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Domžale, 20. 02. 2017, št. 01 • cena z DDV: 3,12 €

Na podlagi 185. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/12 – uradno prečiščeno 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 18. seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA  
O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2017

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu 
Občine Domžale za leto 2017. 

2. Dopolni se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017 (Letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine in Letni načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem občine).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-3/2017
Datum: 16. 02. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 185. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/12 – uradno prečiščeno 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 18. seji dne 16. 02. 2017 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2017

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Domžale 
št. 9/16, v nadaljevanju: odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen 
(višina splošnega dela proračuna)

Višina proračuna za leto 2017 v EUR je:

V EUR
 PRORAČUN 2017

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
PRIHODKI 27.199.387
ODHODKI 32.878.613
Proračunski presežek / primanjkljaj -5.679.226
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
Skupni presežek /primanjkljaj -5.679.226
C. Račun financiranja 
ZADOLŽEVANJE 0
ODPLAČILA DOLGA 810.910
Celotni presežek / primanjkljaj -6.490.136
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1. tekočega leta 6.490.136
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -6.490.136
URAVNOTEŽEN PRORAČUN 0
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2. člen

V tabelaričnem delu proračuna Občine 
Domžale za leto 2017 (Ur. vestnik Občine 
Domžale št. 9/16) se izvedejo naslednje 
spremembe:

Na področju 07 - Obramba in ukrepi ob 
izrednih dogodkih, se doda nova prora-
čunska postavka 073219 – Nakup stavbe 
za zaščito in reševanje Domžale, konto 
420000, v višini 750.000 EUR. Sredstva 
se zagotovijo tako, da se povečajo 
prihodki na kontu 710004 – Prihodki 
od udeležbe na dobičku in dividend 
nefinančnih družb. 

Z novo proračunsko postavko se dopolni 
obrazložitev posebnega dela proračuna 
občine Domžale za leto 2017.

073219 – Nakup Centra za zaščito 
in reševanje Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
gasilstvu.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za odkup deleža 
objekta Centra za zaščito in reševanje na 
lokaciji Količevo 2a, katerega 54 % sola-
stnik je tudi družba Helios TBLUS d.o.o.. 
V objektu deluje Javni zavod Center za 
zaščito in reševanje Domžale, ki v občini 
izvaja javno gasilsko službo ter druge 
naloge na področju zaščite in reševanja. 

Način določitve potrebnega obsega 
sredstev:
Na podlagi cenitve. 

Doseženi oz. pričakovani cilji: 
Zagotovljeni bodo pogoji za nemoteno 
investicijsko vzdrževanje in upravljanje 
objekta ter s tem izvajanje javne gasilske 
službe.

Dinamika financiranja:
Enkraten nakup v prvi polovici leta.

3. člen

V splošnem in posebnem delu tabela-
ričnega dela proračuna Občine Domžale 
za leto 2017 se ustrezno uskladijo spre-
membe iz 2. člena tega odloka. 

4. člen 

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-3/2017
Datum: 16. 02. 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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU DOPOLNITVE 
NAČRTA PRODAJE 

FINANČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2017

Dopolni se načrt prodaje finančnega 
premoženja Občine Domžale za leto 
2017.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-1/2017
Datum: 16. 02. 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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

PRAVILNIK 

O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
ZA VREDNOTENJE DRUŽBENIH, 
SOCIALNIH IN HUMANITARNIH 
PROJEKTOV IN PROGRAMOV, 

KI SE SOFINANCIRAJO IZ 
PRORAČUNA OBČINE DOMŽALE

1. člen

V prvem odstavku 2. člena Pravilnika 
za vrednotenje družbenih, socialnih in 
humanitarnih projektov in programov, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 9/13, v nadaljevanju: pravilnik) 
se za zadnjo alinejo doda nova alineja, 
ki se glasi:

»- Delovanje dnevnega centra za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju.«.

2. člen

V 9. členu pravilnika se doda nova 8. 
točka, ki se glasi:

»8. DELOVANJE DNEVNEGA CENTRA 
ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU

8.1 Predmet sofinanciranja je delovanje 
dnevnega centra za osebe z motnjo v 
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duševnem razvoju. Sredstva so v celoti 
namenjena le enemu izbranemu prija-
vitelju, ki bo glede na spodaj navedena 
merila najbolje ovrednoten. 

8.2 Pogoji za sofinanciranje:
-  prijavitelj je fizična ali pravna oseba, 

ki ima registrirano dejavnost social-
nega varstva z nastanitvijo, dejav-
nost socialno varstvo brez nastanitve 
ali dejavnost invalidskih organizacij,

-  program dnevnega centra se izvaja 
na območju občine Domžale, prete-
žno za občane občine Domžale.

8.3 Merila:
-  jasni in konkretni cilji ter nameni 

programa (program omogoča upo-
rabnikom ohranjanje pridobljenih in 
pridobivanje novih znanj, sposob-
nosti, socialnih in delovnih navad, 
vključevanje v življenje in delovno 
okolje),

-  kvaliteten, izviren in ustrezen pro-
gram (program prilagojen udeležen-
cem, program uporablja sodobna 
znanja in spoznanja ter metode dela),

-  zagotovljen ustrezen in usposobljen 
kader (usposobljenost, izkušnje in 
izobrazba, ki omogočajo predvidene 
aktivnosti programa, reference) 

-  predhodne izkušnje prijavitelja z 
izvajanjem tovrstnega programa,

-  uporabniki programa so jasno 
opredeljeni ( jasno in konkretno 
opredeljeni uporabniki, število pred-
vidoma vključenih uporabnikov, 
način pridobivanja in izbor dejanskih 
uporabnikov, število ur vključenosti 
uporabnikov, aktivno vključevanje 

uporabnikov pri oblikovanju aktiv-
nosti), 

-  zagotovljeni ustrezni prostori, ki so 
dostopni invalidom,

-  zagotovljena prehrana za uporabnike, 
-  delež zagotovljenih lastnih nepro-

računskih sredstev ter finančno 
ovrednoten program,

-  delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po obja-
vi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-2/2017
Datum: 16. 02. 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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU IZJAVE 
OBČINSKEGA SVETA 

O SEZNANITVI S 
FINANČNIM JAMSTVOM 

IN ODGOVORNOSTJO 
ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH 

NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA 
ODLAGALIŠČA DOB

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale, mat. št.: 5880513000, 
je kot solastnica oz. družbenica Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., 
Savska cesta 34, 1230 Domžale, upra-
vljavca odlagališča nenevarnih odpad-
kov Dob, seznanjena z višino finančnega 
jamstva in odgovornostjo zagotavljanja 
izvirnih nalog občine, določenih z za-
konom v času po zaprtju odlagališča 
nenevarnih odpadkov Dob v skladu z 
Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni 
list RS 10/14, 54/15 in 36/16). 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-4/2017
Datum: 16. 02. 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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

LETNI IZVEDBENI PROGRAM 
KULTURE OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2017

Letni izvedbeni program kulture za leto 
2017 se udejanja preko programov javnih 
zavodov, javnega sklada, javnih razpisov 
za sofinanciranje javnih kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov. Javni interes 
za kulturo Občine Domžale se uresničuje 
z zagotavljanjem pogojev za kulturno 
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, 
kulturno raznolikost, slovensko kulturno 
identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s 
sprejetim proračunom za leto 2017. Se-
stavni del letnega izvedbenega programa 
kulture je torej tudi finančni načrt občine, 
ki se spreminja v primeru, če se spremeni 
proračun za leto 2017 (rebalans-i).

I.

Javni zavodi in sklad:

1.1. Knjižnica Domžale
Knjižnica Domžale, katere soustanovi-
teljica je Občina Domžale, izvaja redno 
knjižničarsko dejavnost, ki jo občina 
neposredno sofinancira. V okviru redne 
dejavnosti javni zavod izvaja tudi druge 
kulturne dejavnosti, ki so namenjene tako 
odraslim kot otrokom (razne aktivnosti 
promocije branja, razstave, bralna znač-
ka, ipd.). Na podlagi odločbe Ministrstva 



Uradni vestnik št. 01/2017 7

za kulturo iz leta 2007 je ugotoviti da Knji-
žnica Domžale kot osrednja knjižnica sodi 
med srednje razvite knjižnice, pri čemer 
dosega 90 % vseh predpisanih minimal-
nih pogojev (od tega glede strokovnih 
delavcev...93 % minimalnih pogojev). 
Program delovanja knjižnice (letni plan) 
je sestavni del programa kulture občine.

1.2. Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale
Občina Domžale je ustanoviteljica javne-
ga zavoda Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale (kulturni dom), katerega pro-
gram je sestavni del tega programa. Kul-
turni dom upravlja tako z Galerijo Dom-
žale, kot tudi z Menačnikovo domačijo. 
Zavod je s prevzemom likovnega razsta-
višča leta 2000 pričel z redno galerijsko 
dejavnostjo, s prevzemom Menačnikove 
domačije s 1.1.2011 zagotavlja pogoje za 
muzejsko idr. dejavnost, od prve polovice 
leta 2002 je javni zavod vodil poslovanje 
(administrativne, tehnične in finančne 
naloge) v zvezi z izdajo občinskega glasila 
Slamnik. S spremembo akta o ustanovitvi 
je kulturni dom prevzel tudi izdajateljske 
pravice nad glasilom Slamnik. V letu 
2012 je bila v Slamnikarskem muzeju 
postavljena stalna muzejska postavitev 
slamnikarstva (300 let slamnikarstva na 
Domžalskem).

V letu 2014 pa je kulturni dom prevzel 
v upravljanje tudi odkupljeno »Kofutni-
kovo domačijo«, ki je evidentirana kot 
kulturna dediščina. Program javnega 
zavoda za leto 2017 je priloga tega 
programa.

1.3. Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava 
Domžale
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Domžale, realizira 
predvsem programe na nivoju občine, 
regije in države. Sredstva pridobiva od 
republiškega sklada in od občin, katerih 
območje pokriva. Program za leto 2016 
je priloga tega programa.

II.

Programi ljubiteljskih kulturnih društev 
in drugih izvajalcev na področju kulture:

2.1. Javni razpisi za programe 
kulturnih društev ter druge 
posamezne kulturne programe in 
projekte ter projekti proračunskih 
uporabnikov
Občina Domžale na podlagi javnih 
razpisov ali neposrednih pogodb s 
proračunskimi uporabniki sofinancira 
naslednje programe oziroma projekte:

2.1.1. programi kulturnih društev in 
Zveze kulturnih društev

2.1.2. založniška dejavnost

2.1.3. miklavževanje, božično 
novoletne prireditve in 
silvestrovanje.
V primeru javnih razpisov se sredstva 
delijo na podlagi Pravilnika za vredno-
tenje kulturnih projektov in programov, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 9/13 in 11/15). Predlog za do-
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delitev sredstev predstojniku (županu) 
pripravi strokovna komisija, upoštevaje 
določila Zakona za uresničevanje inte-
resa za kulturo. 

Na podlagi izdane odločbe o dodelitvi 
sredstev, ki jo prejmejo posamezni izva-
jalci kulturnih programov oziroma pro-
jektov na podlagi izpolnjevanja pogojev 
in kriterijev iz naslova javnih razpisov, 
izvajalci in občina sklenejo pogodbo, 
na podlagi katere dostavijo potrebno 
dokumentacijo, ki izkazuje izvedbo pro-
gramov oziroma projektov in je podlaga 
za dodelitev javnih sredstev. Sredstva za 
posamezne projekte proračunskih upo-
rabnikov se lahko dodelijo na podlagi 
neposredne pogodbe. 

III.

Investicije, investicijsko in drugo vzdr-
ževanje, ohranjanje kulturne dediščine:

3.1. in 3.2. Obnova opreme in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih 
domov
Na podlagi javnega razpisa se zagota-
vljajo tudi sredstva za obnovo opreme 
in investicijsko vzdrževanje kulturnih 
domov, ki sicer niso sestavni del javne 
infrastrukture, so pa nujno potrebna 
za zagotavljanje pogojev za delovanje 
kulturnih društev in drugih izvajalcev 
na področju kulture. Na podlagi vlog 
proračunskih uporabnikov in podpisanih 
pogodb se dodeljujejo sredstva za te 
namene, zagotovljena pa so na postavki 
Obnova opreme in investicijsko vzdr-
ževanje kulturnih domov proračunskih 
uporabnikov.

3.3. Ohranjanje kulturne dediščine
Na področju ohranjanja kulturne de-
diščine potekajo akcije v skladu s kon-
servatorskimi smernicami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Kranj (v nadaljevanju: 
Zavod). Del sredstev se deli na podlagi 
javnega razpisa. Sredstva so namenjena 
tudi tekočemu vzdrževanju spominskih 
obeležij, ki prav tako poteka v skladu s 
konservatorskimi smernicami Zavoda. 
Predlogi se med letom dopolnjujejo, 
glede na ugotovitve pri ogledih in na 
spremenjene situacije na terenu, obi-
čajno pa gre za obnovitvena dela (tudi 
vodnjakov) ali urejanje zemljiško knjižne-
ga stanja ali služnosti oziroma dostopov 
do spomenikov. V okviru razpoložljivih 
sredstev se upoštevajo pobude zainte-
resiranih organizacij (KS, društev ipd.). 
Večji del sredstev je namenjen najnuj-
nejši sanacija stanja objekta Kofutnikove 
domačije, ki sodi v kulturno dediščino.

3.4. Knjižnica PŠ Ihan
Za načrtovano enoto knjižnice v Ihanu 
se zagotavljajo tudi sredstva za nakup 
ustrezne opreme in zagonska sredstva 
(droben inventar ipd.) za pričetek delo-
vanja enote.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-5/2017
Datum: 16. 02. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Tabela: LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBČINE DOMŽALE  
ZA LETO 2017 - FINANČNI NAČRT

v EUR
namen proračunska  

postavka
načrtovana  

proračunska  
sredstva

delež  
v %

I. javni zavodi, sklad  1.307.377 83,88%
1.1.Knjižnica Domžale  661.995 42,47%
1.1.1. Knjižnica Domžale-redna dejavnost 183100  574.755 36,87%
1.1.2. Sofin.nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico 
Domžale

183102  87.240 5,60%

1.2. Kulturni dom Franca Bernika Domžale  620.382 39,80%
1.2.1. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 183200  521.882 33,48%
1.2.2. Glasilo Slamnik 183400  98.500 6,32%
1.3. Sklad za ljubiteljsko kulturo 183301  25.000 1,60%

II. programi in projekti ljubiteljskih kulturnih 
društev in drugih izvajalcev

 138.800 8,90%

2.1. Javni razpisi za programe in projekte 
oziroma neposredne pogodbe za projekte 
proračunskih uporabnikov

 138.800 8,90%

2.1.1. Programi kulturnih društev in Zveze kulturnih 
društev

183300  114.600 7,35%

2.1.2. Založniška dejavnost 183101  8.000 0,51%
2.1.3. Miklavževanje, božično novoletne prireditve 
in silvestrovanje

183306  16.200 1,04%

III. investicije, investicijsko vzdrževanje, 
kulturna dediščina

 112.500 7,22%

3.1. Obnova opreme in investicijsko vzdrž. 
kulturnih domov proračunskih uporabnikov

183502  20.000 1,28%

3.2. Sofinanciranje infrastrukture in opreme 
kulturnih društev

183506  22.000 1,41%

3.3. Ohranjanje kulturne dediščine 182102  42.500 2,73%
3.4. Knjižnica PŠ Ihan 183104  28.000 1,80%

SKUPAJ SREDSTVA ZA LETNI IZVEDBENI 
PROGRAM KULTURE 2017

 1.558.677 100,00%
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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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2017

I.

Letni program športa 2017  
v sprejetem proračunu  
Občine Domžale

Sredstva za področje športa in rekre-
acije, so v proračunu Občine Domžale 
za leto 2017, razporejena po naslednjih 
glavnih vsebinah oziroma namenih: 

1. Program športa in rekreacije, ki 
zajema sofinanciranje programov 
športa in rekreacije športnih društev 
(programi društev idr. pravnih oseb, 
v nadaljevanju: društva), 

2. sredstva za Javni zavod za šport in 
rekreacijo Domžale (v nadaljevanju: 
Zavod) za naslednje namene:
• redno delovanje Zavoda (plače 

zaposlenih in materialni stroški 
oziroma storitve),

• za vzdrževanje objektov v občin-
ski lasti in upravljanju Zavoda, ki 
jih ni potrebno uvrstiti v načrt 
razvojnih programov, upoštevaje 
določila 10. člena odloka o Pro-
računu Občine Domžale za leto 
2017.

3. sofinanciranje športnih programov 
predšolskih in šoloobveznih otrok,

4. sredstva za razvojne in strokovne 
naloge v športu oziroma sofinanci-
ranje razvojnih in strokovnih nalog 
izvajalcev športnih programov,

5. sofinanciranje večjih športnih priredi-
tev in udeležba športnikov na večjih 
prireditvah, 

6. vzdrževanje športnih objektov:
• v lasti občine (nosilec je Oddelek 

za investicije Občine Domžale)
• ostalih športnih objektov in 

opreme (objekti v zasebni lasti, 
za katere potencialni upravičenci 
kandidirajo na podlagi posebne-
ga javnega razpisa občine).

Razčlenitev vsebin in obsega sredstev je 
razvidna iz preglednice, ki je sestavni del 
letnega programa športa. Vsebine, na-
men in način sofinanciranja so navedeni 
v opisnem delu sprejetega Proračuna za 
leto 2017.

Sredstva pod zaporednimi številkami 1, 
5 in 6, v zgornjem odstavku so sredstva 
za katere Zavod ne sklepa pogodbe z 
občino (enako v preglednici).

Proračunska sredstva v letu 2017 za vse 
programe športa in rekreacije znašajo 
2.032.500,00 EUR.
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II.

Letni program športa 2017 
opredeljen po vsebinah iz 
nacionalnega programa športa

Strukturo Letnega programa športa 
po vsebinah iz nacionalnega programa 
športa lahko razdelimo na štiri večje 
skupine in sicer:

1. programi športa in rekreacije (pro-
grami otrok in mladine ter odraslih),

2. sofinanciranje drugih aktualnih ak-
tivnosti in delovanja v športu

3. dejavnost Zavoda,

4. programi večjih posegov pri obnovi, 
ali novogradnje športnih objektov.

Podrobnejše vsebine so razvidne iz 
pregleda v nadaljevanju. 

Za programe športa in rekreacije je, 
na podlagi javnega razpisa in v okviru 
proračunskih sredstev, v letu 2017 name-
njeno 450.000,00 EUR, ki se delijo raz-
ličnim izvajalcem v skladu s Pravilnikom 
o vrednotenju in sofinanciranju športnih 
in rekreativnih programov.

V prvi skupini so naslednji športni in 
rekreativni programi: 

A. ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN 
MLADINE

1. Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov
Po vsebini so to programi vseh športnih 
in rekreativnih društev, šol, ter vrtcev 
in sicer:

1.1.Interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok, s programi:

1.1.1. Mali sonček

1.1.2. Ciciban planinec

1.1.3. Naučimo se plavati in šola 
plavanja
Sofinancira se propagandni material 
(knjižice, kolajne, diplome), ter strokovni 
kader in najem objekta pri šoli plavanja.

1.1.4. Interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok, ki se izvaja v 
športnih društvih v obsegu 60 ur

1.2. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok:

1.2.1. Zlati sonček

1.2.2. Krpan 
Sofinancira se propagandni material 
(knjižice, kolajne, diplome) 

1.2.3. Naučimo se plavati
Sofinancira se strokovni kader za 20 
urne plavalne tečaje z največ 10 otroki v 
skupini ter najem objekta.
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1.2.4. Organizacija in izpeljava šolskih 
športnih tekmovanj
Koordinacijo programov v točkah 1.1. in 
1.2. izvaja Zavod, kot javno službo. Sofi-
nanciranje je zagotovljeno s proračun-
skimi sredstvi in tudi sredstvi pristojnega 
Ministrstva oziroma Zavoda za šport 
Republike Slovenije Planica. Sofinancira 
se strokovni kader, stroški organizacije 
tekmovanj, stroški prehrane in prevoza 
ter stroški priznanj zaključnih tekmovanj, 
v posameznih panogah.

1.2.5. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok, ki se izvaja po 
pouku za šoloobvezne otroke 
Sofinancira se strokovni kader pri intere-
sni dejavnosti športa šoloobveznih otrok 
v obsegu 80 ur.

Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine za sofinanciranje 
športnih in rekreativnih programov.

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport
Sredstva za te programe so zagotovlje-
na v okviru namenskih sredstev, ki so 
določena z letnim programom športa. 
Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine.

1.4. Športna vzgoja otrok  
s posebnimi potrebami
Sredstva za te programe so zagotovlje-
na v okviru namenskih sredstev, ki so 
določena z letnim programom športa. 
Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine.

1.5. Interesna športna vzgoja mladine 
Gre za šolska športna tekmovanja za 
mladino oziroma animacijski progra-
mi športa mladine (predvidoma 1 ura 
tedensko brezplačno v programih 
izvajalcev).

1.6. Športna vzgoja otrok mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport
To so programi športnih društev za dve 
starostni kategoriji nad 15 do 19 let (mlaj-
še mladinke in mladinci ter starejše mla-
dinke in mladinci), ki nastopajo v rednih 
tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog (kolektivnih in individualnih), za 
naslov državnega prvaka. 

1.7. Športna vzgoja mladine s 
posebnimi potrebami 
Gre za animacijski programi športa otrok 
invalidov, predvidoma 1 ura brezplačno 
tedensko v programih izvajalcev.

1.8. Interesna športna dejavnost 
študentov
Tudi ta program je 80 urni, pri katerem 
se vrednosti podobno, kot pri programih 
interesne športne vzgoje šoloobveznih 
otrok in mladine, strokovni kader in 
objekt. 
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B. ŠPORTNI PROGRAMI ODRASLIH

V to skupino se uvrščajo naslednji pro-
grami:

2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport in
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov.

Vsebinsko jih opredeljujemo kot špor-
tno-tekmovalne in rekreativne pro-
grame odraslih, ki se izvajajo v celoti v 
športnih društvih.

Sredstva za vrhunski šport so namenska 
sredstva za sofinanciranje športnikov, s 
statusom svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda. Cilj v programih 
vadbe kakovostnega športa je povečanja 
deleža kategoriziranih športnikov v ob-
čini Domžale, v programih vrhunskega 
športa pa izboljšanje vrhunskih športnih 
dosežkov. 

V drugo skupino z zagotovljenimi na-
menskimi sredstvi, so uvrščeni naslednji 
programi: 

6.1. Razvojne in strokovne naloge v 
športu (Izobraževanje, usposabljanje 
in spopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu ipd.) 
Sofinancira se:
• osnovno in dodatno izobraževanje 

ter izpopolnjevanje strokovno orga-
nizacijskih delavcev v športu,

• del stroškov praktičnega dela re-
dnega izobraževanja študentov v 
okviru Fakultete za šport, na tistih 

usmeritvah oziroma za tiste športne 
panoge (programe), ki so že do 
sedaj dosegale rezultate državnega 
nivoja, za športno vzgojo otrok in 
mladine ter za programe za katere 
več društev izrazi interes, oziroma 
del praktičnega dela rednega iz-
obraževanja študentov Fakultete 
za šport, ki prebivajo na območju 
Občine Domžale.

6.2. Priznanja športnikom in 
športnim delavcem, ter kakovostni 
dosežki
Sofinancirajo se stroški organizacije pri-
reditve, nabave priznanj, stroški priznanj, 
ki se podelijo najboljšim športnikom in 
športnim delavcem ob zaključku leta ter 
kakovostni dosežki, na podlagi meril, ki 
so določeni s pravilnikom. 

6.3. Sofinanciranje večjih športnih 
prireditev in udeležba športnikov na 
večjih prireditvah, ter sofinanciranje 
drugih prireditev in programov
Sredstva iz te točke so posebna na-
menska sredstva za sofinanciranje ve-
likih prireditev ali dosežkov športnikov 
občine Domžale, kot dodatna podpora 
društvom in posameznikom in se delijo 
na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih 
za sofinanciranje programov prireditev 
in drugih aktivnosti iz proračuna Občine 
Domžale.

7. Delovanje Zavoda
Sredstva namenjena za delovanje 
javnega zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale, so razdeljena na tri podsku-
pine in sicer: 
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• za plače in nadomestila plač zapo-
slenih, ter stroške storitev v zvezi 
s poslovanjem, materialne stroške 
poslovanja in vsa druga nadomestila 
ki so povezana z dejavnostjo Zavoda 
v širšem smislu,

• sredstva za vzdrževanje objektov v 
upravljanju Zavoda.

Med materialnimi stroški in nadome-
stili je potrebno izpostaviti organizacijo 
večjih športno rekreativnih in kulturnih 
prireditev (proglasitev najboljših špor-
tnikov, izvedba dveh Cooperjevih testov 
in vse druge večje prireditve, za katere 
Občina pooblasti Zavod. Prireditve bodo 
v Letnem delovnem načrtu Zavoda.

Del sredstev za te namene se zagotovi 
tudi iz sredstev za velike športne pri-
reditve. 

Nujna nadomestila so povezana pred-
vsem z dodatnimi zaposlitvami za dolo-
čena sezonska dela na kopališču, teniških 
igriščih ter izboljšanje upravljanja dolo-
čenih objektov. Realizacija teh dodatnih 
zaposlitev se zagotavlja z občasnimi ter 
pogodbenimi zaposlitvami, na podlagi 
izdanih soglasij, ki so predpisani z ve-
ljavno zakonodajo. 

Sredstva za vzdrževanje objektov in 
nakup opreme, so glede na število 
objektov v upravljanju Zavoda ter glede 
na stanje določenih objektov minimalna. 
Prednostni projekti, v okviru razpoložlji-
vih sredstev bodo:

• priprava kopališča za novo kopalno 
sezono,

• obnova travne ruše na stadionu, v 
odvisnosti od dejanskih potreb (pre-
deli preveč uničene igralne površine 

• nabava nujne vzdrževalnih sredstev 
in opreme za zelene površine kopali-
šča in druge zelene površine v špor-
tnih parkih, plezalni steni in otroških 
igriščih (mehanizacija, gnojila, mivka, 
rekviziti),

• priprava in vzdrževanje drsališča in 
večnamenske ploščadi,

• pokrivanje določenih obratovalnih 
stroškov na objektih v občinski lasti 
in drugi nujni oziroma tekoči posegi 
na objektih v upravljanju Zavoda,

• zamenjava poškodovanih ali do-
trajanih otroških igral ali vadbenih 
naprav (fitnes) z novimi, vključno z 
gradbenimi deli (na podlagi letnega 
kontrolnega ogleda, po koncu zime),

• večji posegi na kopališču, drsališču, 
stadionu, plezalni steni, Športni 
dvorani, športnih parkih (Ihan, Škr-
jančevo, Količevo, Dob), baliniščih, 
otroških igriščih in vseh drugih 
objektih ter površinah v upravljanju 
Zavoda,

• nabava vzdrževalnih sredstev in 
opreme za zelene površine kopališča 
in druge zelene površine v športnih 
parkih,

• ureditev notranjih površin na drsali-
šču ter ureditev ograje drsališča idr.

Del sredstev za te namene bo potrebno 
zagotoviti tudi iz najemnin za objekte 
raznim uporabnikom.
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8. Investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov v Občini Domžale
Četrto skupino sredstev namenjenih 
za izvajanje letnega programa športa, 
predstavljajo sredstva za investicij-
sko vzdrževanje športnih objektov 
(PP185126). Izvajalec tega dela progra-
ma je Oddelek za investicije Občine 
Domžale.

Občina Domžale letno zagotavlja v 
proračunu del sredstev za investicije 
športnih objektov v občinski lasti (re-
konstrukcije, obnove, novogradnje, 
študije o izvedljivosti projektov, izdelava 
projektne dokumentacije in nadzor), ki 
so v upravljanju Zavoda.

V letu 2017 so načrtovana sredstva, 
skladno z načrtom razvojnih programov, 
predvidoma za:
- obnovo kopališča,
- sanacijo drenaže na centralnem 

nogometnem igrišču,
- sanacijo atletske steze,
- obnovo vhoda v Športno dvorano 

Domžale,
- rekonstrukcijo objekta za preselitev 

športnikov iz Športne dvorane Dom-
žale,

- Športni park Ihan (otroško igrišče, 
igrišče na mivki).

Občina Domžale na podlagi javnega 
razpisa oz. povabila zagotavlja tudi del 
sredstev za vzdrževanje drugih objektov, 
na katerih se izvaja organizirana športna 
in rekreativna dejavnost že več let. To 
so namenska sredstva za sofinanciranje 

ostalih športnih objektov in opreme ter 
parkov (PP185101). 

III. 

Druge določbe

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
društev (športni in rekreativni programi) 
se razdelijo v celoti na podlagi javnega 
razpisa in prispelih prijav programov 
športnih društev in drugih potencial-
nih izvajalcev. Namenska sredstva iz 
navedenega programa se razdelijo in 
porabijo v celoti za načrtovane namene. 

Če se med letom bistveno spremenijo 
pogoji za zagotavljanje sredstev, za iz-
vajanje tega letnega programa oziroma 
se spremeni Proračun Občine Domžale 
za leto 2017, se spremeni tudi Letni pro-
gram športa za leto 2017.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-6/2017
Datum: 16. 02. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Preglednica 1: LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2017

Vsebina po proračunskih postavkah Znesek v EUR Delež v %
1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije 450.000,00 22,14%
2. Javni zavod za šport in rekreacijo 560.000,00 27,55%
3. Sofinanciranje športnih programov predšolskih 
in šoloobveznih otrok

45.000,00 2,21%

4. Razvojne in strokovne naloge v športu 12.500,00 0,62%
5. Sofinaciranje večjih športnih prireditev in udeležba 
športnikov na večjih mednarodnih prireditvah

13.000,00 0,64%

6. Vzdrževanje športnih objektov v občini Domžale 952.000,00 46,84%
od tega:
6. 1. investicijsko vzdrževanje občinskih objektov 920.000,00 45,26%
6. 2. sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme 
ter parkov

32.000,00 1,57%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA-PRORAČUN 2017 2.032.500,00 100,00%
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Na podlagi 48. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) in 17. člena Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/15 je Občinski 
svet Občine Domžale na 18. seji dne 16. 
02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SEZNANITVI Z DOKONČNIMI 
POROČILI NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
poslovanja Osnovne šole Dob – po-
dročje prevoza otrok za leto 2014.

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
poslovanja Krajevne skupnosti Pre-
serje.

3. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pregle-
du prenosa lastništva ter pregledu 
pravilnosti postopka pri sklenitvi 
prodajne pogodbe z dne 25.2.2013 
za nepremičnino parc. št. 1905/08 k. 
o. Domžale.

4. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o nadzornem pregledu poslovanja 
Krajevne skupnosti Krtina.

5. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o nadzornem pregledu zaključnega 
računa proračuna Občine Domžale 
za leto 2014.

6. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o nadzornem pregledu poslovanja 
javnega zavoda Zdravstveni dom 
Domžale.

7. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o nadzornem pregledu poslovanja 
Gasilske zveze Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-2/2017
Datum: 16. 02. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 47. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) in 7. člena Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/15) je Občinski 
svet Občine Domžale na 18. seji dne 16. 
02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SEZNANITVI Z LETNIM 
PROGRAMOM DELA 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE 
DOMŽALE ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2017.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-3/2017
Datum: 16. 02. 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 18. 
seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O SOFINANCIRANJU 
ZAČASNEGA SPREMLJEVALCA 

UČENCU S POSEBNIMI 
POTREBAMI

Občinski svet Občine Domžale odobri 
sofinanciranje začasnega spremljevalca 
učenki Maši Tratar, Slamnikarska cesta 1 
b, 1230 Domžale, in sicer dveh ur dnev-
no v času pouka, iz Proračuna Občine 
Domžale v letu 2017 in najkasneje do 
konca šolskega leta 2017/2018.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-7/2017
Datum: 16. 02. 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  
18. seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU NOVEGA 
ČLANA ODBORA ZA FINANCE IN 

PREMOŽENJE

1. Občinski svet Občine Domžale ugo-
tovi, da Igorju KOTNIKU, Češnjice pri 
Moravčah 14c, 1251 Moravče, prene-
ha članstvo v Odboru za finance in 
premoženje.

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novo članico Odbora za finance in 
premoženje imenuje Sabino PIRŠ, 
Ihan, Bistriška cesta 2, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-1/2017
Datum: 16. 02. 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 
18. seji dne 16. 02. 2017 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU NOVEGA 
PREDSTAVNIKA OBČINE 

DOMŽALE V SVET OSNOVNE 
ŠOLE RODICA

1. Občinski svet Občine Domžale ugo-
tovi, da Igorju KOTNIKU, Češnjice 
pri Moravčah 14c, 1251 Moravče, 
preneha mandat predstavnika Ob-
čine Domžale v Svetu Osnovne šole 
Rodica. 

2. Občinski svet Občine Domžale za 
novega predstavnika Občine Dom-
žale v Svet Osnovne šole Rodica 
imenuje Roberta PEČNIKA, Kamniška 
cesta 18, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-2/2017
Datum: 16. 02. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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