PGD Rova, 
PGD Dob, PGD 
Homec, Center za 
zaščito in reševanje, 
Lekarna Radomlje,  
Zavod za šport 
Domžale, Kulturni 
dom Franca Bernika 
Domžale, Območno 
združenje Rdečega 
križa Domžale, 
Mercator center 
Domžale, Breza 
center Domžale, 
Helios, PGD Žeje– 
Sv. Trojica in  
PGD Ihan.

“Če sem tvoj, pospravi kakec za menoj”. Na rekreacijski zeleni 
osi Kamniške Bistrice je postavljenih več kot 70 tabel, ki lastnike 
psov opozarjajo na pobiranje kakcev. V nadaljevanju bodo podob-
ne table postavljene tudi v vseh parkih naše občine.
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70.732 
je bilo  
skupno število 
obiskovalcev 
v kulturnem 
domu na vseh 
dogodkih  
v letu 2017.

Knjižnica Domžale. Domžalska enota 
Knjižnice Domžale je imela v letu 2017 
13.120 članov. Zbirka v Domžalah je obse-
gala 178.976 enot gradiva. V preteklem letu 
je knjižnico v Domžalah obiskalo 325.090 
članov. Gradivo na dom si je izposodilo 
192.336 članov, ki so si skupaj izposodi-
li 616.359 knjig in neknjižnega gradiva. V 
povprečju je vsako uro odprtosti knjižnico 
obiskalo več kot 137 uporabnikov. Po stati-
stičnih podatkih je vsak občan knjižnico 
obiskal vsaj devetkrat oziroma vsak član 
skoraj 25-krat. Vsak občan si je izposodil 
več kot 17 knjig, filmov ali zgoščenk oziro-

ma je v povprečju v letu 2017 prebral skoraj 
47 knjig. Knjižnica Domžale je imela v letu 
2017 tudi 325.090 virtualnih obiskovalcev, 
ki so si ogledovali digitalizirane zbirke in 
ostalo gradivo v elektronski obliki. Knji-
žnica Domžale je v preteklem letu pripra-
vila 1.315 dogodkov za otroke, mladino in 
odrasle, ki se jih je skupaj udeležilo 29.058 
obiskovalcev. Občina Domžale vsako leto v 
Knjižnici Domžale ob občinskem prazniku 
pripravi osrednjo fotografsko razstavo o 
življenju in delu v občini.

Brez kulture nam živeti ni

Kulturni dom Franca Bernika Domžale. 
V letu 2017 je Kulturni dom Franca Berni-
ka pripravil 1009 prireditev in dogodkov. 
Skupno število obiskovalcev na vseh do-
godkih je bilo 70.732. Spletno stran kultur-
nega doma si je ogledalo 278.780 obisko-
valcev. V Mestnem kinu Domžale so v letu 
2017 prikazali 183 različnih filmov, imeli 
so 655 filmskih projekcij in 34.983 obisko-
valcev kina. Pripravili so 18 domžalskih 
premier slovenskih filmov s pogovori z 
ustvarjalci filma. Imeli so 206 filmskih 
abonentov. 
Poleg tega se je Kino v parku zadnja leta 
selil tudi v Češminov park, kjer so obisko-
valci lahko uživali v posebnem ambientu. 
Za otroke in mladino so pripravili 228 do-
godkov, projekcij, prireditev, njihov obisk 
pa je presegel 16.400 obiskovalcev, poleg 
tega pa še 225 delavnic in drugih kultuno 
vzgojnih dejavnosti: Minigalerija, delavni-
ce v Slamnikarskem muzeju in Menačen-
kovi domačiji, filmska vzgoja, ipd, ki jih je 
obiskalo 10.305 mladih.

Festival gorniškega filma. Gorsko kultu-
ro nam vsako leto približa Festival gorniš-
kega filma.

Bralnice pod slamnikom. Mladinski 
literarni festival Bralnice pod slamni-
kom z močnim sporočilom in vsakoletno 
osrednjo temo ter sloganom festivala.
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Brez kulture nam živeti ni

Slamnikarski muzej. Gradi svoje pos-
lanstvo na stalni razstavi zbirke slamni-
kov, slamnikarskih predmetov, pripomoč-
kov, orodij, naprav, fotografij, dokumentov 
in življenjskih zgodbah ljudi, povezanih s 
slamnikarstvom, varuje in hrani zbirko ter 
pridobiva nove dokumente in eksponate 
ter posreduje znanja iz slamnikarskih ve-
ščin. Hkrati je kraj, kjer se srečujejo ljudje, 
ki v ohranjeni dediščini slamnikarstva pre-
poznajo vrednoto in čutijo, da je to skupen 
in pomemben element, ki krepi našo lokal-
no ter nacionalno identiteto. 

Menačenkova domačija. V programski 
sezoni se zvrstijo občasne mesečne raz-
stave, vodeni ogledi, tematska vodenja ter 
delavnice za vrtčevske, osnovnošolske in 
srednješolske skupine.

Galerija Domžale. Likovno-izobraževalni 
program Galerije Domžale poteka že vrsto 
let in se z organiziranimi vodstvi po raz-
stavah in ustvarjalnimi delavnicami nave-
zuje na sodobno umetnost. 

Slamnikarski sejem. Slamnikarski sejem 
je že tradicionalni dogodek, ki v drugem vi-
kendu v juniju privabi številne obiskovalce.
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Brez kulture nam živeti ni

Poletno gledališče Studenec. Na Studen-
cu nas vsako leto razvajajo s pestrim pro-
gramom Poletnega kulturnega festivala 
Studenec.

Gostičevi dnevi in slavnostni koncert.

Godba Domžale 
z udeležbami na 
tekmovanjih in z 
raznovrstnim pro-
gramom sodi med 
najboljše slovenske 
pihalne orkestre.

Simfonični orkester 
Domžale Kamnik.  

Novoletni koncert 
Simfoničnega orkestra 

Domžale Kamnik.

134 let 
obstoja je 
v letu 2018 
praznovala 
Godba 
Domžale.

Okrog 1000 sedežev 
ima Poletno gledališče 
Studenec.
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Košarkarski klub Helios Suns Domžale. 
Članska ekipa zadnje obdobje ostaja v vrhu 
slovenske košarke. Leta 2016 so osvojili dru-
gi naslov državnih prvakov. KK Helios Suns 
s svojim delom in pristopom, mladim nudi 
pravo priložnost v članski košarki. Mla-
dinski pogon kluba ostaja eden najboljših 
v Sloveniji, kar potrjujejo številni odlični 
rezultati mlajših ekip, rekordna pa je bila 
lanska sezona, v kateri so mladi domžalski 
košarkarji osvojili tri od štirih možnih dr-
žavnih naslovov v mlajših kategorijah. Za 
prihodnost se ni bati, saj smo v Domžalah 
ponosni na najbolj številčno košarkarsko 
šolo v Sloveniji, ki jo obiskuje preko 600 
mladih košarkarjev.

Nogometni klub Domžale. V obdobju med 2014 in 2018 so si 
domžalski nogometaši priigrali drugo pokalno lovoriko v klub-
ski zgodovini, ob tem pa so navdušili predvsem s svojimi preds-
tavami na evropski ravni, kjer so dosegli kar nekaj odmevnih 
rezultatov. V letu 2017 so dosegli zgodovinsko uvrstitev v četr-
ti krog kvalifikacij za evropsko ligo in se odlično kosali s tuji-
mi klubi. Tudi mladi nogometaši že vrsto let sodijo v sam vrh 
slovenskega nogometa. Številni uspehi in veliko število mladih 
nogometašev na članskem nivoju potrjujejo odlično delo Nogo-
metnega kluba Domžale.

Dokazujemo, da smo športna občina

Mnogo podatkov priča, da je Občina Domžale športna občina. V domžalski 
občini prebiva veliko uspešnih domžalskih športnikov, registriranih je 
126 športnih društev, od tega je 76 društev sofinanciranih, skoraj vsak 
dan poteka kakšna športna prireditev, velik poudarek je na rekreaciji za 
vse generacije, vedno daljša postaja rekreacijska os Kamniške Bistrice in 
številne investicije, namenjene športnim vsebinam.

Športne 
prireditve:
• EP v lednem 

plezanju
• DP v cestnem 

kolesarstvu
• Maraton Franja
• Pohod ob reki, 

ki povezuje
• Urbani 

gladiator
• Šola zdravja
• Rekreacijska os 

(fitnes naprava, 
otroška igrišča, 
plezalna stena)

• Pozdrav poletju

Evropski pokal v 
lednem plezanju, 
lanska novost 
na koledarju 
lednoplezalnih 
preizkušenj 
najvišjega kova, 
je potekala v 
Domžalah, na 
prvi drytooling 
umetni steni  
v Sloveniji.

DP v cestnem kolesarstvu. Poleti 2016 je 
bilo na trasi Ihan–Dobovlje–Žeje–Dob–Pre-
log–Ihan izpeljano državno prvenstvo v 
cestnem kolesarstvu. Na progi s kilome-
trskim makadamskim odsekom je majico 
državnega prvaka v članski kategoriji oble-
kel Jan Tratnik.
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Kopališče Domžale je za obiskovalce odprto od 
junija do septembra. V tem času je poleg dnev-
nega kopanja poskrbljeno za številne aktivnosti: 
večerno plavanje, jutranja telovadba v vodi in te-
čaji plavanja. Novost letošnje sezone je bil kino na 
prostem, ki ga je pripravil Zavod za šport in rekre-
acijo Domžale v sodelovanju s Kulturnim domom 
Franca Bernika. 

 

P

14 km  
je dolga trasa od 
Keršmančevega parka  
do Slamnikarskega 
parka. 

Dokazujemo, da smo športna občina Pohod ob reki, ki povezuje. Tradicional-
ni pohod ob Kamniški Bistrici na prijeten 
način (točke na trasi in zabaven program) 
poveže pohodnike iz občin Domžale ter 
Kamnik in okolice na 14–kilometrski trasi 
od Keršmančevega parka v Kamniku do 
Slamnikarskega parka v Domžalah. 

Urbani gladiator. Športno–družabni do-
godek, ki poteka tudi v Domžalah. Tekmo-
valci se preizkusijo na zanimivih in teh-
nično ne preveč zahtevnih ovirah. Glavni 
poudarek je gibanje, zabava in druženje.

Maraton Franja. Domžale so že četrto leto 
del največjega festivala kolesarstva pri 
nas. Z Domžalami sta povezana dva do-
godka: Vožnja na čas Ljubljana–Domžale–
Ljubljana in Družinsko – šolski maraton, 
ki vsako leto privabi več tisoč rekreativnih 
kolesarjev.

Graf:  
letno število 
obiskovalcev 
domžalskega 
bazena

15.500
25.000

30.000
37.500

2014 2015 2016 2017 2018

41.000

Vir: Zavod za šport in rekreacijo  
Domžale, 2018
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Otroško igrišče na Viru 
Otroško igrišče ob Osnovni šoli 
Domžale 
Otroško igrišče pri Kulturnem 
domu v Radomljah   
Otroško igrišče pri Univerzale
Otroško igrišče v KS Slavka 
Šlandra
Plezalna stena, fitnes na prostem 
in otroško igrišče v parku pri 
Masljevi ulici  
Skate park in otroško igrišče  
v Športnem parku Domžale 
Športni park Ihan –  igrišče za 
odbojko na mivki in otroško igrišče
Športni park Vir – otroško igrišče 
Teniška igrišča v Radomljah – 
otroško igrišče in igrišče  
za odbojko na mivki 
Fitnes Bistrica
Gimnastika na prostem
Igrišče Jama
Igrišče Potočnikova
Kolesarski poligon KOLOvoz  
na Viru 
Košarkarsko igrišče pri Vrtcu 
Domžale, Enota Gaj
Naprave na Trim stezi v Športnem 
parku Domžale
Otroško igrišče na območju J4 
Jarše
Otroško igrišče na Rovah
Otroško igrišče v Športnem parku 
Domžale
Večnamenska ploščad  
v Športnem parku  Domžale –  
tartan košarkarski igrišči, malo 
nogometno igrišče z umetno travo
Kopališče Domžale
Teniška dvorana Domžale  
v Športnem parku Domžale 
Zunanja teniška igrišča  
v Športnem parku Domžale 
Odbojka na mivki v Športnem 
parku Domžale 
Drsališče Domžale – večnamenska 
ploščad za kotalkanje

Dokazujemo, da smo športna občina

<

Rekreacijska os Kamniške Bistrice. Zelena os regije, kot je ime-
novana rekreacijska os Kamniške Bistrice, daje velik poudarek na 
prijetno in pestro rekreacijo ter ponuja zdravo in aktivno mož-
nost preživljanja prostega časa – plezanje, kolesarjenje, trimčka-
nje, pohodništvo, sprehod s psi in razgibavanje na številnih fitnes 
napravah ob reki. 

Šola zdravja. Prepoznavni znak je oran-
žna barva in razgibavanje vsako jutro (ra-
zen nedelje in praznikov) ob 7.30 zunaj na 
prostem, v bližini doma v vseh letnih ča-
sih. Številne udeležence razgibavajo uspo-
sobljeni prostovoljci. Namen Šole zdravja 
je posameznikom podati osnovne napot-
ke, kako dosegati čim boljše in zdravo živ-
ljenje. V občini Domžale je kar osem sku-
pin, ki imajo organizirano razgibavanje: 
Drevored 88 lip, Ihan, Paviljon, Radomlje, 
Stob, Športni park Domžale, Vir in Dob.

Vir: Zavod za šport in rekreacijo Domžale, 2018

Zemljevid objektov za šport  
in rekreacijo v Občini Domžale
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Varujemo, ščitimo, rešujemo

Uspešno delovanje sistema zaščite in 
reševanja. Za ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah ima Občina Domžale or-
ganiziran zaščitno–reševalni sistem, kate-
rega vodi poveljnik Civilne zaščite Občine 
Domžale s člani štaba Civilne zaščite Ob-
čine Domžale. V sistem so, poleg občinske 
Gasilske zveze Domžale kot najmnožičnej-
še organizacije, vključena še prostovolj-
na društva, podjetja in zavodi, ki v okviru 
svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru 
naravnih ter drugih nesreč.
V letu 2016 začel delovati nov Javni zavod 
Center za zaščito in reševanje Domžale s 

poklicno gasilsko enoto. Za uspešno de-
lovanje sistema je potrebno izvajati stal-
na usposabljanja in urjenja reševalcev 
ter vodstvenega kadra. Vsako leto je tako, 
poleg vrste rednih usposabljanj posame-
znih reševalnih enot, potrebno izvesti več 
manjših in obsežnejših vaj, v katerih se 
preizkuša njihova pripravljenost ter uspo-
sobljenost. Ena takšnih je bila zadnja Ob-
činsko zaščitno reševalna vaja “Domžale 
2017”. Vaja je bila namenjena preverjanju 
pripravljenosti zaščitno reševalnih enot v 
primeru potresa s poudarkom na opravlja-
nju javne gasilske službe, ki jo opravlja CZR 

Domžale. Na vaji je sodelovalo 308 reševal-
cev in 55 vozil. 
Od leta 2014 do 2018 je bilo na območju 
naše občine uspešno izvedenih več vaj, 
med njimi: Občinska zaščitno reševalna 
vaja “Domžale 2014”, katere namen je bil 
preveriti pripravljenost enot v primeru po-
rušitve jezu “Drtijščica” in večja Občinska 
zaščitno reševalna vaja “Domžale 2015”, ki 
je bila organizirana v okviru aktivnosti ob 
60. letnici delovanja Gasilske zveze Dom-
žale z namenom preveriti pripravljenost 
in usposobljenost za pomoč starejšim ter 
gibalno oviranim osebam. 

Prostovoljna 
gasilska društva 
v občini Domžale:
• PGD Dob,
• PGD Domžale–

mesto,
• PGD Homec,
• PGD Ihan,
• PGD Jarše–

Rodica,
• PGD Pšata–

Dragomelj,
• PGD Radomlje,
• PGD Rova,
• PGD Stob–

Depala vas,
• PGD Studenec,
• PGD Študa,
• PGD Vir,
• PGD Žeje–Sveta 

Trojica.
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21 pitnikov 
nudi možnost 
odžejanja 
v vsakem 
trenutku ...

Čista in zdrava voda iz pipe – za nas in 
prihodnje generacije. Varna in zanesljiva 
oskrba s pitno vodo je ena najpomemb-
nejših dobrin za normalno življenje ljudi, 
zagotavljanje nemotene in kakovostne 
vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do 
občanov ena najzahtevnejših dejavnosti. 
Treba pa se je zavedati, da je za varno in 
zanesljivo oskrbo s pitno vodo potrebna 
vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vla-
ganja v vzdrževanje omrežja in obnove.

S sredstvi z naslova omrežnin je bilo tako od 
leta 2014 do konca leta 2017 v občini Domža-
le obnovljenih več kot 28 km vodovodnega 
in kanalizacijskega omrežja. 

Največji projekt na področju oskrbe s 
pitno vodo. V letu 2015 so bile zamenja-
ne in nadgrajene vodovodne povezave na 
centralnem domžalskem vodovodnem sis-
temu med črpališči na Mengeškem polju 
in proti Domžalam, aktivirani pa so bili 
dodatno črpališče in dve dolomitni vrtini. 

4,77 % salonitnih 
vodovodnih cevi v 2017  
(10% v 2014)

5 km obnovljenega 
vodovodnega omrežja v 2018

Mar nam je za čisto in prijazno okolje

Čista pitna voda vedno na dosegu – tudi 
med opravki po mestu in preživljanjem 
prostega časa v naravi. 21 postavljenih pi-
tnikov, ki se nahajajo ob nekaterih osnovnih 
šolah, v središču mesta, v nekaterih parkih 
in na igriščih, ob rekreacijski osi Kamniške 
Bistrice ter ob vznožju Šumberka. 

Urejeno odvajanje odpadne vode za čis-
to okolje. V teku je izgradnja kanaliza-
cijskega omrežja v Zaborštu in Brezju, v 
prihodnje pa je predvidena še izgradnja 
kanalizacije na območju Škocjana, Zaloga 
pod Sv. Trojico, Kokošenj in dokončanje v 
delu Ihana. 

Ravnanje z odpadki:
• 63 % ločeno zbranih odpadkov v 2017  

(55 % v 2014),
• 119 ekoloških otokov, 
• Večja obiskanost Centra za ravnanje  

z odpadki v Dobu. 

Skupaj z Grinijem za boljšo družbo in le-
pše okolje. Maskota podjetja Prodnik, pri-
jazni vesoljček Grini, ki je ena izmed bolj 
priljubljenih domžalskih maskot, vsako 
leto v šolah in vrtcih obišče in ozavešča več 

kot 2500 otrok. Poučna in zabavna eko vse-
bina je zbrana tudi na njegovem spletnem 
mestu www.grini.si 

Pokopališka in pogrebna dejavnost eno-
tno urejena na vseh pokopališčih v obči-
ni. V letu 2014 so vsa aktivna pokopališča 
v domžalski občini prešla v upravljanje 
podjetja Prodnik, ki sistematično skrbi za 
vzdrževanje pokopališč, ločeno zbiranje 
odpadkov na vseh pokopališčih in enotne 
pogoje najema grobov. Za vsa pokopališča 
tudi vodi kataster grobov, na podlagi ka-
terega v letu 2018 pripravlja vzpostavitev 
portala za iskanje grobov.

Spletni portal za boljši pregled nad ko-
munalnimi storitvami. V letu 2018 bo 
zaživel portal, preko katerega bodo upo-
rabniki lahko spremljali podatke o komu-
nalnih storitvah na svojem odjemnem 
mestu. Tako bodo lahko spremljali porabo 
vode, višino akontacije, na podlagi katere 
se obračunavajo storitve, velikosti zabojni-
kov in ostale podatke, pomembne za obra-
čun komunalnih storitev. 

30 in več vodovodnih  
objektov (črpališča, vodohrani …)

5 %  
prebivalcev 
občine bo 
v nekaj 
prihodnjih 
letih imelo 
možnost 
priključitve 
na centralno 
kanalizacij-
sko omrežje 

C

M
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Kdo pravi, da se v Domžalah nič ne dogaja?

Dobrodošli v Domžalah. Dobrodošli v 
Domžalah so sobotni dogodki, na kate-
rih se na prireditveni ploščadi na tržnem 
prostoru predstavljajo najrazličnejši kraji, 
pokrajine in društva s svojimi običaji, kuli-
nariko ter turistično ponudbo.

"Spoznajmo se, praznujmo skupaj" je 
medgeneracijski dogodek, s katerim Obči-
na Domžale rojstni dan v aprilu praznuje 
skupaj z občankami in občani. Osrednja 
prireditev, kjer sodelujejo številna društva, 
šole, vrtci in drugi, ki se predstavljajo na 
stojnicah ali nastopajo na odru, se vsako 
leto odvija v Češminovem parku.

Rajajmo skupaj z domžalskimi masko-
tami. Dogodek že tretje leto poteka v do-
poldanskem času v Češminovem parku, 
vsako leto pa se mu pridruži kakšna nova 
domžalska maskota. Na rajanje so pova-
bljeni vsi domžalski vrtčevski otroci, ki 
skupaj z maskotami pojejo in plešejo.

Godba v parku. Dve občini in dve godbi 
sta lansko jesen združili moči v Češmino-
vem parku. Vsaka godba je prikazala svojo 
predstavo, dve točki pa sta zaigrali skupaj. 
Domžalska godba se je predstavila v gi-
banju, mengeška godba pa je navdušila z 
rock koncertom. Bilo je spektakularno in 
nepozabno.

Občina Domžale in Društvo 
Lipa organizirata vsesloven-
sko srečanje citrarjev na 
domžalskem tržnem prosto-
ru ter k sodelovanju povabi-
ta posameznike in skupine, 
ki igrajo na ta ljudski instru-
ment. Letošnje prireditve v 
maju se je udeležilo več kot 
110 citrarjev.

Pustna sekcija Striček z Vira nas tradicionalno razvaja ob pust-
nem času, ko z organizacijo različnih dogodkov popestri dolgo 
zimsko obdobje. Pustni karneval na Viru je osrednji dogodek, 
ki ga ne obiščejo le domačini, ampak tudi drugi gostje od blizu in 
daleč. Pustni karneval z vsemi spremljajočimi dogodki: predajo 
oblasti, postavitvijo Strička, izdelavo pustnih mask, koncerti, po-
kopom pusta in ostalimi spremljajočimi dogodki priča o kulturni 
in etnografski razsežnosti našega kraja. 

Čarobni december. Pester decembrski 
program prireditev in dogodkov, nekaj 
športnega, veliko otroškega, tudi kulturne-
ga, predvsem pa največ čarobnega. Zgodba 
se začne z okrasitvijo mesta in se nadalju-
je vse do najlepših izrečenih želja pred sil-
vestrskim poljubom. 

Hroščkov festival. V septembru 2018 je Vi-
sit Domžale organiziral 1. Hroškov festival. 
Pester program za velike in male otroke, ki 
se odvija v Češminovem parku, je poln za-
bave in zanimivih dogodivščin. Brezplačen 
festival nudi program aktivnega doživlja-
nja prostega časa v sklopu ustvarjalnih de-
lavnic, gledališkega in plesnega programa, 
glasbenih nastopov ter številnih športno 
obarvanih aktivnostih in tekmovanj ter 
družinskih izletov po tematskih poteh.

Kuhna na plac. Priljubljen kulinarični 
dogodek, ki že tri sezone oživlja dogajanje 
na domžalskem tržnem prostoru. Domžal-
ska Kuhna na plac svoje lonce odpira prve 
sobote v mesecu, od aprila do oktobra. Po-
udarek je na druženju, okušanju pestrih 
gurmanskih dobrot in popoldanski glasbi 
v živo. 

Otroško pustno rajanje. 
Češminov park vsako 

leto zaživi s številnimi 
maškarami različnih barv 

in oblik, ki se v družbi 
kurentov zabavajo ter 
sladkajo s krofi. Vsako 

leto pa se s povorko pred- 
stavijo tudi Domžalam.
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www.visitdomzale.si 

Odkrijte lepote našega mesta – Visit 
Domžale. V maju 2018 smo obeležili prvo 
obletnico delovanja Visit Domžale. V tem 
času je na polno zaživela projektna pi-
sarna, v kateri so nastale ideje in zgodbe, 
povezane s turistično ponudbo, tematski-
mi potmi in doživetji ter novimi priredit-
vami v našem prostoru. Občina Domžale 
je zelo aktivna pri organizaciji dogodkov, 
še posebej zadnja leta, ko smo pridobili 
še enega ključnega organizatorja prire-
ditev in druženj. Visit Domžale sodeluje 
na različnih prireditvah in sejmih doma 
ter v tujini in predstavlja ponudbo posa-
meznih krajev v različnih publikacijah, 
namenjenih turizmu; sprejemi in vodi 
tuje delegacije; sodeluje z namestitveni-
mi obrati in jih redno obvešča o novostih 
v turistični ponudbi; skrbi za turistično 
informativno gradivo in širšo promocijo 
Občine Domžale.

Vabimo Vas v prostor, kjer so doma zadovoljni ljudje

Enajst kandidatk in 
kandidatov je po iz-
obraževanju prejelo 
licenco za slamni-
karskega vodnika 
in vodnika po ob-
čini Domžale.

Izdali smo novo 
pravljico o hroščku

 Simonu, ki je 
mimogrede odličen 

turistični vodič po 
naši občini.

Prostor zadovoljnih ljudi je v 
zgodbi lepo predstavil naš novi 

turistično – predstavitveni film.
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Otroci in mladi s posebnimi potrebami.
Eden izmed večjih izzivov, s katerim se so-
oča vedno več družin tudi v domžalski ob-
čini, so otroci in mladostniki z motnjami v 
duševnem razvoju. Njihova življenja so še 
vedno odrinjena na rob naše družbe, odvi-
jajo se mimo nas, ne da bi sploh vedeli, s 
kakšnimi težavami, strahovi in odrekanji 
se vsakodnevno spopadajo posamezniki 
in njihove družine. 
Do 26. leta starosti to problematiko rešuje 
Osnovna šola Roje s prilagojenim progra-
mom, a po zaključku šolanja nastopi teža-
va, saj sledi vključitev v varstveno–delovne 
centre, kjer pa v državi ni prostih mest in so 
čakalne vrste izjemno dolge. Sledijo stiske 
teh mladostnikov, ki se novi situaciji težko 
privadijo. Če so bili prej vsaj sprejeti v oko-
lju svoje šole, pa kar na enkrat postanejo 
popolnoma izrinjeni in izolirani. Velika pa 
je tudi stiska staršev, ki ne vedo, kaj storiti. 
Da bi mladi preživeli čas med zaključkom 
šolanja in vključitvijo v varstveno delov-

181 €
mesečno 

znaša 
celoletna 

štipendija 
za dijake  

in 237 €  
za študente.

Pomagamo in verjamemo drugačnimMislimo na šibkejše

Pomoč na domu.* V Proračunu Občine 
Domžale za leto 2018 je za izvajanje jav-
ne službe pomoč na domu zagotovljenih 
170.000 €. Pomoč na domu je koristilo 50 
upravičencev, Občina je v povprečju plača-
la 72,54 % cene storitve, razliko upravičenec. 
V povprečju upravičenec plačuje 5,01 € na 
efektivno uro storitve pomoč družini na 
domu. Cena storitve pomoči na domu zna-
ša 18,08 € na efektivno uro. 

ni center, v podobnem okolju kot v času 
šolanja, je izrednega pomena. Na Občini 
Domžale smo se odločili, da naredimo ko-
rak naprej in podpremo odprtje dnevnega 
centra ter tako zapolnimo to časovno vrzel. 
Po dveh letih skupnega dela, vztrajnosti in 
medsebojnega spodbujanja nam je uspe-
lo. Društvo Verjamem vate je odprlo vrata 
centra v septembru 2017.
V letu 2018 je sledilo odprtje prav tako po-
membne institucije, to je Center za mla-
dostnike in odrasle z motnjami avtistič-
nega spektra. Osebe z motnjo avtističnega 
spektra imajo težave pri vključevanju v 
družbo in sodelovanju z ljudmi ter prila-
gajanju spremembam v okolici. S pomoč-
jo Občine Domžale, Slovenske Karitas, žu-
pnije Domžale in donacij je Društvo ASPI 
dobilo v brezplačen najem hišo na Sto-
bovski 8 v Domžalah.

Center za 
mladostnike in 
odrasle z motnjami 
avtističnega spektra 
je odprl svoja vrata v 
letu 2018.

Javna dela. Občina Domžale ima v pro-
računu za leto 2018 zagotovljenih 72.714 € 
za sofinanciranje javnih del. Skupaj z jav-
nimi zavodi pristopi kot sofinancer na jav-
no povabilo za izbor programov javnih del, 
ki ga objavi Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Preko javnih del delo opra-
vlja 21 oseb.

Občinske štipendije. Občina Domža-
le vsako šolsko leto podeli štipendije za 
nadarjene dijake in študente, za defici-
tarne poklice, za socialno šibke dijake 
ter študente, ki študirajo v tujini. Občina 
podeljuje tudi enkratne štipendije pri če-
mer se sofinancirajo le šolnine. Mesečna 
štipendija znaša 181 € za dijake in 237 € 
za študente. V obdobju od šolskega leta 
1995/1996 do vključno 2017/2018 je bilo 
podeljenih 275 štipendij. 

Spodbujamo nadarjene

193.000 €  
je namenjenih za občinske 
socialne pomoči v letu 2018. 

Občinske denarne socialne pomoči. V 
občinskem proračunu za leto 2018 je za 
občinske socialne pomoči namenjenih 
193.900 €. V letu 2017 je bilo prejetih 576 
vlog za dodelitev enkratne občinske de-
narne socialne pomoči. Upravičencem 
se ob izpolnjevanju pogojev dodeli 250 €, 
upravičenim družinam pa 500 €.

* Število upravičencev in prispevek občine se lahko mesečno spreminja.
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Načrti za prihodnost. Občina Domžale 
tudi v prihodnosti načrtuje številne in-
vesticije v različna področja, povezana s 
komunalnim in cestnim urejanjem obči-
ne kot področjem družbenih dejavnosti, 
ki bogatijo življenje v občini. Zadnja leta 
smo pospešeno gradili vrtce in obnavljali 
stare, saj je bil visok naravni prirast in da-
nes lahko rečemo, da je vrtčevska proble-
matika v naši občini urejena. Otroci sedaj 
odraščajo in se selijo v šole, zatorej ureja-
mo objekte, kjer se izvaja šolski pouk. Ven-
dar pa je potrebno za prihodnost temeljito 
preučiti, kje in kdaj graditi. Demografske 
študije za našo občino namreč kažejo, da 
bo v prihodnosti manj otrok in več staro-
stnikov. V nadaljnjih letih se bomo tako 
srečali z napolnjenimi šolami, vendar se 
naj bi to postopoma umirilo in če ne že-
limo praznih stavb v prihodnosti, ki se 
jih ne bo dalo preurediti v drugačne na-
mene, potrebujemo poglobljen premislek 
in analizo, kaj in kam naprej. Projekti za 
investicije, ki jih in jih bo izvajala občina, 
nikoli niso enostavni, saj je pri vseh pot-
rebno upoštevati potrebe  skupne daljne 
prihodnosti, ne pa le aktualnega leta in 
današnjih potreb. 

Odsek med Ljubljansko cesto in Ko-
lodvorsko ulico bi preuredili po vzoru 
zahodnih evropskih mest s poudarkom 
na peš coni. Grafiki izgleda prenove dru-
ge faze Kolodvorke ceste v Domžalah.

Že gledamo naprej

Projekt pomeni zametek 
bodočega eko parka v 

obliki muzeja na prostem 
v Slamnikarskem parku v 
Domžalah in pomemben 

prispevek k ohranitvi 
kulturne dediščine 

naše občine.

V prihodnosti načrtujemo prenovo Zdravstvenega doma Domžale 
z izgradnjo novega urgentnega centra.

Idejna zasnova razširitve jedilnice in 
kuhinje na OŠ Rodica. 
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Domžale, oktober 2018

Idejna urbanistično–arhitekturna 
zasnova Bazena Domžale.
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