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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 
9. seji dne 15. 10. 2015 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA “ZAVOD ZA ŠPORT IN 
REKREACIJO DOMŽALE«

1. člen

V 3. členu Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za šport in 
rekreacijo Domžale« (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 10/01 in 6/03, 
v nadaljevanju: odlok) se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»Skrajšano ime: Zavod za šport Dom-
žale.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odsta-
vek 3. člena odloka postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek 3. člena odloka.

2. člen

V drugem odstavku 6. člena odloka 
se tretja alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»• dva (2) izvoljena predstavnika iz-
vajalcev letnega programa športa.«.

Spremeni se četrti odstavek 6. člena 
odloka tako, da se glasi: 

»Izvajalci letnega programa športa 
so športna in rekreativna društva s 
sedežem in pretežnim članstvom v 
občini Domžale«. 

3. člen

V prvem odstavku 7. člena odloka se 
besedilo »ter osnovnih šol« črta.

V drugem odstavku 7. člena odloka 
se besedilo »zainteresirane športne 
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in rekreativne javnosti« nadomesti z 
besedilom »izvajalcev letnega progra-
ma športa«.

V četrtem odstavku 7. člena odloka se 
besedilo »ali šola« črta.

V petem odstavku 7. člena odloka 
se besedilo »športne in rekreativne 
javnosti« nadomesti z besedilom »iz-
vajalcev letnega programa športa«.

4. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena 
odloka tako, da se glasi:

»Direktorja zavoda imenuje in razrešu-
je Svet zavoda. K imenovanju in raz-
rešitvi direktorja zavoda daje soglasje 
ustanovitelj. Za direktorja zavoda je 
lahko imenovan, kdor izpolnjuje na-
slednje pogoje:

• končan magistrski študijski pro-
gram 2. stopnje ali univerzitetni 
študijski program (stari)

• najmanj štiri leta delovnih izkušenj 
• ima vodstvene in organizacijske iz-

kušnje/sposobnosti, kar dokazuje 
s preteklim delom

• predloži program dela Zavoda za 
šport in rekreacijo Domžale za 
naslednja štiri leta  v pisni obliki 
na največ petih straneh na pod-
lagi javno dostopnih podatkov o 
zavodu.

Prednost imajo kandidati z delovnimi 
izkušnjami  v športnih organizacijah 
in združenjih.

5. člen

V drugem odstavku 12. člena odloka 
se beseda »programov« nadomesti z 
besedo »društev«.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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Na podlagi 103. člena Zakona o cestah 
(Ur. list RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15), 
8. člena Odloka o občinskih cestah 
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 12/05, 
8/13) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
9. seji dne 15. 10. 2015 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA  
O KATEGORIZACIJI 
OBČINSKIH CEST IN 
KOLESARSKIH POTI  
V OBČINI DOMŽALE  

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o kategorizaciji občin-
skih cest in kolesarskih poti v občini 
Domžale v prvi obravnavi.
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