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Domžale, 26. 03. 2021, št. 03 • cena z DDV: 3,73 €

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17), 
21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 20/19 in 30/19-popr. 
in 34/19) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
09/11-uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 14. 
seji dne 18. 03. 2021 sprejel

ODLOK  
O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU  

OBČINE DOMŽALE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine Domžale.

(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo:
 – stroške obstoječe komunalne opreme,
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 – preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
 – merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
 – razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine 

objekta (Dto),
 – faktor namembnosti objekta (Fn),
 – računski faktor površine (Fp),
 – prispevna stopnja zavezanca (psz). 

(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in 
upoštevanje preteklih vlaganj.

2. člen 
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:
 – omrežje cest,
 – omrežje vodovoda,
 – omrežje kanalizacije,
 – objekte ravnanja z odpadki
 – javne površine.

3. člen 
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje 
prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun 
komunalnega prispevka.



Uradni vestnik št. 03/2021 19

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO

4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne 
opreme znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
omrežje cest 153.320.040
omrežje vodovoda 59.270.276
omrežje kanalizacije 45.251.473
objekti ravnanja z odpadki 2.252.334
javne površine 5.975.216

5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere)

Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, 
preračunani na enoto mere, znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2)
omrežje cest 18,65 33,07
omrežje vodovoda 7,21 12,78
omrežje kanalizacije 5,51 9,76
objekti ravnanja z odpadki 0,27 0,49
javne površine 0,73 1,29

6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 

(Dpo) in deležem površine objekta (Dto))

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 
(Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, je 0,3:0,7.
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7. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo 
v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen 
uporabe objektov, znaša: 

CC-SI - klasifikacijska raven področja CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fn
STAVBE 1110 Enostanovanjske stavbe 1,00

1121 Dvostanovanjske stavbe 1,10
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 1,30
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene 

skupine
1,30

121 Gostinske stavbe 1,30
122 Poslovne in upravne stavbe 1,30
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti
1,30

124 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1,30

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,30
126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,70
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,70

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 21 Objekti prometne infrastrukture 0,50
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in drugi 

vodni objekti
0,50

23 Industrijski gradbeni kompleksi 0,50
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,10
242 Drugi gradbeni inženirski objekti 0,20

DRUGI GRADBENI POSEGI 0,50
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8. člen 
 (računski faktor površine (Fp))

Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu 
s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe 
objektov, znaša:

CC-SI - klasifikacijska raven področja CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fp
STAVBE 1110 Enostanovanjske stavbe 1,5

1121 Dvostanovanjske stavbe 2
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 4
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene 

skupine
3

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 4
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev
4

1220 Poslovne in upravne stavbe 4
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti
4

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe

2

1242 Garažne stavbe 2
1251 Industrijske stavbe 4
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 4
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 4
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 4
1263 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo
4

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 4
1265 Stavbe za šport 3
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 2
1272 Obredne stavbe 2,5
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2,5
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9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme, je: 

Obstoječa komunalna oprema psz (%)
omrežje cest 1 (100 %)
omrežje vodovoda 1 (100 %)
omrežje kanalizacije 1 (100 %)
objekti ravnanja z odpadki 1 (100 %)
javne površine 1 (100 %)

10. člen 
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se 
izračuna na naslednji način:

 – STAVBE

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)

 – GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)

zgornje oznake pomenijo:

AGP površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA BTP stavbe,
AGIO površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo,
Dto delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme,
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
i posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
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(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge 
gradbene posege, se komunalni prispe-
vek izračuna ob smiselnem upoštevanju 
prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo, ki se odmerja za-
vezancu zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta, se izračuna 
tako, da se izračunata višina komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali 
namembnosti objekta in pred spremem-
bo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispe-
vek, ki predstavlja pozitivno razliko med 
komunalnim prispevkom po spremembi 
in pred spremembo zmogljivosti ali 
namembnosti objekta. Če je razlika ne-
gativna, se z odmerno odločbo ugotovi, 
da je komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo že poravnan.

III. OPROSTITVE 
KOMUNALNENGA PRISPEVKA IN  
OBROČNI NAČIN PLAČILA

11. člen  
(občinske oprostitve plačila 
komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se ne odmeri za 
gradnjo neprofitnih stanovanj in za 
gradnjo posameznih vrst stavb, ki so 
v javnem interesu in katerih investitor 
je Občina Domžale in Republika Slo-
venija in so namenjene za izobraževa-
nje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske 
domove, opravljanje obredov in šport 

po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov.

11.a člen

(1) Na podlagi obrazložene vloge zave-
zanca  Občina Domžale in zavezanec 
skleneta pogodbo o obročnem odpla-
čevanju odmerjenega komunalnega 
prispevka, največ za dobo treh (3) let, s 
katero uredita: 
 – dobo odplačevanja in število obrokov;
 – obrestno mero za odmerjen znesek 

komunalnega prispevka, ki je enaka 
obrestni meri za kredite z enako 
dobo odplačevanja pri poslovnih 
bankah;

 – način zavarovanja plačila obrokov 
(bančna garancija, zastavna pravica 
na nepremičnini, druga enakovre-
dna oblika zavarovanja);

 – obveznost takojšnjega plačila vseh 
še neplačanih obrokov v primeru 
zamude z več kot enim obrokom. 

(2) Obročno odplačevanje odmerjenega 
komunalnega prispevka je mogoče v 
naslednjih primerih:
 – če gre za gradnjo objektov za po-

trebe obrti in podjetništva,
 – če gre za gradnjo objektov na ob-

močju poslovne cone ali v tehnolo-
škem parku; 

 – če gre za gradnjo objektov na pod-
lagi javno zasebnega partnerstva 
z občino v skladu z zakonom na 
podlagi sklepa občinskega sveta o 
ugotovitvi javnega interesa; 

 – če gre za gradnjo objektov za kme-
tijsko dejavnost.



Uradni vestnik št. 03/202124

IV. PRETEKLA VLAGANJA

12. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo se 
upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru:
 – odstranitve in gradnje novega 

objekta na predmetnem zemljišču 
v višini 100 % in 

 – vlaganj zavezanca v izgradnjo po-
samezne vrste obstoječe komunalne 
opreme.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj 
zaradi odstranitve objekta je zavezanec 
dolžan predložiti podatke o obstoječem 
objektu. Pri izračunu komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo 
v primeru odstranitve in gradnje novega 
objekta na predmetnem zemljišču se 
smiselno uporabijo določbe 3. odstavka 
10. člena tega odloka. 

(3) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj 
zaradi vlaganj zavezanca v izgradnjo 
posamezne vrste obstoječe komunal-
ne opreme se na podlagi predloženih 
dokazil o plačilu in za tako ugotovljene 
revalorizirane zneske zniža plačilo od-
merjenega komunalnega prispevka. 

(4) Občinska uprava na podlagi vloge in 
predloženih dokazil odloči o priznanju 
preteklih vlaganj v upravnem postop-
ku z odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka. 

V. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

13. člen 
(dokončanje postopkov)

Postopki odmere komunalnega prispev-
ka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, 
se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali 
pred njegovo uveljavitvijo. 

14. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o programu opremljanja 
in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Dom-
žale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 04/12-uradno prečiščeno besedilo, 
04/14, 01/16, 10/18).

15. člen  
(začetek veljavnosti) 

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-2/2021
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 54. člen Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/12-uradno pre-
čiščeno besedilo 2) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11-uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 14. seji dne 18. 03. 
2021 sprejel 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE 

TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE 
TAKSE ZA OBMOČJE  
OBČINE DOMŽALE

1. člen

Višina turistične takse, ki jo plačajo dr-
žavljani Republike Slovenije in tujci za 
prenočevanje v nastanitvenih obratih 
na območju občine Domžale, znaša 1,20 
EUR na osebo na nočitev.

Višina promocijske takse, ki jo plačajo 
državljani Republike Slovenije in tujci za 
prenočevanje v nastanitvenih obratih na 
območju občine Domžale, znaša 0,30 
EUR na osebo na nočitev.

2. člen

Ne glede na prejšnji člen tega sklepa, se 
turistične takse in promocijske takse za 
obdobje od 1. aprila 2021 do 31. decem-
bra 2021 ne zaračunava.

3. člen

Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem 
od objave v Uradnem vestniku Občine 
Domžale, uporabljati pa se začne 1. 
aprila 2021.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0076-4/2020
Datum:  18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 10/09) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
14. seji dne 18. 03. 2021 sprejel 

SKLEP 
O PODELITVI PRIZNANJ  

OBČINE DOMŽALE  
V LETU 2021

1. Občina Domžale podeli naziv ČA-
STNI OBČAN OBČINE DOMŽALE 
Alojzu Stražarju za njegovo ži-
vljenjsko delo na področju kulture 
v občini Domžale.

2. Občina Domžale podeli ZLATO 
PLAKETO OBČINE DOMŽALE Karlu 
Leskovcu za  predano glasbeno delo.

3. Občina Domžale podeli SREBRNO 
PLAKETO OBČINE DOMŽALE Ferdi-
nandu Starinu za dolgoletno uspe-
šno prostovoljno delo v domžalskih 
društvih, še posebej na področju 
skrbi za starejše.

4. Občina Domžale podeli SREBRNO 
PLAKETO OBČINE DOMŽALE Ob-
močnemu združenju Rdečega križa 
Domžale, zaradi izjemnega prispev-
ka k izboljšanju kakovosti življenja 
številnih družin in posameznikov, ki 
so v stiski.

5. Občina Domžale podeli BRONASTO 
PLAKETO OBČINE DOMŽALE Črto-
mirju Frelihu za  dolgoletno delo na 
področju umetnosti.

6. Občina Domžale podeli BRONASTO 
PLAKETO OBČINE DOMŽALE Kul-
turnemu društvu Domžalski rogisti 
ob njihovi 30-letnici za uspešno delo 
na kulturnem področju in promocijo 
občine Domžale.

7. Občina Domžale podeli BRONA-
STO PLAKETO OBČINE DOMŽALE 
Jožetu Skoku za odlično novinarsko 
delo, več desetletno sodelovanje 
pri lokalnem glasilu in prispevku k 
poznavanju zgodovine naše občine 
ter uspehe na šahovskem področju.

8. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE Špeli Prenar za 
njeno izjemno požrtvovalno delo in 
odigrane vloge v Kulturnem društvu 
Miran Jarc Škocjan.

9. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE Francu Mlakarju 
za  njegovo delo v dobrobit Domžal.

10. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE Pekarni Kancilija 
za generacijsko vztrajanje, ohranja-
nje kakovosti pekovske obrti, izje-
men ter nenadomestljiv prispevek 
k domžalski identiteti in razvoj ter 
ugled občine Domžale.
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11. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE Mariji Rupert za 
njeno delo na področju klekljanja.

12. Občina Domžale podeli NAGRADO 
OBČINE DOMŽALE Mate Bekavcu za 
njegovo umetniško delo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-1/2020
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 18. člen Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 8/17) in 48. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 14. seji dne 18. 
03. 2021 sprejel 

SKLEP  
O SEZNANITVI S POROČILI 

NADZORNEGA ODBORA  
O OPRAVLJENIH NADZORNIH 

PREGLEDIH V LETU 2020

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s Poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu proračunske 
postavke 142100- Pospeševanje 
razvoja zasebnikov in malih podjetij 
- subvencioniranje obrestne mere za 
leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s Poročilom o opravlje-
nem nadzornem pregledu poslo-
vanja Zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale.

3. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s Poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu poslovanja 
Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir.

4. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja s Poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu izgradnje 
nadstreška pri poslovilni vežici na 
pokopališču v Domžalah.
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5. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzor-
nem pregledu NRP 16031 - Razgledni stolp Šumberk.

6. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzor-
nem pregledu konta 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov v letu 2018.

7. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzor-
nem pregledu obnove telovadnice na OŠ Dob v 2017 – NRP 19038.

8. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzornem 
pregledu proračunske postavke 073207 - Požarni sklad za leti 2018 in 2019.

9. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nad-
zornem pregledu uresničevanja priporočil notranjih revizij Občine Domžale za 
leta 2015, 2016 in 2017.

10. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nadzor-
nem pregledu obnove vodovoda in kanalizacije na cesti Pod hribom v Radomljah 
v letu 2018 – NRP 15182.

11. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Poročilom o opravljenem nad-
zornem pregledu pokrivanja stroškov priprave in izvedbe programa pomoči 
ostarelim na domu.

12. Občinski svet Občine Domžale se seznanja z Izjavo članice Nadzornega odbora 
z dne 10. 3. 2021 ter obsoja dejanje občinskega svetnika kot nedopusten napad 
na osebno integriteto članice odbora in nedopustno vmešavanje v neodvisno 
delo Nadzornega odbora Občine Domžale. Občinski svet sprejema stališče o 
ničelni toleranci do kakršnihkoli poskusov vplivanja na delo nadzornega odbora, 
ki je neodvisen in samostojen organ občine.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-4/2021
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 7. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 8/17) in 47. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 14. seji dne 18. 03. 2021 sprejel 

SKLEP  
O SEZNANITVI S PROGRAMOM DELA IN FINANČNIM NAČRTOM  

NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2021

1. Občinski svet Občine Domžale se seznanja s Programom dela in finančnim 
načrtom Nadzornega odbora za leto 2021.

2. Občinski svet Občine Domžale daje Nadzornemu odboru Občine Domžale 
pobudo, da v letu 2021 vključi v program dela izredni nadzor zaključnega ra-
čuna Proračuna Občine Domžale v letu 2020 in izredni nadzor nad ravnanjem 
s stvarnim premičnim in nepremičnim premoženjem Občine Domžale v letu 
2020, saj je bilo poslovanje Občine Domžale v letu 2020 v pogojih razglašene 
epidemije in veljavnosti posameznih »PKP« zakonov zahtevno in pogojeno z 
mnogimi interventnimi ukrepi države na vseh področjih dela.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-3/2021
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 14. seji dne 18. 03. 2021 sprejel 

SKLEP  
O IMENOVANJU  

NOVEGA ČLANA ODBORA  
ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Občinski svet Občine Domžale 
ugotovi, da Dinu Ajkiću, Ljubljanska 
cesta 84, 1230 Domžale, preneha 
funkcija člana Odbora za družbene 
dejavnosti.

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novo članico Odbora za družbene 
dejavnosti imenuje Lucijo Šarc, Ho-
mec, VIII. ulica 9a, 1235 Radomlje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-1/2021
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 191. člen Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 02/12-uradno pre-
čiščeno besedilo 2) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11-uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 14. seji dne 18. 03. 
2021 sprejel 

SKLEP 
O SPREJEMU PROGRAMA DELA 

OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE DOMŽALE  

ZA PRVO POLLETJE 2021

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme program dela Občinskega 
sveta Občine Domžale za prvo pol-
letje 2021. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-5/2021
Datum:   18. 03. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV DRUŠTEV  
S PODROČJA RAZISKOVANJA 

IN TEHNIČNE KULTURE 
ZA LETO 2021

I.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
družbenih, socialnih in humanitarnih 
projektov in programov, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/13, 1/17) Občina Domžale v letu 2021 
načrtuje sofinanciranje programov 
oziroma projektov društev s področja 
raziskovanja in tehnične kulture.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje projektov oziroma programov 
društev s področja raziskovanja in teh-
nične kulture, ki izvajajo dejavnost na 
območju občine Domžale in pomenijo 
prispevek k zadovoljevanju tovrstnih 
potreb občanov občine Domžale.

III.

Pogoji za sofinanciranje:
 – prijavitelj ima status društva ter 

registrirano ali v temeljnem aktu 
opredeljeno dejavnost s področja 
raziskovanja in tehnične kulture (v 
kolikor iz AJPES ni razvidna registri-

rana dejavnost vlagatelja s področja 
raziskovanja in tehnične, je potreb-
no priložiti dokazilo o registrirani 
dejavnosti za izvajanje navedenih 
programov ali temeljni akt društva 
– npr. kopija ustanovitvenega akta 
prijavitelja),

 – društvo izvaja dejavnost na območju 
občine Domžale,

 – prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik,

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

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
 – obseg programa namenjen obča-

nom občine Domžale,
 – jasno opredeljeni cilji in nameni 

projektov oziroma programov,
 – doseganje izjemnih individualnih ali 

skupinskih rezultatov v preteklem 
koledarskem letu (priznanja, nagra-
de, pohvale),

 – izvirnost, inovativnost, kakovost 
programov,

 – delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev,

 – delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.
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V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 
stroškov, povezanih z izvedbo programa 
društva s področja raziskovanja in teh-
nične kulture.

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen 
načrt stroškov po vrstah za izvajanje pri-
javljenega programa društva s področja 
raziskovanja in tehnične kulture, ki bo 
podlaga za sofinanciranje in zapisnik 
zadnje seje zbora članov, ki ne sme biti 
starejši od 1 leta.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitve 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma 
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov 
telefonije in stroškov prevozov, ki niso 
v neposredni povezanosti z izvajanjem 
programa društva s področja raziskova-
nja in tehnične kulture.

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga 
mora v skladu s pogoji in merili doseči 
prijavljen projekt oziroma program, 
ki je predmet tega javnega razpisa, je 
200,00 evrov.

VI.

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
programa društva s področja razisko-
vanja in tehnične kulture v letu 2021. 
Dodeljena proračunska sredstva za iz-
brane programe morajo biti porabljena 

v proračunskem letu 2021, skrajni rok 
za predložitev zahtevka za izplačilo je 
22. 11. 2021.

Program in stroški, ki se nanašajo na 
program, ki bi moral biti izveden v letu 
2020, pa se izvaja v letu 2021 ne bo 
vrednoten oziroma stroški v zvezi s tem 
programom ne bodo obravnavani kot 
upravičeni stroški.

Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu. 

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za  razpis znaša v letu 2021 do 6.000,00 
EUR.

Rok za oddajo prijave:
23. 4. 2021.

VIII.

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

Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko 
dobite v vložišču Občine Domžale ali na 
občinski spletni strani www.domzale.si v 
zavihku »Objave«.
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IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, soba 
št. 4, pošljete priporočeno na naslov: 
OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 
Domžale ali vložite v elektronski obliki 
na naslov: vlozisce@domzale.si.

Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega 
roka na način, kot je opredeljen v prvem 
odstavku te točke, z obvezno navedbo, 
na katero prijavo se dopolnitev oziroma 
sprememba nanaša.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma v 60 dneh po 
izteku roka za oddajo vloge.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 630-1/2021
Datum:   26. 3. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV 
VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN 

DRUŠTEV 
V LETU 2021

I.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
družbenih, socialnih in humanitarnih 
projektov in programov, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 
1/17) Občina Domžale v letu 2021 načrtu-
je sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in društev.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so programi 
veteranskih organizacij in društev, ki 
izvajajo dejavnosti na območju občine 
Domžale oziroma za občane občine 
Domžale.

III.

Pogoji za sofinanciranje:
 – status društva oziroma organizacije, 

ki ima registrirano veteransko ali po-
dobno dejavnost (v kolikor iz AJPES 
ni razvidna tovrstna registrirana de-
javnost vlagatelja, je potrebno prilo-
žiti dokazilo o registrirani dejavnosti 
za izvajanje programov veteranskih 



Uradni vestnik št. 03/202134

organizacij in društev – npr. kopija 
ustanovitvenega akta prijavitelja),

 – izvajanje dejavnosti na območju 
občine Domžale oziroma za občane 
občine Domžale,

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

 – prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
 – obseg dejavnosti, namenjene obča-

nom občine Domžale (organizacija 
prireditev občinskega pomena, or-
ganizacija družabnih in drugih oblik 
dejavnosti, sodelovanje z mlajšimi 
generacijami),

 – delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev,

 – delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 

stroškov, povezanih z izvedbo programa 
veteranskih organizacij in društev.

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen 
načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega programa, ki bo podlaga 
za sofinanciranje, in zapisnik zadnje seje 
zbora članov, ki ne sme biti starejši od 
1 leta.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitev 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma 
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov 
telefonije in stroškov prevozov, ki niso 
v neposredni povezanosti z izvajanjem 
programa veteranskih organizacij in 
društev.

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga 
mora v skladu s pogoji in merili doseči 
prijavljen program, ki je predmet tega 
javnega razpisa, je 200,00 evrov.

VI. 

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
programov veteranskih organizacij in 
društev v letu 2021. Dodeljena prora-
čunska sredstva za izbrane programe 
morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2021, skrajni rok za predložitev zah-
tevka za izplačilo je 22. 11. 2021.

Program in stroški, ki se nanašajo na 
program, ki bi moral biti izveden v letu 
2020, pa se izvaja v letu 2021 ne bo 
vrednoten oziroma stroški v zvezi s tem 
programom ne bodo obravnavani kot 
upravičeni stroški.
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Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu. 

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša v letu 2021 do 
10.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijave:
23. 4. 2021

VIII.

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

Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko 
dobite v vložišču Občine Domžale  ali na 
občinski spletni strani www.domzale.si v 
zavihku »Objave«.

IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, soba 
št. 4, pošljete priporočeno na naslov: 
OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 
Domžale ali vložite v elektronski obliki 
na naslov: vlozisce@domzale.si.

Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega 
roka na način, kot je opredeljen v prvem 

odstavku te točke, z obvezno navedbo, 
na katero prijavo se dopolnitev oziroma 
sprememba nanaša.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma v 60 dneh po 
izteku roka za oddajo vloge.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 4301-5/2021
Datum:   26. 3. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE 

PROJEKTOV IN PROGRAMOV 
DELA Z MLADIMI 

V LETU 2021

I.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
družbenih, socialnih in humanitarnih 
projektov in programov, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 
1/17) Občina Domžale v letu 2021 načrtu-
je sofinanciranje projektov in programov 
dela z mladimi.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so projekti oziro-
ma programi za delo z mladimi.

III.

Pogoji za sofinanciranje:
 – fizična ali pravna oseba, ki ima re-

gistrirano dejavnost s področja za 
delo z mladimi (v kolikor iz AJPES 
ni razvidna registrirana dejavnost 
vlagatelja za izvajanje projektov 
in programov dela z mladimi, je 
potrebno priložiti dokazilo o re-
gistrirani dejavnosti za izvajanje 
navedenih programov – npr. kopija 
ustanovitvenega akta prijavitelja),

 – program oziroma projekt se izvaja 
na območju občine Domžale ali za 
občane občine Domžale,

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

 – prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
 – jasno opredeljeni cilji in nameni 

projektov oziroma programov (sta-
rostne skupine, katerim je program 
namenjen, namenjeno otrokom iz 
socialno ogroženih družin),

 – pričakovano število vključene mladi-
ne, občanov občine Domžale,

 – izvirnost, inovativnost, kakovost 
programov oziroma projektov (pro-
gram prilagojen starosti udeležen-
cev, strokoven kader, sodelovanje 
z vrtci, šolami, centri za socialno 
delo, program je v preteklem letu 
že bil izvajan, program uporablja 
sodobna znanja in spoznanja ter 
metode dela, aktivno vključevanje 
udeležencev),

 – delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev,

 – delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.
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V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 
stroškov, povezanih z izvedbo projektov 
oziroma programov dela z mladimi.

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen 
načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega programa, ki bo podlaga 
za sofinanciranje in zapisnik zadnje 
seje zbora članov, v kolikor je prijavitelj 
društvo oziroma zapisnik zadnje seje 
organa upravljanja, ki ne sme biti starejši 
od 1 leta.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitev 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov ozi-
roma ekskurzij, stroškov zdravljenja, 
stroškov telefonije in stroškov prevozov, 
ki niso v neposredni povezanosti z iz-
vajanjem projekta oziroma programa 
dela z mladimi.

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga 
mora v skladu s pogoji in merili doseči 
prijavljen projekt oziroma program, 
ki je predmet tega javnega razpisa, je 
200,00 evrov.

VI. 

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
projektov oziroma programov dela z 
mladimi v letu 2021. Dodeljena prora-
čunska sredstva za izbrane projekte ozi-
roma programe morajo biti porabljena 

v proračunskem letu 2021, skrajni rok 
za predložitev zahtevka za izplačilo je 
22. 11. 2021.

Program in stroški, ki se nanašajo na 
program, ki bi moral biti izveden v letu 
2020, pa se izvaja v letu 2021 ne bo 
vrednoten oziroma stroški v zvezi s tem 
programom ne bodo obravnavani kot 
upravičeni stroški.

Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu. 

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša v letu 2021 do 
20.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog:
23. 4. 2021

VIII.

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

Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko 
dobite v vložišču Občine Domžale ali na 
občinski spletni strani www.domzale.si v 
zavihku »Objave«.
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IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, soba 
št. 4 pošljete priporočeno na naslov: 
OBČINA DOMŽALE, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 
1230 Domžale ali na elektronski naslov: 
vlozisce@domzale.si.  

Prijava se lahko dopolnjuje oziroma 
spreminja do preteka razpisnega roka 
na način kot je opredeljen v prvem 
odstavku te točke, z obvezno navedbo, 
na katero prijavo se dopolnitev oziroma 
sprememba nanaša.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma v 60 dneh po 
izteku roka za oddajo vloge.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 600-1/2021
Datum:   26. 3. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE 

PREVENTIVNIH SOCIALNIH 
PROGRAMOV ZA MLADE IN 
SAMOPOMOČNE SKUPINE 

V LETU 2021

I.

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
družbenih, socialnih in humanitarnih 
projektov in programov, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/13 in 1/17) Občina Domžale v letu 2021 
načrtuje sofinanciranje preventivnih so-
cialnih programov oziroma projektov za 
mlade in samopomočne skupine.

II.

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

III.

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

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

 – prijavitelj ni neposredni  ali posredni 
proračunski uporabnik,

 – projekt oziroma program se izvaja 
na območju občine Domžale,

 – prijavitelj ni subjekt, katerega pro-
gram je že financiran ali sofinanci-
ran oziroma bi lahko bil financiran 
ali sofinanciran iz drugih proračun-
skih postavk.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o inte-
griteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, 
št. 69/11-UPB2, 158/20) ali drugega zakona 
o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
 – jasno opredeljeni cilji in nameni 

projektov oziroma programov,
 – delež udeležencev projekta ozi-

roma programa občanov občine 
Domžale,

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

 – delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev,

 – delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom. 

V.

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

Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natan-
čen načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega preventivnega socialnega 
programa za mlade in samopomočne 
skupine, ki bo podlaga za sofinanciranje 
in zapisnik zadnje seje zbora članov, 
v kolikor je prijavitelj društvo oziroma 
zapisnik zadnje seje organa upravljanja, 
ki ne sme biti starejši od 1 leta.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitev 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma 
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov 
telefonije in stroškov prevozov, ki niso 
v neposredni povezanosti z izvajanjem 
preventivnega socialnega programa za 
mlade in samopomočne skupine.

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga 
mora v skladu s pogoji in merili doseči 
prijavljen projekt oziroma program, 
ki je predmet tega javnega razpisa, je 
200,00 EUR

VI. 

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
preventivnih socialnih programov za 
mlade in samopomočne skupine v letu 
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2021. Dodeljena proračunska sredstva 
za izbrane programe morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2021, skrajni 
rok za predložitev zahtevka za izplačilo 
je 22. 11. 2021.

Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu. 

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša v letu 2021 do 
7.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog:
23. 4. 2021

VIII.

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

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

IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, soba 
št. 4, pošljete priporočeno na naslov: 
OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 
Domžale ali vložite v elektronski obliki 
na naslov: vlozisce@domzale.si.

Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega 
roka na način, kot je opredeljen v prvem 
odstavku te točke, z obvezno navedbo, 
na katero prijavo se dopolnitev oziroma 
sprememba nanaša.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

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

Številka: 122-5/2021
Datum:   26. 3. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.


