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Domžale, 25. 01. 2016, št. 01 • cena z DDV: 4,89 €

Na podlagi 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine Domžale št. 
12/05, 8/13) in 20. člen Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 11. seji 
dne 21. 01. 2016 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST  

IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI DOMŽALE

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 14/11) se v 4. členu spremeni besedilo pod zaporedno 
številko 37 in 38, tako da se glasi:

37 253011 104 MENGEŠ - RODICA 644 282 V 1335 - MENGEŠ
38 253021 225 MENGEŠ - PRESERJE 644 435 V 552 - MENGEŠ

2. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost DOB spremeni besedilo pod zapo-
redno številko 51, tako da se glasi:

51 573073 573071 ŽEJE 573071 380 V
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V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost DOB se obstoječe besedilo nadomesti z 
naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 15.386 m

3. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost HOMEC – NOŽICE črtata vrstici pod 
zaporedno številko 81, 83.

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost HOMEC – NOŽICE se obstoječe besedilo 
nadomesti z naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 4.487 m

4. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost IHAN za vrstico 119 doda nova vrstica 
z naslednjim besedilom: 

119.1 573126 071062 BREZNIKOVA CESTA HŠ 61F 170 V

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost IHAN za vrstico 131 doda nova vrstica 
z naslednjim besedilom: 

131.1 573146 071063 BREZNIKOVA - ŠOLSKA 573145 108 V

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost IHAN za vrstico 138 doda nova 
vrstica z naslednjim besedilom:

138.1 573157 573154 BRDO (OKLO) HŠ 25 629 V

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost IHAN za vrstico 157 doda nova vrstica 
z naslednjim besedilom: 

157.1 573205 073091 BIŠČE HŠ 25 77 V

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost Ihan se obstoječe besedilo nadomesti z 
naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 16.398 m
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5. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost JARŠE – RODICA spremeni besedilo 
pod zaporedno številko 199 in 212, tako da se glasi:

199 571611 071321 VOLFOVA ULICA HŠ 20 83 V
212 572017 644 GREGORČIČEVA - 

JARŠKA
104 554 V 687 - MENGEŠ

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost JARŠE – RODICA se obstoječe besedilo 
nadomesti z naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 11.489 m

6. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost ROVA črta vrstica pod zaporedno 
številko 333.

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost ROVA se obstoječe besedilo nadomesti z 
naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 4.928 m

7. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost TOMO BREJC – VIR za vrstico 350 
doda nova vrstica z naslednjim besedilom:

350.1 571277 571273 PODREČJE STAVBNA ZEMLJIŠČA 169 V

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost TOMO BREJC – VIR za vrstico 353 
doda nova vrstica z naslednjim besedilom:

353.1 571284 447 ŠARANOVIČEVA 
CESTA (HOFER)

571283 183 V

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost TOMO BREJC – VIR se obstoječe besedilo 
nadomesti z naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 10.684 m
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8. člen

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost DOMŽALE – SLAVKO ŠLANDER 
spremeni besedilo pod zaporedno številko 413, tako da se glasi:

413 571185 071291 CESTA TALCEV ŠP. PARK 204 V

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost DOMŽALE – SLAVKO ŠLANDER 
izbriše vrstica pod zaporedno številko 468.

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost DOMŽALE – SLAVKO ŠLANDER se obstoječe 
besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 12.183 m

9. člen 

V 7. členu odloka se v tabeli Krajevna skupnost DOMŽALE – SIMONA JENKA se za 
vrstico 470 doda nova vrstica z naslednjim besedilom: 

470.1 571026 071021 DRAGOMELJ HŠ 78D 49 V

V zadnji vrstici tabele Krajevna skupnost DOMŽALE – SIMONA JENKA se obstoječe 
besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

V…vsa vozila, P…pešci skupaj 8.140 m

10. člen

H kategorizaciji občinskih cest, dolo-
čenih s tem odlokom, je bilo v skladu z 
določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list 
RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo številka 
37162-3/2015-245 (507) z dne 09. 12. 
2015.

11. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-1/2016
Datum: 21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. Ur.l. RS; št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člen Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 11. seji dne 21. 01. 2016 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU 
OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE

1. člen

V odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 4/12-uradno prečiščeno 
besedilo, 4/14) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Domžale (v nadaljevanju: 
program opremljanja) je pod številko projekta 294, 1116 in 1284 izdelalo podjetje LO-
CUS d.o.o., Ljubljanska c. 76, Domžale in je na vpogled na sedežu Občine Domžale.«

2. člen

V 6. členu odloka se spremenita 5 in 6 vrstica tabele tako, da se glasita:

K1 – Primarno omrežje kanalizacije 40.984.527 40.984.527
K2 – Sekundarno omrežje kanalizacije 21.605.586 21.605.586

3. člen

Spremeni se 7. člen odloka, ki se po novem glasi:

»Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo 
z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev obračunskega območja s 
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 5. člena tega odloka, 
za dejansko opremljenost pa določila 10. člena tega odloka.

Določitev Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem ob-
računskem območju



Uradni vestnik št. 01/166

Komunalna oprema Cpij [€/m2) Ctij [€/m2]
C1 – Primarno omrežje cest 5,33 10,85
C2 – Sekundarno omrežje cest – osrednji del občine 16,14 31,99
C3 – Sekundarno omrežje cest – ostalo območje občine 6,97 15,44
K1 – Primarno omrežje kanalizacije 5,35 10,80
K2 – Sekundarno omrežje kanalizacije 3,24 6,48
V1 – Primarno omrežje vodovoda 1,32 2,68
V2 – Sekundarno omrežje vodovoda 3,85 7,76
JR – Omrežje javne razsvetljave 0,54 1,08
KOM – Ravnanje z odpadki 0,64 1,32
JP – Javne površine 1,81 3,68

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju;
Ctij - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z dolo-
čeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju (Cpij in Ctij) se enkrat letno indeksirajo z uporabo indeksa 
cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venije, pod: Gradbena dela – ostala nizka gradnja.

Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum 1. 4. 2015. Sklep o inde-
ksiranju stroškov izda župan in se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.«

4. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-2/2016
Datum:  21. 01. 2016

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 11. 
seji dne 21. 01. 2016 sprejel

ODLOK

O PREDMETU, POGOJIH IN 
POSTOPKIH ZA PODELJEVANJE 

IN PRENEHANJE KONCESIJE 
ZA IZVAJANJE PROGRAMA 

PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI 
DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa predmet, pogoje, me-
rila, postopek podeljevanja koncesije, 
sklenitev koncesijske pogodbe in njeno 
izvajanje ter prenehanje koncesije na po-
dročju javne službe izvajanja programa 
predšolske vzgoje.

2. člen

Koncedent v skladu s tem odlokom je 
Občina Domžale, ki podeli koncesijo za 
izvajanje javne službe izvajanja progra-
ma predšolske vzgoje.

Koncesionar je lahko zasebni vrtec, ki je 
registriran kot zavod.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen

Predmet koncesije je izvajanje javne 
službe predšolske vzgoje v obsegu od 
70 do 90 otrok.

Koncesionar izvaja javno službo za celo-
tno območje občine Domžale.

III. POGOJI ZA VELJAVNOST 
KONCESIJE

4. člen

Javno službo predšolske vzgoje lahko 
opravlja koncesionar, ki izpolnjuje na-
slednje pogoje:
- je registriran za opravljanje dejavno-

sti predšolske vzgoje, 
- je na dan odločanja ter ves čas 

trajanja koncesije vpisan v razvid 
izvajalcev javno veljavnih programov 
na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi pristojno ministrstvo,

- ima program razvoja s finančnim na-
črtom za celotno obdobje razpisane 
koncesije,

- bo ves čas trajanja koncesije izvajal 
9 urni dnevni program,

- dejavnost predšolske vzgoje bo ves 
čas trajanja koncesije opravljal za 
ceno programa vrtca, ki je določena 
za izvajanje dnevnega programa 
predšolske vzgoje za javne vrtce v 
občini Domžale,

- dejavnost predšolske vzgoje bo ves 
čas trajanja koncesije izvajal na loka-
ciji za katero je bil izbran,
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- dejavnost predšolske vzgoje bo ves 
čas trajanja koncesije opravljal v 
obsegu med 70 in 90 otrok,

- ima ves čas trajanja koncesije podpi-
sano koncesijsko pogodbo,

- na dan odločanja ter ves čas traja-
nja koncesije ni v postopku prisilne 
poravnave, stečajnem postopku ali 
postopku prisilnega prenehanja,

- ima na dan odločanja ter ves čas tra-
janja koncesije poravnane vse zapa-
dle finančne in poslovne obveznosti, 
vezane na izvajanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesije.

IV. MERILA ZA IZBOR 
KONCESIONARJA

5. člen

Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo 
naslednja merila:
1. čas opravljanja dejavnosti – prednost 

pri izbiri ima ponudnik, ki dalj časa 
opravlja dejavnost predšolske vzgo-
je,

2. lokacija vrtca, kjer opravlja ali bo 
opravljal dejavnosti – prednost pri 
izbiri ima ponudnik, ki ponudi izva-
janje dejavnosti predšolske vzgoje 
na območju občine Domžale, kjer 
je manj oddelkov predšolske vzgoje 
glede na šolski okoliš,

3. delo z otroki s posebnimi potrebami 
– prednost pri izbiri ima ponudnik, ki 
ima daljše izkušnje z delom z otroki 
s posebnimi potrebami.

V. POSTOPEK PODELITVE 
KONCESIJE

6. člen

Koncesija za izvajanje javne službe 
predšolske vzgoje se podeli v skladu z 
določili zakona. 

7. člen

Kandidat mora ponudbi na javni razpis 
priložiti:
- dokazilo, da je registriran za opra-

vljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
v kolikor navedeno ni razvidno iz 
uradnih evidenc,

- odločbo o vpisu v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov na po-
dročju vzgoje in izobraževanja, ki ga 
vodi pristojno ministrstvo,

- program razvoja s finančnim načr-
tom za celotno obdobje razpisane 
koncesije,

- izjavo, da bo v primeru podelitve 
koncesije, ves čas trajanja le-te, iz-
vajal 9 urni dnevni program,

- izjavo, da bo v primeru podelitve 
koncesije, ves čas trajanja le-te, de-
javnost predšolske vzgoje opravljal 
za ceno programa vrtca, ki je določe-
na za izvajanje dnevnega programa 
predšolske vzgoje za javne vrtce v 
občini Domžale,

- izjavo, da bo v primeru podelitve 
koncesije, ves čas trajanja le-te, de-
javnost predšolske vzgoje izvajal na 
lokaciji, za katero bi bil izbran,

- izjavo, da bo v primeru podelitve 
koncesije, ves čas trajanja le-te, de-
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javnost predšolske vzgoje opravljal 
v obsegu med 70 in 90 otrok,

- podpisano besedilo vnaprej pripra-
vljene koncesijske pogodbe,

- ustrezno zavarovanje za resnost po-
nudbe, ki se določi v razpisu in vrne 
v dogovorjenem roku,

- izjavo, da ni v postopku prisilne 
poravnave, stečajnem postopku ali 
postopku prisilnega prenehanja,

- izjavo, da bo imel na dan odločitve in 
ves čas trajanja koncesije poravnane 
vse zapadle finančne in poslovne 
obveznosti, vezane na izvajanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije.

VI. TRAJANJE KONCESIJE IN 
NJENO IZVAJANJE

8. člen

Koncesija za izvajanje javne službe pred-
šolske vzgoje se podeli za določen čas, 
za dobo največ 10 let. 

9. člen

S pogodbo o koncesiji se podrobneje 
določi zlasti:
- predmet koncesije,
- obseg dejavnosti,
- cena programa, 
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije, 
- sredstva, ki jih za opravljanje dejav-

nosti zagotavlja koncedent,
- odvzem koncesije.

10. člen

Koncesija preneha:
- s potekom dobe trajanja koncesije,
- na podlagi odpovedi z najmanj eno-

letnim odpovednim rokom,
- z odvzemom koncesije, po poteku 

roka za odpravo pomanjkljivosti, če 
koncesionar ne opravlja javne službe 
v skladu s predpisi, aktom o koncesiji 
ter pogodbo o koncesiji,

- z odvzemom koncesije zaradi ne-
izpolnjevanja zakonskih pogojev ali 
pogojev, pod katerimi je bila konce-
sija podeljena.

VII. KONČNI DOLOČBI

11. člen

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

12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o predmetu, pogojih in 
postopkih za podeljevanje in prenehanje 
koncesije za izvajanje programa pred-
šolske vzgoje in varstva (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 5/02, 9/09).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-3/2016
Datum:  21. 01. 2016

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 11. 
seji dne 21.01.2016 sprejel

ODLOK 

O DENARNIH SOCIALNIH 
POMOČEH V OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo upravičenci, 
pogoji, merila in postopki za dodelitev 
denarnih socialnih pomoči občanom 
občine Domžale.

2. člen

Sredstva za dodelitev denarnih socialnih 
pomoči se zagotovijo v vsakoletnem 
proračunu Občine Domžale. 

II. VRSTE DENARNIH SOCIALNIH 
POMOČI

3. člen

Denarne socialne pomoči po tem od-
loku so:
1. enkratna denarna socialna pomoč,
2. izredna denarna socialna pomoč,
3. denarna socialna pomoč pri plačilu 

šolskih kosil učencev osnovne šole,
4. denarna socialna pomoč rejencem,
5. plačilo oziroma doplačilo v kriznem 

centru, zavodu, stanovanjski skupini, 

varni hiši oziroma drugi obliki name-
stitvi izven javne mreže.

1. ENKRATNA DENARNA SOCIALNA 
POMOČ

4. člen

Enkratna denarna socialna pomoč je 
namenjena premostitvi trenutne mate-
rialne ogroženosti socialno ogroženih 
posameznikov ali družin. Kot trenutna 
materialna ogroženost šteje nezmo-
žnost plačila šolskih potrebščin, šole v 
naravi oziroma kolonije, kurjave, hrane, 
oblačil, obutve, zdravstvenih storitev, 
ortopedskih ali tehničnih pripomočkov, 
ki jih ne krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, prispevkov do-
polnilnega zdravstvenega zavarovanja 
ali stanovanjskih stroškov (elektrika, ko-
munalne storitve, ogrevanje, upravljanje, 
najemnina, ipd.).

5. člen

Do enkratne denarne socialne pomoči 
je upravičen:
- posameznik, ki ima na območju 

občine Domžale prijavljeno stalno 
prebivališče, 

- družina, katere vsaj 2 člana družine 
imata na območju občine Domža-
le prijavljeno stalno prebivališče, 
in so izkoristili zakonske možnosti za 
rešitev iz socialne stiske po zakonu, 
ki ureja socialno varstvene prejemke 
v zadnjih šestih mesecih pred mese-
cem vložitve vloge ter izpolnjujejo 
pogoje iz tretjega odstavka tega 
člena. 
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Kot dokazilo o izkoriščenju zakonskih 
možnosti za rešitev iz socialne stiske 
po zakonu, ki ureja socialno varstvene 
prejemke šteje po tem odloku tudi potr-
dilo pristojnega centra za socialno delo 
o oddani vlogi za uveljavljanje pravic 
po zakonu, ki ureja socialno varstvene 
prejemke. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka 
mora izpolnjevati naslednje pogoje za 
dodelitev enkratne denarne socialne 
pomoči:
- posameznik, ki je prejemnik denarne 

socialne pomoči po zakonu, ki ureja 
socialno varstvene prejemke kot tudi 
posameznik, katerega dohodki ne 
presegajo višine, ki jo za pridobitev 
denarne socialne pomoči določa 
zakon, ki ureja socialno varstvene 
prejemke, za več kot 80%,

- družina, ki prejema denarno socialno 
pomoč po zakonu, ki ureja socialno 
varstvene prejemke kot tudi družina, 
kjer dohodek družine ne presega 
višine denarne socialne pomoči po 
zakonu, ki ureja socialno varstvene 
prejemke za več kot 80%.

Posameznik po tem odloku je samska 
oseba v skladu z zakonom, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
Družina po tem odloku so osebe, ki se 
upoštevajo poleg vlagatelja po zakonu, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev. 

6. člen

Pri izračunu upravičenosti do enkratne 
denarne socialne pomoči se upošteva 
denarna socialna pomoč, ki jo upravi-
čenec prejema na podlagi zakona, ki 
ureja socialno varstvene prejemke, vsi 
dohodki in prihodki po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ter 
štipendije, vse v obdobju zadnjih treh 
mesecev pred mesecem vložitve vloge. 

Merila za določitev višine minimalnega 
dohodka, ki je podlaga za dodelitev 
enkratne denarne socialne pomoči, so 
določena v zakonu, ki ureja socialno 
varstvene prejemke. 

7. člen

Enkratna denarna socialna pomoč se 
dodeli v višini 250,00 EUR, če gre za 
posameznika oziroma v višini 500,00 
EUR, če gre za družino.

Enkratna denarna socialna pomoč se 
upravičencu dodeli enkrat letno. 

Vloge za dodelitev enkratne denarne 
socialne pomoči se za tekoče koledarsko 
leto oddajajo najkasneje do vključno 
30.11. tekočega leta. 

8. člen 

Enkratna denarna socialna pomoč se na-
kaže upravičencu oziroma drugi pravni 
ali fizični osebi, če je upravičenec za to 
podal pisno privolitev.
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2. IZREDNA DENARNA SOCIALNA 
POMOČ

9. člen

Izredna denarna socialna pomoč se 
lahko, ne glede na dohodke in premo-
ženjsko stanje, dodeli upravičencem, 
če so se le-ti znašli v izjemno težkih 
razmerah, na katere sami niso mogli 
vplivati (predvsem naravna nesreča, 
težka bolezen ali drugi izjemni primeri), 
izkoristili pa so zakonske možnosti za 
rešitev iz socialne stiske po zakonu, ki 
ureja socialno varstvene prejemke v 
zadnjih šestih mesecih pred mesecem 
vložitve vloge. Izredna denarna socialna 
pomoč se lahko dodeli upravičencem 
tudi na predlog pristojnega centra za 
socialno delo. 

Upravičenci do izredne denarne socialne 
pomoči so posamezniki, ki imajo na ob-
močju občine Domžale prijavljeno stalno 
prebivališče ali družine, katerih vsaj 2 
člana družine imata na območju občine 
Domžale prijavljeno stalno prebivališče.

10. člen

Izredna denarna socialna pomoč se 
lahko dodeli tudi invalidu, ki ima na ob-
močju občine Domžale prijavljeno stalno 
prebivališče, kot pomoč pri odpravljanju 
ali rekonstrukciji arhitektonskih ovir ali 
nakupu tehničnih pripomočkov ali na-
prav, če se na ta način bistveno izboljšajo 
pogoji za socializacijo življenja invalida. 

11. člen

O višini izredne denarne socialne pomo-
či odloča občinska uprava na utemeljen 
predlog upravičenca ali pristojnega 
centra za socialno delo, vendar le-ta ne 
more biti višja od 700,00 EUR. 

V primeru dodelitve izredne denarne 
socialne pomoči invalidu je le-ta odvisna 
od cene posega, tehničnega pripomoč-
ka ali naprave, vendar ne more biti višja 
od 700,00 EUR. 

Izredna denarna socialna pomoč se 
dodeli praviloma enkrat letno.

3. DENARNA SOCIALNA POMOČ 
PRI PLAČILU ŠOLSKIH KOSIL 
UČENCEV OSNOVNE ŠOLE

12. člen

Do plačila šolskih kosil je upravičen 
učenec osnovne šole, ki ima skupaj z 
družino na območju občine Domžale 
prijavljeno stalno prebivališče in je 
družina izkoristila zakonske možnosti 
za rešitev iz socialne stiske po zakonu, 
ki ureja socialno varstvene prejemke v 
zadnjih šestih mesecih pred mesecem 
vložitve vloge.

V istem koledarskem letu se lahko dru-
žini dodeli enkratna denarna socialna 
pomoč ali denarna socialna pomoč pri 
plačilu šolskih kosil učencev osnovnih 
šol, ne pa obe hkrati.
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13. člen

Pogoj za dodelitev denarne socialne 
pomoči pri plačilu šolskih kosil učencev 
osnovne šole je, da gre za družino, ki 
prejema denarno socialno pomoč po 
zakonu, ki ureja socialno varstvene 
prejemke kot tudi družino, kjer dohodek 
družine ne presega višine denarne soci-
alne pomoči po zakonu, ki ureja socialno 
varstvene prejemke za več kot 80%.

14. člen

Višina denarne socialne pomoči pri 
plačilu šolskih kosil učencev osnovne 
šole je odvisna od cene šolskega kosila 
in se plačuje neposredno osnovni šoli na 
podlagi utemeljenega zahtevka osnovne 
šole za šolska kosila ob dnevih, ob kate-
rih poteka pouk.

Občinska uprava izda odločbo z veljav-
nostjo z mesecem vložitve vloge dalje, 
vendar najdlje za tekoče koledarsko leto. 

4. DENARNA SOCIALNA POMOČ 
REJENCEM

15. člen

Denarna socialna pomoč rejencem 
je namenjena kritju stroškov šolskih 
potrebščin, šolske prehrane, drugih 
obšolskih dejavnosti, v katere se rejenec 
vključuje (šola v naravi ali kolonija, ipd.) 
ter drugih osebnih potrebščin rejenca.

16. člen

Do denarne socialne pomoči rejencem 
so upravičeni rejenci, ki imajo prijavljeno 
stalno prebivališče na območju občine 
Domžale in so vključeni v redne oblike 
izobraževanja. 

17. člen

Denarna socialna pomoč rejencem se 
dodeli upravičencu na podlagi obrazlo-
ženega predloga pristojnega centra za 
socialno delo, največ do višine 250,00 
EUR v tekočem koledarskem letu.

5. PLAČILO OZIROMA DOPLAČILO 
V KRIZNEM CENTRU, ZAVODU, 
STANOVANJSKI SKUPINI, VARNI 
HIŠI OZIROMA DRUGI OBLIKI 
NAMESTITVE IZVEN JAVNE MREŽE

18. člen

Do plačila oziroma doplačila oskrbe v 
kriznem centru, zavodu, stanovanjski 
skupini, varni hiši oziroma drugi obliki 
namestitve izven javne mreže (v nada-
ljevanju: namestitev izven javne mreže) 
je upravičena oseba, ki ima na območju 
v občini Domžale prijavljeno stalno 
prebivališče in se je znašla v trenutni 
stiski glede nastanitve ter je po mnenju 
pristojnega centra za socialno delo upra-
vičena do navedenega plačila oziroma 
doplačila, plačilo oziroma doplačilo 
njegove oskrbe oziroma cena nastanitve 
pa je primerljiva s ceno namestitve v 
javni mreži.
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19. člen

Višina plačila oziroma doplačila je od-
visna od materialnih pogojev upravi-
čenca in dejansko nastalih obveznosti 
do namestitve izven javne mreže in 
se ugotavlja po določilih predpisov, ki 
določajo oprostitev pri plačilu socialno 
varstvenih storitev. 

Sredstva se izplačujejo največ 12 me-
secev z možnostjo podaljšanja, če se 
razmere niso spremenile. 

Sredstva se izplačujejo iz proračunske 
postavke iz katere se doplačuje oskrba 
v institucionalnem varstvu. 

III. POSTOPEK ZA 
UVELJAVLJANJE DENARNIH 
SOCIALNIH POMOČI

20. člen

O pravici do denarne socialne pomoči 
po tem odloku odloča občinska uprava v 
skladu z določili zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

Pritožba zoper odločbo o denarni so-
cialni pomoči ne zadrži njene izvršitve.

IV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

21. člen

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

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne po-
moči (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 6/12 – uradno prečiščeno besedilo 2).

23. člen

Postopki, ki so bili začeti pred uve-
ljavitvijo tega odloka, se zaključijo v 
skladu z določili Pravilnika o kriterijih za 
ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 6/12 – uradno prečiščeno 
besedilo 2).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-4/2016
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4 in 14/13 ZJF-
UPB4p), Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A in 
36/2011-ZFO-1B), Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 2/12 – UPB2) in 20. člen Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale 
na 11. seji dne 21. 01. 2016 sprejel

SKLEP 

O DOPOLNITVI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 
DOMŽALE ZA OBDOBJE OD LETA 2016 DO 2019 

1. Občinski svet sprejme sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine 
Domžale za obdobje od leta 2016 do 2019 z NRP 16034 – Celostna prometna 
strategija.

NRP/vir NAZIV 2016 2017 2018 2019
16034 Celostna prometna strategija 60.000 60.000 0 0
PP 162301 Izdelava prostorskih aktov
Vir: Lastna sredstva 20.000 20.000 0 0
Vir: Evropska sredstva 34.000 34.000 0 0
Vir: Transfer iz državnega 
proračuna

6.000 6.000 0 0

2. Občina Domžale za ta namen zagotovi sredstva na postavki 162301 – Izdelava 
prostorskih aktov v predlog rebalansa proračuna za leto 2016 in v predlog Pro-
računa Občine Domžale za leto 2017.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-5/2016
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 9. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo 
(Ur. list RS št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13) in 20. člen Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 11. 
seji dne 21. 01. 2016 sprejel

LETNI IZVEDBENI PROGRAM 
KULTURE OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2016

Letni izvedbeni program kulture za 
leto 2016 se udejanja preko programov 
javnih zavodov, javnega sklada, javnih 
razpisov za sofinanciranje javnih kultur-
nih programov 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 2016. Sestavni del letnega izved-
benega programa kulture je torej tudi 
finančni načrt občine, ki se spreminja v 
primeru, če se spremeni proračun za leto 
2016 (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 namenje-

ne tako odraslim kot otrokom (razne 
aktivnosti promocije branja, razstave, 
bralna značka, ipd.). Na podlagi odloč-
be Ministrstva za kulturo iz leta 2007 
je ugotoviti da Knjižnica Domžale kot 
osrednja knjižnica sodi med srednje 
razvite knjižnice, pri čemer dosega 90 
% vseh predpisanih minimalnih pogojev 
(od tega glede strokovnih delavcev...93 
% minimalnih pogojev). Program delo-
vanja knjižnice (letni plan) je sestavni del 
programa kulture občine.

1.2. Kulturni dom Franca Bernika Dom-
žale

Občina Domžale je ustanoviteljica 
javnega zavoda Kulturni dom Franca 
Bernika Domžale (kulturni dom), ka-
terega program je sestavni del tega 
programa. Kulturni dom upravlja tako z 
Galerijo Domžale, kot tudi z Menačni-
kovo domačijo. Zavod je s prevzemom 
likovnega razstavišča leta 2000 pričel z 
redno galerijsko dejavnostjo, s prevze-
mom Menačnikove domačije s 1.1.2011 
zagotavlja pogoje za muzejsko idr. 
dejavnost, od prve polovice leta 2002 
je javni zavod vodil poslovanje (admini-
strativne, tehnične in finančne naloge) 
v zvezi z izdajo občinskega glasila Sla-
mnik. 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).«.
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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 2016 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-
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 
izvajalci kulturnih programov oziroma 
projektov na podlagi izpolnjevanja 
pogojev in kriterijev iz naslova javnih 
razpisov, izvajalci 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 VZDRŽEVANJE, 
OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE:

3.1. in 3.2. Obnova opreme in investicij-
sko 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 
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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

3.3.1. Na področju ohranjanja kulturne 
dediščine potekajo akcije v skladu s 
konservatorskimi 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.). 

3.3.2. Stavba Kulturnega doma Franca 
Bernika Domžale sodi v registrirano 
kulturno dediščino, ki nujno potrebuje 
obnovo fasade oziroma obnovo stavb-
nega ovoja, ki bo glede na predračunska 
sredstva predvidoma razdeljen na več 
etap. 

3.4. Obnova odra v Letnem gledališču 
Studenec

Na podlagi ustrezne ureditve pravno 
formalnih oziroma lastniških razmerij 
so sredstva namenjena odstranitvi 
obstoječega odra in postavitev novega 
s pododrskim hodnikom in prostorom 
za šepetalce.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-1/2016
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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namen proračunska 
postavka

v EUR 
načrtovana 

proračunska 
sredstva

delež v %

I. javni zavodi, sklad  1.235.377   79,51%

1.1.Knjižnica Domžale  590.995   38,04%

1.1.1. Knjižnica Domžale-redna dejavnost 183100  523.755   33,71%
1.1.2. Sofin.nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico 
Domžale

183102  67.240   4,33%

1.2. Kulturni dom Franca Bernika Domžale  623.382   40,12%

1.2.1. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 183200  506.882   32,62%
1.2.2. Glasilo Slamnik 183400  98.500   6,34%
1.2.3. Izdaja monografije Aci Bertoncelj 183103  18.000   1,16%

1.3. Sklad za ljubiteljsko kulturo 183301  21.000   1,35%

II. programi in projekti ljubiteljskih kulturnih društev 
in drugih izvajalcev

 153.800   9,90%

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

 153.800   9,90%

2.1.1. Programi kulturnih društev in Zveze kulturnih 
društev

183300  114.600   7,38%

0,00%
2.1.2. Založniška dejavnost 183101  8.000   0,51%
2.1.3. Miklavževanje, božično novoletne prireditve in 
silvestrovanje

183306  31.200   2,01%

III. investicije, investicijsko vzdrževanje, kulturna 
dediščina

 164.500   10,59%

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

183502  20.000   1,29%

3.2. Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih 
društev

183506  22.000   1,42%

3.3. Ohranjanje kulturne dediščine  72.500   4,67%
3.3.1. Ohranjanje kulturne dediščine 182102  22.500   1,45%

Tabela: LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBČINE DOMŽALE ZA LETO 
2016 - FINANČNI NAČRT
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namen proračunska 
postavka

v EUR 
načrtovana 

proračunska 
sredstva

delež v %

3.3.2. Obnova KD Franc Bernik 182106  50.000   3,22%

3.4. Obnova odra v Letnem gledališču Studenec 183507  50.000   3,22%

skupaj sredstva za letni izvedbeni program kulture 
2016

 1.553.677   100,00%
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. 
list RS, št. 22/98) in 20. člen Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
11. seji dne 21. 01. 2016 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2016

I.

Letni program športa 2016 v spre-
jetem proračunu Občine Domžale

Sredstva za področje športa in rekre-
acije, so v proračunu Občine Domžale 
za leto 2016, razporejena po naslednjih 
glavnih vsebinah oziroma namenih : 

1. Program športa in rekreacije, ki 
zajema sofinanciranje programov 
športa in rekreacije športnih društev 
(programi društev), 

2. sredstva za Javni zavod za šport in 
rekreacijo za naslednje namene :
• redno delovanje Zavoda (plače 

zaposlenih in materialni stroški),
• za tekoče vzdrževanje objektov v 

občinski lasti in upravljanju Zavoda 
in

• za manjša investicijsko-vzdrževal-
na dela. 

3. sofinanciranje šolskega športa (šol-
skih športni tekmovanj),

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. sofinanciranje upravljanja, vzdrževa-
nja športnih objektov :
• v lasti občine (nosilec je Oddelek 

za investicije Občine Domžale)
• ostalih športnih objektov in opre-

me (objekti v neobčinski lasti, za 
katere potencialni upravičenci 
kandidirajo na podlagi posebnega 
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 in 
rebalansa proračuna za leto 2016.

Sredstva pod zaporednima številkama 
5 in 6, v zgornjem odstavku so sredstva 
za katere Zavod ne sklepa pogodbe z 
Občino (v preglednici so to sredstva 
pod zaporednimi številkami 1, 3, 6 in 7).

Proračunska sredstva v letu 2016 za 
vse programe športa in rekreacije 
znašajo 1.152.500,00 EUR.
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II.

Letni program športa 2016 opre-
deljen 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 vse programe je skupno namenjeno 
v letu 2016, 450.000,00 EUR, ki se na 
podlagi javnega razpisa ter v skladu s 
Pravilnikom o vrednotenju in sofinancira-
nju športnih in rekreativnih programov, 
razdelijo različnim izvajalcem.

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 pred-
šolskih otrok, s programi :
1.1.1. Zlati 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.

1.2. Interesna športna vzgoja šolo-
obveznih 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,

1.2.4. organizacija in izpeljava šolskih 
prvenstev, področnih prvenstev in re-
publiškega prvenstva v izbranih športnih 
panogah, ki jih za občino potrdi aktiv 
mentorjev šolske športne vzgoje OŠ, za 
področno prvenstvo Odbor Področnega 
centra Domžale.
Koordinacijo programov v točkah 1.1. in 
1.2. večinsko izvaja Zavod za šport in 
rekreacijo, kot javno službo. Sofinanci-
ranje je zagotovljeno s proračunskimi 
sredstvi in tudi sredstvi pristojnega 
Ministrstva oziroma Zavoda za šport 
Republike Slovenije Planica. Sofinancira 
se strokovni kader, stroški organizacije 
tekmovanj, stroški prehrane in prevoza 
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ter stroški priznanj zaključnih tekmovanj, 
v posameznih panogah.

1.2.5. interesna športna vzgoja predšol-
skih in šoloobveznih otrok, ki se izvaja 
v športnih društvih. 
Sofinancira se strokovni kader, ter najem 
objekta in sicer :
• pri interesni športni vzgoji predšol-

skih otrok v obsegu 60 ur in
• pri interesni športni vzgoji šoloob-

veznih otrok v obsegu 80 ur.

Skupine niso vključene v uradne tek-
movalne sisteme. V ta program štejejo 
t.i. pripravljalne selekcije v kolektivnih 
panogah ter posamezniki v individualnih 
panogah. 

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

1.3. Športna vzgoja otrok usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport.
V tej skupini športna društva kandidirajo 
v treh starostnih kategorijah, nad 7 do 15 
let (cicibanke in cicibani, mlajše deklice 
in dečki, starejše deklice in dečki, ki na-
stopajo v tekmovalnih sistemih različnih 
športnih panog (kolektivne in individual-
ne panoge), za naslov državnega prvaka. 
Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine.

1.4. Športna vzgoja otrok s posebni-
mi 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 mla-
dine
Sredstva so namenjena za 80 urne pro-
grame športne vzgoje v športnih dru-
štvih za udeležence, v športnih društvih 
vendar niso v skupini športnikov, ki so 
vključeni v redne tekmovalne sisteme in 
imajo možnost napredovanja v vrhunske 
športnike.

1.6. Športna vzgoja mladine, usmer-
jene 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 poseb-
nimi potrebami
Sredstva za športno vzgojo mladine niso 
posebej opredeljena.

1.8. Interesna športna dejavnost 
študentov
Tudi ta program je 80 urni, pr 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. Na podlagi 
objavljenih podatkov Olimpijskega ko-
miteja Slovenije-ZŠZ, pripada pravica 
do sofinanciranja tistim upravičencem, 
ki imajo pridobljeni status v času trajanja 
javnega razpisa za sofinanciranje špor-
tnih in rekreativnih programov. Podatki 
OKS so objavljeni vsako leto na začetku 
meseca oktobra. 

Sredstva za posamezne programe po 
vsebinah iz Nacionalnega programa 
športa, so v tem Letnem programu 
športa opredeljena v skupnem zne-
sku. Podrobna razdelitev bo znana 
na podlagi vrednotenja programov 
vseh izvajalcev prijavljenih na javni 
razpis za leto 2016 ter v skladu s 
Pravilnikom o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov. 

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

6.1. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu
Sofinancira se :
• osnovno in dodatno izobraževanje 

ter izpopolnjevanje strokovnega 
kadra v športnih društvih,

• 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
• udeležbo in kotizacijo na rednih 

letnih licenčnih seminarjih in dru-
gih izobraževalnih seminarjih.

6.2. Znanstveno-raziskovalna dejav-
nost
V letu 2016 se za to dejavnost ne bodo 
namenjala posebna sredstva.

6.3. Založniška dejavnost 
Za dejavnost založništva se sredstva lah-
ko namenijo za sofinanciranje biltenov, ki 
jih bodo društva izdala ob posebnih pri-
ložnostih ( jubileji). Sredstva se praviloma 
dodelijo za jubileje društev nad 50 let. 
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6.4. Informacijski sistem na področju 
športa
Sofinancira se delež stroškov vzposta-
vljanja in vzdrževanja spletnih strani 
športnih društev oziroma subvencionira-
nje mesečnih stroškov zakupa prostora 
na strežnikih.

6.5. Priznanja športnikom in špor-
tnim delavcem ter kakovostni do-
sežki
Sofinancirajo se tekoči stroški nabave 
priznanj, stroški priznanj, ki se podelijo 
najboljšim športnikom in športnim de-
lavcem ob zaključku leta ter kakovostni 
dosežki, na podlagi meril, ki so določeni 
s pravilnikom. Delež posameznim dru-
štvom pripada na podlagi posredovanih 
prijav na javni razpis Zavoda in ob pre-
dložitvi verodostojnih dokazil. 

6.6. Velike športne prireditve ( med-
narodne, državne, medobčinske in 
občinske).
So tiste prireditve, ki imajo po svoji 
vsebini širši ( javni) pomen, poseben 
društveni pomen in so organizirane na 
območju občine Domžale. Pomembne 
športne prireditve društev se izberejo na 
osnovi prijav športnih društev na razpis 
Zavoda. Med te prireditve štejejo tudi 
vse večje prireditve Občine Domžale, 
na katerih sodeluje več društev in štejejo 
med uradne občinske prireditve. 

Sredstva za sofinanciranje programov od 
6.1. do 6.6., so sredstva proračunske 
postavke 185112-Razvojne in stro-
kovne naloge v športu. Izvajalci letnega 
programa športa pridobijo sredstva za 

te programe na podlagi posebnega 
razpisa Zavoda. Do objave razpisa ter na 
podlagi uradnih vlog Zavodu za šport, 
se lahko izvajalcem omogoči sofinanci-
ranje nabave priznanj za izvedbo večjih 
prireditev. 

6.7. 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 : 
• 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 tekoče vzdrževanje 
objektov v upravljanju Zavoda in 

• sredstva za manjša investicijsko 
vzdrževalna dela na objektih v upra-
vljanju Zavoda.

Med materialnimi stroški in nado-
mestili je potrebno izpostaviti orga-
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nizacijo večjih prireditev (proglasitev 
najboljših športnikov, kolesarjenje 2016, 
organizacija in izvedba polmaraton 21 
km ter izvedba dveh Cooperjevih testov 
in vse druge večje prireditve, za katere 
Občina pooblasti Zavod za šport in 
rekreacijo.

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 
določena dela na kopališču ter izbolj-
šanje upravljanja določenih objektov. 
Realizacija teh dodatnih zaposlitev se 
zagotavlja z občasnimi ter pogodbenimi 
zaposlitvami, na podlagi izdanih soglasij, 
ki so predpisani z veljavno zakonodajo. 

Sredstva za tekoče vzdrževanje 
objektov, so glede na število objektov 
v upravljanju Zavoda ter glede na stanje 
določenih objektov minimalna. Pred-
nostni projekti, v okviru razpoložljivih 
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 ko-
pališča in druge zelene površine v 
športnih parkih (traktorska kosilnica, 
gnojila, mivka, novi veliki goli-stadi-
on, stroj za globinsko zračenje),

• Manjša sanacijska dela na atletski 
stezi in zunanjem metališču,

• Priprava in vzdrževanje drsališča in 
večnamenske ploščadi,

• Pokrivanje določenih obratovalnih 
stroškov na objektih v občinski lasti 
in 

• Drugi nujni oziroma tekoči posegi na 
objektih. 

Del sredstev za te namene bo potrebno 
zagotoviti tudi iz najemnin za objekte 
raznim uporabnikom.

Sredstva za manjša investicijsko 
vzdrževalna dela na objektih v upra-
vljanju Zavoda, predstavljajo razpoložlji-
vi namenski del sredstev, za posege, ki 
so nujni, saj bi sicer prišlo na objektih, 
ali pri obstoječi opremi do poslabšanja, 
ali celo uničenja. V to področje sodi 
tudi nabava opreme manjših vrednosti, 
kot npr. : 
• Nabava novih kabin za rezervne 

igralce in druge službene osebe,
• Ureditev vsaj enega novega otroške-

ga igrišča,
• 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 in drsališču 
ter stadionu in vseh drugih objektih 
ter površinah v upravljanju Zavoda 
za šport

• Nabava vzdrževalnih sredstev in 
opreme za zelene površine kopališča 
in druge zelene površine v športnih 
parkih (stroj za globinsko zračenje),

• Nabava dodatnih otroških igral za 
Športni park Ihan in Škrjančevo,
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• Rekonstrukcija sanitarij in garderob 
v ŠP Ihan, 

• Ureditev notranjih površin na drsa-
lišču ter ureditev varovalne ograje 
drsališča

• Nabava in montaža 296 m2 kera-
mičnih ploščic za obrobo velikega 
bazena,

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 za šport in 
rekreacijo Domžale. 

V letu 2016 so zagotovljena sredstva za 
začetek obnove kopališča.

Občina Domžale na podlagi javnega 
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 (PP185126).

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 2016, se spremeni tudi Letni 
program športa za leto 2016.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-2/2016
Datum:  21. 01. 2016  

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Vsebina po proračunskih postavkah Znesek v EUR Delež v %
1.Sofinanciranje programov športa in rekreacije 450.000,00 39,05%
od tega : 0,00%
1.1.za programe športa in rekreacije-Tekoči transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam

450.000,00 39,05%

2. Sofinanciranje šolskega športa-Športni programi za ŠŠD 45.000,00 3,90%

3.Sofinaciranje večjih športnih prireditev in udeležba 
športnikov na večjih mednarodnih prireditvah

13.000,00 1,13%

4.Razvojne in strokovne naloge v športu 12.500,00 1,08%
5.Javni zavod za šport in rekreacijo 560.000,00 48,59%
5.1. Tekoči transferi za delovanje zavoda (stroški dela, stroški 
materiala in stroški storitev), upravljanje in vzdrževanje 
objektov v občinski lasti in upravljanju

410.000,00 35,57%

5.1. stroški dela, stroški materiala in storitev v zvezi s 
poslovanjem oziroma upravljanjem in vzdrževanjem objektov 
v občinski lasti in upravljanju

0,00%

5.2.Sredstva za investicijske transfere v javni zavod 150.000,00 13,02%
0,00%

6.Upravljanje in vzdrževanje objektov -Investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov v občini Domžale

40.000,00 3,47%

od tega : 0,00%
6.1. obnova Kopališča Domžale+B20 40.000,00 3,47%
7. Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter 
parkov

32.000,00 2,78%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA-PRORAČUN 2016 1.152.500,00 100,00%

Preglednica 1: LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2016
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Na podlagi 191. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale št. 02/12-ura-
dno prečiščeno besedilo 2) in 20. člen 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 11. seji dne 21. 01. 
2016 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU PROGRAMA DELA 
OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE DOMŽALE ZA  
PRVO POLLETJE 2016

Občinski svet Občine Domžale sprejme 
Program dela Občinskega sveta Občine 
Domžale za prvo polletje 2016. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-3/2016
Datum:  21. 01. 2016

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 11. 
seji dne 21. 01. 2016 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU 
PREDSTAVNIKA V SVET 

JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA 
MLADE IN ČLANA ODBORA ZA 
STANOVANJSKO POLITIKO IN 

SPLOŠNE ZADEVE

1. Razreši se Urško Kabaj Pleterski, 
Jurčičeva 12, 1230 Domžale kot 
predstavnico občine v Svetu Javnega 
zavoda Center za mlade in namesto 
nje imenuje mag. Tomaža Deželaka, 
Gostičeva ulica 22, Domžale.

2. Razreši se Urško Kabaj Pleterski, Jur-
čičeva 12, 1230 Domžale kot članico 
Odbora za stanovanjsko politiko 
in splošne zadeve in namesto nje 
imenuje Roberta Hrovata, Stritarjeva 
ulica 18, Dob.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-7/2015
Datum:  21. 01. 2016        

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 11. 
seji dne 21. 01. 2016 sprejel

SKLEP 

O IZDAJI MNENJA  
K IMENOVANJU  

DIREKTORICE CENTRA  
ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale daje po-
zitivno mnenje k imenovanju direktorice 
mag. Anje Osojnik, Klanjškova 1, 3000 
Celje, za direktorico Centra za socialno 
delo Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0320-109/2015
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 7. člen Odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda Center za zaščito 
in reševanje Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 11/15) in 20. člen 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 11. seji dne 21. 01. 
2016 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU 
PREDSTAVNIKOV SVETA 

ZAVODA »CENTER ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE DOMŽALE«

1. Za predstavnika Občine Domžale 
se v Svet javnega zavoda Center za 
zaščito in reševanje Domžale imenu-
jeta: 
• Janez Breceljnik, Pelechova cesta 

3a, Radomlje
• Milan Tomše, Prešernova cesta 

46a, Radomlje

2. Za predstavnika uporabnikov oz. 
zainteresirane javnosti se v Svet 
javnega zavoda Center za zaščito in 
reševanje Domžale imenujeta:
• Tina Urankar, Drinova cesta 2, Ihan, 

Domžale 
• Stane Kovač, Ljubljanska cesta 112, 

Domžale
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3. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja, da župan v Svet javnega 
zavoda Center za zaščito in reševanje 
Domžale imenuje:
• mag. Renata Kosec, Ulica Matije 

Tomca 2, Domžale
• Joško Korošec, Preserje pri Rado-

mljah, Tovarniška ulica 23, Rado-
mlje

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-8/2015
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 10. člena Odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda »Zavod za šport in 
rekreacijo Domžale« (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 10/01, 6/03 in 10/15) in 20. 
člen Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet 
Občine Domžale na 11. seji dne 21. 01. 
2016 sprejel

SKLEP 

O IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZAVODA ZA ŠPORT IN 
REKREACIJO DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale soglaša 
z imenovanjem Uroša Križaniča, Ulica 
bratov Učakar 28, 1000 Ljubljana, za di-
rektorja javnega zavoda »Zavod za šport 
in rekreacijo Domžale« za mandatno 
obdobje štirih let 2016 - 2020. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-9/2015
Datum:  21. 01. 2016

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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