
Uradni Vestnik Št. 01/13 1

Domžale, 18. 02. 2013, št. 1    cena z DDV: 4,34 €

Na podlagi 7. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. list  RS, št. 
32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 
38/10-ZUKN, 57/11) ter  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 14. 02. 2013 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH  

ODLOKA O RAVNANJU S 
KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI DOMŽALE

1. člen 

V Odloku o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 5/02 in 
10/09; v nadaljevanju: odlok) se spre-

meni drugi odstavek 1. člena odloka 
tako, da se po novem glasi:

» Ravnanje s komunalnimi odpadki in 
odlaganje komunalnih odpadkov je 
obvezna gospodarska javna služba, 
organizirana v okviru javnega pod-
jetja, ki jo opravlja Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.«

2. člen 

Spremeni se drugi odstavek 16. člena 
odloka tako, da se po novem glasi:

»Odvoz odpadkov z zbirnih mest pri 
uporabnikih se izvaja:

- mešani komunalni odpadki na 14 
dni

- ločeno zbrana embalaža na 14 dni 
(izmenično z mešanimi komunalni-
mi odpadki)

- organski odpadki, vključno od 16. 
februarja do vključno 14. novem-
bra, na 7 dni

- organski odpadki, vključno od 15. 
novembra do vključno 15. februar-
ja, na 14 dni.«



Uradni Vestnik Št. 01/132

3. člen

V 16.a členu odloka se na koncu doda 
novi odstavek, ki se glasi:

»Uporabniki, ki se ukvarjajo s kme-
tijsko dejavnostjo in razpolagajo z 
gnojišči, niso zavezanci za uporabo 
obvezne gospodarske javne službe 
zbiranja in odvoza organskih odpad-
kov iz gospodinjstev.«

4. člen

Črta se drugi odstavek 17. člena 
odloka.

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

V novem četrtem odstavku  17. člena 
Odloka se spremeni zadnji stavek 
tako, da se po novem glasi:

»Cena za ravnanje z organskimi 
odpadki se izračuna na način, da se 
velikost posode za organske odpadke 
pomnoži s 3,83 (t.j. povprečno število 
odvozov na mesec v koledarskem 
letu, ki se izračuna kot število odvozov 
v letu deljeno s številom mesecev v 
letu).«

5. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-1/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi  3. člena Odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Dom-
žale (Uradni vestnik Občine Domžale 
9/96) ter  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
POKOPALIŠKI IN POGREBNI 

DEJAVNOSTI TER O 
UREJANJU POKOPALIŠČ 

1. člen

V Odloku o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
(Uradni vestnik  Občine Domžale št. 
5/2003, v nadaljevanju odlok), se spre-
meni 2. člen tako, da se glasi:

»Urejanje in vzdrževanje pokopališč 
ter pokopališka in pogrebna dejav-
nost je obvezna gospodarska javna 
služba (v nadaljevanju: javna služba), 
ki jo na območju občine Domžale 
izvaja Javno komunalno podjetje Pro-
dnik d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec). 
Gospodarska javna služba se opravlja 
na pokopališčih Domžale, Dob, Ho-
mec, Ihan, Krtina, Dragomelj – Pšata, 
Radomlje, Rova, Šentpavel, Škocjan 
in Trojica.« 

2. člen 

Spremeni se 4. člen odloka tako, da 
se glasi:

»Pokopališke storitve  so naslednje: 
oddajanje grobnih prostorov v najem, 
sklepanje najemnih pogodb ter vode-
nje evidence o grobovih in sklenjenih 
najemnih pogodbah, urejanje in vzdr-
ževanje pokopališč, razdelitev poko-
pališč na posamezne zvrsti grobov, 
prekop grobov, čiščenje pokopališč, 
izvajanje pokopališke dežurne službe 
in opravljanje drugih nalog, ki so do-
ločene z zakonom in s tem odlokom.«  

3. člen

Spremeni se 5. člen odloka tako, da 
se glasi: 

»Pogrebna dejavnost zajema: zagoto-
vitev uporabe in najema mrliške ve-
žice, urejanje dokumentacije, prijavo 
pokopa, naročilo in izvedbo osnovne-
ga pogreba in pogrebne svečanosti, 
prevoz umrlega,  pokop, izkop in zasip 
jame ter zaščito sosednjih grobov ter 
prvo ureditev groba. 

V okviru javne službe se zagotavlja 
osnovni pokop, ki zajema zagotovitev  
opreme za pokop,    pripravo pokoj-
nika za pokop ter   pripravo groba in 
pokopa, ki je lahko: 

- zemeljski pokop umrlega v krsti; 
- priprava na upepelitev umrlega in 

pokop žare s pepelom; 
- priprava na upepelitev umrlega in 

raztros pepela. 

Z odredbo se določijo osnovni stan-
dardi za zagotovitev opreme za po-
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kop,  priprave pokojnika za pokop ter  
priprave groba in pokopa.

Cene osnovnih pokopaliških in po-
grebnih storitev se določijo z odredbo.

Pogrebna svečanost, upepelitev ter 
izvajanje pogrebne dežurne službe 
in druga dela se posebej dogovorijo 
z izvajalcem javne službe.«

4. člen

Na  koncu 8. člena odloka se dodajo 
nove alineje, ki se glasijo:

» -  urejeno parkirišče,
-  pravilna namestitev stojal za  

kolesa,
-  privezi za pse .«

5. člen

Spremeni se 10. člen odloka tako, da 
se glasi: 

» Pokojni se pokoplje:

- v grob za klasičen pokop, kjer se 
umrli položi v krsto in pokoplje v 
grob ali grobnico, 

- pokop z žaro, kjer se upepeljeni 
ostanki umrlega shranijo v žaro in 
pokopljejo v grob ali grobnico,

- raztros pepela, ki se opravi na 
posebej določenem prostoru na 
pokopališču. 

Pepel pokojnika se lahko raztrosi v 
primeru, če je na pokopališču zago-
tovljen primeren prostor za raztros.«

6. člen

Spremeni se 11. člen odloka tako, da 
se glasi: 

 »Pogrebi so vsak dan od ponedeljka 
do sobote, razen ob nedeljah in prazni-
kih ter dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji in sicer:

- od  1. aprila do 30. septembra od 
10.00 do 19.00 ure 

- od  1. oktobra do 31. marca od 10.00 
do 16.00 ure.

Na posebno željo naročnika in v so-
glasju z izvajalcem se lahko pogreb 
izvede tudi ob nedeljah, praznikih 
in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji.«

7. člen

V 15. členu odloka se doda novi 2. 
odstavek, ki se glasi:

»Uporaba prostora za raztros se po-
ravna ob naročilu tovrstnega pogreba 
v enkratnem znesku v višini letne 
najemnine za enojni grob. Na željo 
in po naročilu naročnika pogrebne 
storitve se lahko ime pokojnika, ka-
terega pepel se je raztrosil, zapiše 
standardizirano na za to namenjeno 
napisno ploščo, kar izvede izvajalec.« 

Dosedanji drugi odstavek postane 
tretji odstavek.

8. člen

Spremeni se 16. člen odloka tako, da 
se glasi:
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»Prostor za grobove in raztros pepela 
se oddaja v najem najmanj za 10 let, 
nakar se lahko po poteku najemne 
dobe pogodba podaljša. 

Najmanj dva meseca pred potekom 
najemne pogodbe mora izvajalec pi-
sno opozoriti najemnika o prenehanju 
pogodbe in ga opozoriti na posledice, 
če pogodbe ne bi podaljšal. 

Najemnik je dolžan odstraniti opremo 
groba v 60 dneh po preteku oziroma 
prenehanju najemne pogodbe. 

Če tega ne stori, stori to izvajalec na 
najemnikove stroške, grob oziroma 
prostor za grob pa odda drugemu v 
najem. 

V času od odstranitve opreme groba 
do poteka mirovalne dobe in ponovne 
oddaje grobnega prostora drugemu 
najemniku, skrbi za minimalno vzdr-
ževanje opuščenega groba izvajalec. 

Sredstva za vzdrževanje iz prejšnje-
ga odstavke tega člena zagotavlja 
izvajalec.«  

9. člen

Spremeni se  20. člen odloka tako, da 
se glasi: 

»Z odredbo se določijo osnovni stan-
dardi za opravljanje pokopališke in 
pogrebne dejavnosti iz   tega  odloka. 

Pokopališke in pogrebne storitve za 
osnovni zemeljski pokop umrlega v 
krsti, osnovni pokop žare s pepelom, 
raztros pepela umrlega in ostale 
pogrebne storitve, pristojbine in na-
jemnine za najem grobov se zaračuna-

vajo v skladu z osnovnimi  standardi  
in cenami, ki jih  z odredbo določi 
Občinski svet Občine Domžale.

Cene storitev sestavljajo postavke, ki 
zagotavljajo pokritje stroškov pokopa 
ter enostavno reprodukcijo na objek-
tih in napravah, vezanih na to dejav-
nost. Cene pokopaliških in pogrebnih 
storitev morajo biti tržno primerljive.

Najemnine morajo pokriti stroške 
vzdrževanja pokopališča in objektov.« 

10. člen

Na  koncu 22. člena odloka se dodata 
novi alineji, ki se glasita:

» - kolesa je potrebno parkirati na 
označenem parkirišču za kolesa,

   - pse je potrebno privezati na zato 
označenem prostoru izven pokopa-
lišča.«

11. člen

Spremeni se 27. člen odloka tako, da 
se glasi: 

»Z globo 1000 EUR se kaznuje izvaja-
lec, če opusti predpisana ravnanja iz 
8. člena tega odloka. 

Z globo  300 EUR se kaznuje odgovor-
na oseba izvajalca, ki opusti predpisa-
na ravnanja iz 8. člena tega odloka.

Z globo  150 EUR  se kaznuje, kdor krši 
določila iz prve, druge, tretje, pete in 
šeste alineje 22. člena tega odloka.

Z globo  300 EUR se kaznuje, kdor krši 
določila iz četrte in sedme alineje 22. 
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člena tega odloka ter kdor krši dolo-
čila 23. člena tega odloka.«  

12. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-2/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člen Odloka o poko-
pališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč (Uradni vestnik 
Občine Domžale 5/03) ter  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 14. 02. 2013 sprejel

ODREDBO 
 

O OSNOVNIH STANDARDIH 
POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH 

STORITEV TER DOLOČITVI 
CEN V OBČINI DOMŽALE

1. člen

S to odredbo se določajo cena in stan-
dard za osnovne pogrebne storitve, 
cena intervencije ob smrti na poziv, 
cena najema mrliške vežice in cene 
pokopaliških storitev, pristojbin in na-
jemnin za najem grobov . Vse cene so 
navedene brez pripadajočega davka 
na dodano vrednost.

2. člen

Prevzem in prevoz pokojnika s kraja 
smrti se v okviru osnovnega pogreba 
izvaja  od ponedeljka do petka od 
07.00 do 19.00 ure ter v soboto od 07. 
do 15.00 ure. 

Izven časa iz prvega odstavka tega 
člena, v nočnem času, ob praznikih ter 
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med dela prostimi dnevi je prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti predmet 
posebnega dogovora. 

Cena prevzema  pokojnika izven  časa iz prvega odstavka je za 30% višja od cene 
določene za pripravo pokojnika in prevoz iz 2. točke 3.,4. in 5. člena te odredbe.    

Cena prevzema pokojnika v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, nedeljah 
in praznikih ter dela prostih dnevih pa je za 50 % višja od cene določene za 
pripravo pokojnika in prevoz iz 2. točke 3.,4. in 5. člena te odredbe.

Pokop v okviru osnovnega pogreba se izvaja od ponedeljka do sobote:

- od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure 
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure.

Izven tega termina se pogrebi izvajajo po dogovoru z izvajalcem in ceni, ki je 
za 30 % višja od določene skupne cene  iz 3., 4. in 5. člena te odredbe. 

Pokop je lahko:

•	 zemeljski	pokop	umrlega	v	krsti	(osnovni	klasični	pogreb),
•	 pokop	žare	s	pepelom	v	grob	(osnovni	žarni	pogreb)	in
•	 raztros	pepela.

3. člen

Osnovni klasični pogreb s krsto obsega naslednjo opremo in storitve: 
skupna cena = 589,94 € 

1. Oprema: 157,21 €

a. krsta: tip 332 oz. ustrezna osnovna krsta za klasičen pokop 
•	osnovni	material:	iverica,	masivni	les	(smreka,	topol	in		podobno),	furnir
•	barve	in	laki
•	lepilo
•	ročaji:	les,	plastika,	kovina	ali	drugi	materiali
•	dimenzija	krste:	dolžina	največ	do	2,10	m,	širina	največ	do	0,70	m,	višina	

največ do 0,70 m.

b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
•	material	iz	polietilena	ali	naravno	razgradljivih	snovi

2. Priprava pokojnika in prevoz 137,93 €

a. Delo s  pokojnikom:
•	 dvig	in	prenos	pokojnika	z	mesta	smrti,	položitev	v	krsto	in	prenos	do	vozila
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b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje 
za pokop, naročilo pogreba 

c. Prevoz pokojnika na območju občine Domžale:
•	vozilo	furgon	z	atestom,	prirejeno	samo	za	prevoz	krst
•	zastrta	okna	ali	matirana	stekla
•	oznaka	prevoznika	na	vratih	kabine	voznika
•	spremstvo:	voznik	in	dva	spremljevalca

3. Priprava groba in pokop 294,80 €

a. pogrebna svečanost:
•	pogrebno	moštvo	(3	pogrebci)
•	uporaba	vozička	za	krsto

b. pokop:
•	priprava	zabojnika	za	zemljo
•	izkop	grobne	jame	povprečne	dimenzije:	dolžina	2,20	m,	širina	0,90	m	in	

globina 1,80 m
•	spust	krste	v	grob
•	zasip	grobne	jame
•	zaščita	sosednjih	grobov

4. člen

Osnovni žarni pogreb obsega naslednjo opremo in storitve: 
skupna cena = 434,51 € 

1. Oprema: 142,91 €

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za upepelitev
•	osnovni	material:	les	druge	kategorije
•	barve	in	laki	na	vodni	podlagi
•	lepilo
•	brez	ročajev

b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
•	material	iz	polietilena	ali	naravno	razgradljivih	snovi

c. osnovna žara:
•	barvna	kovina:	aluminij
•	brez	površinske	zaščite
•	prostornina	žare:	3,5	do	4	l
•	dodatek	k	osnovni	žari	šamotna	ploščica	s	številko	in	napisom
•	gravura	na	žari
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2. Priprava pokojnika in prevoz 213,60 €

a. Delo s  pokojnikom:
•	dvig	in	prenos	pokojnika	z	mesta	smrti,	položitev	v	krsto	in	prenos	do	

vozila

b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje 
za pokop, naročilo pogreba 

c. Prevoz pokojnika na območju občine Domžale in prevoz krste iz občine 
Domžale v Ljubljano na Žale na upepelitev:
•	vozilo	furgon	z	atestom,	prirejeno	samo	za	prevoz	krst
•	zastrta	okna	ali	matirana	stekla
•	oznaka	prevoznika	na	vratih	kabine	voznika
•	spremstvo:	voznik	in	dva	spremljevalca

d.  urejanje upepelitve (priprava dokumentacije za upepelitev in priprava krste 
na upepelitev)

3. Priprava groba in pokop 78,00 €

a. pogrebna svečanost:
•	pogrebno	moštvo	(1	pogrebec)

b. pokop:
•	izkop	grobne	jame	povprečne	dimenzije:	dolžina	0,50	m,	širina	0,50	m	in	

globina 0,50 m
•	zasip	grobne	jame

5. člen

Raztros pepela pokojnikov obsega naslednjo opremo in storitve: 
skupna cena = 455,51 € 

1. Oprema: 142,91 €

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za upepelitev
•	osnovni	material:	les	druge	kategorije
•	barve	in	laki	na	vodni	podlagi
•	lepilo
•	brez	ročajev

b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
•	material	iz	polietilena	ali	naravno	razgradljivih	snovi
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c. osnovna žara:
•	barvna	kovina:	aluminij
•	brez	površinske	zaščite	
•	prostornina	žare:	3,5	do	4	l.

2. Priprava pokojnika in prevoz 213,60 €

a. Delo s  pokojnikom:
•	dvig	in	prenos	pokojnika	z	mesta	smrti,	položitev	v	krsto	in	prenos	do	

vozila

b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje 
za pokop, naročilo pogreba 

c. Prevoz pokojnika na območju občine Domžale in  prevoz krste iz občine 
Domžale v Ljubljano na Žale na upepelitev:
•	vozilo	furgon	z	atestom,	prirejeno	samo	za	prevoz	krst
•	zastrta	okna	ali	matirana	stekla
•	oznaka	prevoznika	na	vratih	kabine	voznika
•	spremstvo:	voznik	in	dva	spremljevalca.

d. urejanje upepelitve (priprava dokumentacije za upepelitev in                                pri-
prava krste na upepelitev)  

3. Priprava groba in pokop 99,00 €

a. pogrebna svečanost:
•	 pogrebno	moštvo	(1	pogrebec)

b. uporaba žare za raztros

c. priprava raztrosnega prostora

6. člen

Intervencija – prevoz na poziv: 
skupna cena = 250,97 € 

1. Oprema: 121,00 €

a. uporaba transportne krste

b. higienska vreča z nosilnimi trakovi v katero se položi pokojnika in se jo 
hermetično zapre:
•	material	iz	polietilena	ali	naravno	razgradljivih	snovi
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2. Storitve: priprava pokojnika 129,97 €

a. Delo s  pokojnikom:
•	dvig	in	prenos	pokojnika	z	mesta	smrti,	položitev	v	krsto	in	prenos	do	

vozila

b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti

c. Prevoz pokojnika na območju občine Domžale:
•	vozilo	furgon	z	atestom,	prirejeno	samo	za	prevoz	krst
•	zastrta	okna	ali	matirana	stekla
•	oznaka	prevoznika	na	vratih	kabine	voznika
•	spremstvo:	voznik	in	dva	spremljevalca.

d. Razkuževanje opreme, vozila in delavcev

7. člen

Najem mrliške vežice = 61,43  €/dan 

Mrliška vežica je na dan najema odprta in na razpolago najemnikom med 
8. in 20. uro.  V istem času imajo najemniki mrliške vežice na razpolago tudi 
čajno kuhinjo.

Najem čajne kuhinje  je vključen v ceno najema mrliške vežice.

8. člen

Cene pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov znašajo:

•	 Prenos	najemništva	grobnih	polj	 10,60	EUR

•	 Soglasje	k	spomeniku		 58,40	EUR

•	 Vzdrževanje	opuščenih	grobov	 13,74	EUR

•	 Stroški	letnega	vzdrževanja	grobov

•	 žarni	grob	 14,00	EUR

•	 enojni	grob	 21,00	EUR

•	 raztros	pepela	 21,00	EUR

•	 dvojni	grob	 41,00	EUR

•	 grobnica	in	grobovi	izven	standardnih	dimenzij	 83,00	EUR
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9. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe pre-
neha veljati Odredba o določitvi cen 
pokopaliških storitev, pristojbin in 
najemnin za najem grobov (Uradni 
vestnik občine Domžale št. 12/2011).

10. člen

Cene veljajo 15. dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-3/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o do-
ločanju območij ter o imenovanju 
in označevanju naselij, ulic in stavb 
(ZDOIONUS; Uradni list RS, št. 25/08)  
ter  20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ULIČNEGA 
SISTEMA V NASELJU 

PRESERJE PRI RADOMLJAH

1. člen

S tem odlokom se v območju naselja 
Preserje pri Radomljah spremeni ulič-
ni sistem z vzpostavitvijo treh novih 
ulic in preštevilčenjem stavb.

2. člen

V naselju Preserje pri Radomljah se 
vzpostavi nova ulica z imenom »V 
boršt«.

Ulica poteka po zemljiščih parc.št. 
963/31, 963/30, 963/216, 963/215, 
963/212, 963/211 in 963/208, vse k.o. 
1937 – Homec.

3. člen

V naselju Preserje pri Radomljah se 
vzpostavi nova ulica z imenom »Roje«.

Ulica poteka po zemljiščih parc.št. 
963/97 in 963/65, obe k.o. 1937 – 
Homec.
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4. člen

V naselju Preserje pri Radomljah 
se vzpostavi nova ulica z imenom 
»Jarmen«.

Ulica poteka po zemljišču parc.št. 
963/63 k.o. 1937 – Homec.

5. člen

V naselju Preserje pri Radomljah se 
preštevilčijo stavbe z naslednjimi 
hišnimi številkami:

Pelechova cesta 35
Pelechova cesta 35a
Pelechova cesta 35b
Pelechova cesta 35c
Pelechova cesta 36
Pelechova cesta 36a
Pelechova cesta 37
Pelechova cesta 37a
Pelechova cesta 37b
Pelechova cesta 37 c
Pelechova cesta 38
Pelechova cesta 39

6. člen

Občina Domžale zagotovi finančna 
sredstva za izvedbo s tem odlokom 
določenih sprememb, napisne ulične 
table, table spremenjenih in preštevil-
čenih hišnih številk obstoječih stavb. 

Občina Domžale zagotovi finančna 
sredstva za zamenjavo osebnih izka-
znic za fizične osebe, ki so imele na 
območju, na katerega se spremembe 
nanašajo, prijavljeno stalno bivališče 
pred 1.1.2012.

Vse ostale fizične osebe, ki so na 
območju na katerega se spremembe 
nanašajo, prijavile stalno ali začasno 
bivališče od 1.1.2012 dalje, same za-
gotovijo finančna sredstva za stroške 
zamenjave osebnih dokumentov.

Pravne osebe zasebnega in javnega 
prava, ki imajo sedež na območju, na 
katerega se spremembe nanašajo, 
zagotovijo finančna sredstva za kri-
tje stroškov zamenjave dokumentov 
oziroma listin v zvezi s poslovanjem.

7. člen

Geodetska uprava Republike Slove-
nije in Upravna enota Domžale sta 
dolžni na podlagi tega odloka izvesti 
vse spremembe v registru prostorskih 
enot, evidenci hišnih številk, fizični 
označitvi stavb in registru prebival-
stva, in sicer v treh mesecih po uve-
ljavitvi tega odloka.

8. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-4/2013
Datum:    14. 02. 2013 

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.



Uradni Vestnik Št. 01/1314

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Odloka o proračunu Občine Domžale 
za leto 2013 (Ur. vestnik Občine Domžale št. 14/12) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

O DOPOLNITVI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2013

Dopolni se Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale 
za leto 2013, ki ga je Občinski svet Občine Domžale sprejel na svoji 18. seji 
dne 13.12.2012.

zap.
št.

upravljavec šifra 
in ime 
k.o.

parc.
št. 

velikost 
v m² 

vrsta dejanske 
rabe

orientacijska 
vrednost

metoda 
razpolaganja in 
ostali podatki

118 JP CČN 
Domžale - 
Kamnik

1963
Študa

169/3,  
169/4, 
170/4, 
170/9, 
175/5, 
176/4, 
176/6, 
176/7, 
177/2, 
179/4, 
180/3, 
180/4, 
180/6, 
170/1, 
169/6, 
170/11, 
175/4, 
176/9, 
176/11, 
177/4, 
178/2, 
179/6

37.812 Območje 
komunalne 
in okoljske 
infrastrukture

Zemljišča so 
namenjena 
infrastrukturi 
za čiščenje 
odpadnih voda. 
Občina Domžale 
bo prodala 
sorazmerni delež 
Občini Cerklje na 
Gorenjskem, ki 
je pristopnica k 
nadgradnji CČN 
Domžale-Kamnik

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-1/2013  
Datum:    14. 02. 2013                    

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 
92/05, 108/09 in 57/12)  ter  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

O UKINITVI STATUSA 
JAVNEGA DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri 
zemljiščih:

parc.št. katastrska 
občina 

ID znak

5416/8 Domžale 1959-5416/8-0

5354/7 Domžale 1959-5354/7-0

5354/8 Domžale 1959-5354/8-0

5355/13 Domžale 1959-5355/13-0

5355/14 Domžale 1959-5355/14-0

1147/12 Brezovica 1958-1147/12-0

1148/2 Brezovica 1958-1148/2-0

713/58 Selo 1966-713/58-0

723/4 Selo 1966-723/4-0

722 Selo 1966-722/0-0

104 Domžale 1959-104/0-0

4317/2 Domžale 1959-4317/2-0

1040/3 Rova 1935-1040/3-0

1040/4 Rova 1935-1040/4-0

1461/5 Dob 1943-1461/5-0

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-4/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo (Ur. 
list .RS, št. 77/07-Uradno prečiščeno 
besedilo 1, 56/08, 4/10 in 20/11) ter  
20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

LETNI IZVEDBENI PROGRAM 
KULTURE OBČINE DOMŽALE 

ZA LETO  2013

Letni izvedbeni program kulture za 
leto 2013 se udejanja preko progra-
mov javnih zavodov, javnega sklada, 
javnih povabil oziroma razpisov za 
financiranje 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 raznoli-
kost, slovensko kulturno identiteto. 
Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim 
proračunom za leto 2013. Sestavni 
del letnega izvedbenega programa 
kulture je torej tudi finančni načrt 
občine, ki se spreminja v primeru, če 
se spremeni proračun za leto 2013 
(rebalans-i).

I.

JAVNI ZAVODI  IN SKLAD:

1.1. Knjižnica Domžale

Knjižnica Domžale, katere soustano-
viteljica je Občina Domžale, izvaja 
redno knjižničarsko dejavnost, ki jo 
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občina neposredno sofinancira. V 
okviru redne dejavnosti javni zavod 
izvaja tudi druge kulturne dejavnosti, 
ki so namenjene tako odraslim kot 
otrokom (razna predavanja, okrogle 
mize, razstave, igrice ipd.). Na pod-
lagi odločbe 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 delovanja knjižnice 
(letni plan) je sestavni del programa 
kulture občine.

1.2. Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale

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 
Menačnikovo domačijo. Zavod je s 
prevzemom likovnega razstavišča 
leta 2000 pričel z redno galerijsko de-
javnostjo, 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 spre-
membo akta o ustanovitvi je kulturni 
dom prevzel tudi izdajateljske pravice 
nad glasilom Slamnik. Program javne-
ga zavoda za leto 2013 je priloga tega 
programa.

1.3. Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava 
Domžale

Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Domžale, 
realizira predvsem programe na ni-
voju občine, regije in države. Sredstva 
pridobiva od republiškega sklada in 
od občin, katerih območje pokriva. 
Program za leto 2013 je priloga tega 
programa.

II.

PROGRAMI LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH DRUŠTEV IN 
DRUGIH IZVAJALCEV NA 

PODROČJU KULTURE:

Javna povabila oziroma razpisi za 
programe kulturnih društev ter dru-
ge posamezne kulturne programe 
in projekte ter projekti proračunskih 
uporabnikov

Občina Domžale na podlagi javnih 
povabil oziroma razpisov  ali neposre-
dnih pogodb s proračunskimi uporab-
niki sofinancira naslednje programe 
oziroma projekte:

1. programi kulturnih društev in 
Zveze kulturnih društev

2. sofinanciranje kulturnih prireditev
3. miklavževanje, božično novoletne 

prireditve in silvestrovanje
4. založniška dejavnost.

V primeru javnih povabil  oziroma 
razpisov se sredstva delijo na podlagi  
javno objavljenih meril oziroma krite-
rijev oziroma pravilnika. Predlog za 
dodelitev sredstev pa  predstojniku 
(županu) pripravi Komisija za vodenje 
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postopkov javnih povabil oziroma 
komisija, ki jo določa Zakon o javnih 
financah.

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 
povabil oziroma razpisov, izvajalci 
dostavijo potrebno dokumentacijo, ki 
izkazuje izvedbo programov oziroma 
projektov, ki je podlaga za dodelitev 
javnih sredstev. Sredstva za posame-
zne projekte proračunskih uporab-
nikov se lahko dodelijo na podlagi 
neposredne pogodbe. 

III.

INVESTICIJE, INVESTICIJSKO 
IN DRUGO VZDRŽEVANJE, 
OHRANJANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE:

3.1. in 3.2. Obnova opreme 
in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov

Na podlagi javnega povabila oziroma 
razpisa se zagotavljajo 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 dru-
štev in drugih izvajalcev na področju 
kulture. Na podlagi vlog proračunskih 
uporabnikov in podpisanih pogodb se 
dodeljujejo sredstva za te namene, za-
gotovljena pa so na postavki Obnova 
opreme in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov proračunskih upo-
rabnikov.

3.3. Ohranjanje kulturne dediščine

Na področju ohranjanja kulturne 
dediščine potekajo akcije v skladu  
s konservatorskimi smernicami  Za-
voda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Kranj (v 
nadaljevanju: Zavod). Del sredstev 
se deli na podlagi javnega povabila-
poziva oziroma razpisa. Sredstva so 
namenjena tudi tekočemu vzdrževa-
nju spominskih obeležij, ki prav tako 
poteka v skladu s konservatorskimi 
smernicami Zavoda. Predlogi se med 
letom dopolnjujejo, glede na ugoto-
vitve pri ogledih in na spremenjene 
situacije na terenu, običajno pa gre 
za manjša obnovitvena dela (tudi ob-
nova vodnjakov) ali urejanje zemljiško 
knjižnega stanja ali služnosti oziroma 
dostopov do spomenikov. V okviru 
razpoložljivih sredstev se upoštevajo 
pobude zainteresiranih organizacij 
(KS, društev ipd.). 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-2/2013
Datum:    14. 02. 2013                    

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Tabela: LETNI  IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBČINE DOMŽALE 
ZA LETO 2013-FINANČNI NAČRT

namen proračunska 
postavka

v EUR
načrtovana 

proračunska 
sredstva

delež v %

I. javni zavodi, sklad  1.226.740 82,79%

1.1.Knjižnica Domžale 651.240 43,95%

1.1.1. Knjižnica Domžale-redna dejavnost 183100 584.000 39,41%

1.1.2. Sofin.nakupa knjižnega gradiva za 
Knjižnico Domžale

183102 67.240 4,54%

1.2. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 554.500 37,42%

1.2.1. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 183200 456.000 30,77%

1.2.2. Glasilo Slamnik 183400 98.500 6,65%

1.3. Sklad za ljubiteljsko kulturo 183301 21.000 1,42%

II. programi in projekti ljubiteljskih 
kulturnih društev in drugih izvajalcev

173.000 11,68%

2.1. Javna povabila (ali  za posamezne 
projekte proračunskih uporabnikov)

173.000 11,68%

2.2.1. Programi kulturnih društev in Zveze 
kulturnih društev

183300 90.000 6,07%

2.2.2. Sofinanciranje kulturnih prireditev 183302 45.000 3,04%

2.2.3. Založniška dejavnost 183101 15.000 1,01%

2.2.4. Miklavževanje, božično novoletne 
prireditve in silvestrovanje

183306 23.000 1,55%

III. investicije, investicijsko vzdrževanje, 
kulturna dediščina

82.000 5,53%

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

183502 25.000 1,69%

3.2. Sofinanciranje infrastrukture in opreme 
kulturnih društev

183506 22.000 1,48%

3.3. Ohranjanje kulturne dediščine 182102 35.000 2,36%

skupaj sredstva za letni izvedbeni program 
kulture 2013

     1.481.740    100,00%
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu 
(Ur. list RS št. 22/98) ter  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 14. 02. 2013 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2013

I.

Letni program športa 2013 v spre-
jetem proračunu Občine Domžale

Sredstva  za področje športa in 
rekreacije, so  v proračunu Občine 
Domžale za leto 2013, razporejena po 
naslednjih glavnih vsebinah oziroma 
ekonomskih namenih : V proračunu 
Občine Domžale za leto 2013

1. Program športa  in rekreacije, ki 
zajema sofinanciranje programov 
športa in rekreacije športnih dru-
štev (programi društev), skupaj z 
namenskimi sredstvi za subvenci-
oniranje najema športnih površin 
in objektov za društva, ki nimajo 
svojih objektov, ali površin in dru-
štev, ki jim obstoječe kapacitete 
za vadbo ne zadoščajo,

2. sofinanciranje šolskega športa 
(šolskih športni tekmovanj ipd., 
skladno s proračunom),

3. sredstva za Javni zavod za šport 
in rekreacijo,

4. sredstva za razvojne in strokovne 
naloge v športu oziroma sofinanci-

ranje razvojnih in strokovnih nalog 
izvajalcev športnih programov,

5. sofinanciranje večjih športnih pri-
reditev in udeležba športnikov na 
večjih prireditvah, 

6. sofinanciranje upravljanja, vzdrže-
vanja športnih objektov :
•	v	lasti	občine,
•	ostalih	 športnih	 objektov	 in	

opreme,

Razčlenitev vsebin in obsega sred-
stev je razvidna iz preglednice, ki je 
sestavni del letnega programa športa. 
Vsebine,namen in način sofinanci-
ranja  so  navedeni  v opisnem delu 
sprejetega Proračuna za leto 2013.

Proračunska sredstva v letu 2013 za 
vse programe športa in rekreacije 
znašajo  1.274.500,00 EUR.

II.

Letni program športa 2013 oprede-
ljen po vsebinah iz nacionalnega 
programa športa

Strukturo Letnega programa športa 
po vsebinah iz nacionalnega progra-
ma športa lahko razdelimo na dve 
veliki skupini in sicer :

•	 Programi	 športa	 in	 rekreacije	
(programi otrok in mladine ter 
odraslih) in

•	 Razvojne	 in	 strokovne	 naloge	 v	
športu (športni objekti ter strokov-
no delo v športu).

Vsebine so razvidne iz pregleda v 
nadaljevanju, obseg financiranja pa v 
priloženi preglednici. Športni in rekre-
ativni programi za katere na javnem 
razpisu kandidirajo različni izvajalci 
so naslednje :
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A. ŠPORTNI PROGRAMI OTROK 
IN MLADINE

1. Športna vzgoja otrok, mladine 
in študentov

Po vsebini so to programi vseh špor-
tnih 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 pla-
vanja. 

Sofinancira se propagandni material 
(knjižice, kolajne, diplome), ter stro-
kovni 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 
republiškega 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 služ-
bo. Sofinanciranje je zagotovljeno s 
proračunskimi sredstvi in tudi sred-
stvi Ministrstva za izobraževanje, 
znanost,kulturo in šport. Sofinancira 
se strokovni kader, stroški organiza-
cije tekmovanj, stroški prehrane in 
prevoza ter stroški priznanj zaključnih 
tekmovanj, v posameznih panogah.

1.2.5. interesna športna vzgoja pred-
šolskih in šoloobveznih otrok, ki se 
izvaja v športnih društvih. 

Sofinancira se strokovni kader, ter 
najem objekta in sicer :

•	 pri	 interesni	 športni	 vzgoji	 pred-
šolskih 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 individu-
alnih panogah. 

Sredstva društva pridobijo na pod-
lagi javnega razpisa občine za sofi-
nanciranje športnih in rekreativnih 
programov.

1.3. Športna vzgoja otrok usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport.

V to skupino spadajo  programi špor-
tnih društev za starostne kategorije 
nad 7 do 15 let (cicibanke in cicibani, 
mlajše deklice in dečki, starejše dekli-
ce in dečki, ki nastopajo v tekmoval-
nih sistemih različnih športnih panog 
(kolektivne in individualne panoge). 
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Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine.

1.4. Športna vzgoja otrok s posebni-
mi potrebami

Sredstva za te programe so zagoto-
vljena v okviru namenskih sredstev, 
ki so določena z letnim programom 
športa.

1.5. Interesna športna vzgoja mla-
dine 

Sredstva so namenjena za 80 urne 
programe športne vzgoje v športnih 
društvih za udeležence, ki niso vklju-
čeni v tekmovalne sisteme.

1.6. Športna vzgoja mladine, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport

To so programi športnih društev za 
starostne kategorije nad 15 do 19 
let (mlajše mladinke in mladinci ter 
starejše mladinke in mladinci), ki 
nastopajo v tekmovalnih sistemih 
različnih športnih panog (kolektivnih 
in individualnih). 

1.7. Športna vzgoja mladine s poseb-
nimi potrebami

Sredstva za športno vzgojo mladine 
niso posebej opredeljena. 

1.8. Interesna športna dejavnost 
študentov

Sredstva za športno dejavnost štu-
dentov niso posebej opredeljena. V 
primeru prijave na javni razpis se 
vrednotijo v skupini interesne športne 
vzgoje mladine. 

B. ŠPORTNI PROGRAMI 
ODRASLIH

V to skupino se uvrščajo naslednji 
programi :

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

Vsebinsko jih  opredeljujemo  kot 
športno-tekmovalne in rekreativne 
programe odraslih, ki se izvajajo v 
celoti v športnih društvih.

Sredstva za vrhunski šport so na-
menska sredstva za sofinanciranje 
športnikov, s statusom svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega 
razreda. Na podlagi objavljenih po-
datkov  Olimpijskega komiteja Slove-
nije-ZŠZ, pripada pravica do sofinan-
ciranja tistim upravičencem, ki imajo 
pridobljeni  status  v času trajanja 
javnega razpisa za sofinanciranje 
športnih 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 priloženi preglednici in  
tem Letnem programu športa opre-
deljena v skupnem znesku. Podrobna 
razdelitev bo opravljena na  podlagi 
vrednotenja programov vseh izva-
jalcev prijavljeni na javni razpis za 
leto 2013 ter v skladu s Pravilnikom o 
vrednotenju športnih in rekreativnih 
programov. 
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6.Sofinanciranje najema športnih 
površin in objektov

Posebej je prikazan še del sredstev za 
sofinanciranje najema telovadnic in 
drugih športnih površin za izvajalce 
programov, ki nimajo svojih objektov 
in površin, ali tistih izvajalcev, ki jim 
zaradi večjega števila športnikov v 
vadbenem procesu primanjkuje teh 
površin. Ta sredstva se nakazujejo ne-
posredno upravljavcem teh objektov 
na podlagi posebnih pogodb. Delež 
sredstev po posameznih programih in 
po posameznih izvajalcih je mogoče 
ugotoviti po sklenitvi vseh pogodb za 
posamezno leto oziroma po dejanski 
realizaciji.

7. Razvojne in strokovne naloge v 
športu - skupni programi.

7.1. Izobraževanje, usposabljanje 
in spopolnjevanje strokovnih ka-
drov v športu.

Sofinancira se :

•	 osnovno	in	dodatno	izobraževanje	
ter izpopolnjevanje strokovnega 
kadra v športnih društvih,

•	 del	 stroškov	 praktičnega	 dela	
rednega izobraževanja študentov 
v okviru Fakultete za šport, na 
tistih usmeritvah oziroma za tiste 
športne panoge (programe), ki so 
že do sedaj dosegale rezultate dr-
žavnega nivoja, za športno vzgojo 
otrok in mladine ter za programe 
za katere več društev izrazi inte-
res, oziroma del praktičnega dela 
rednega izobraževanja študentov 
Fakultete za šport, ki prebivajo na 
območju Občine Domžale,

•	 udeležbo	in	kotizacijo	na	rednih	le-
tnih licenčnih seminarjih in drugih 
izobraževalnih seminarjih.

7.2. Znanstveno-raziskovalna de-
javnost 

V letu 2013 se za to dejavnost ne bodo 
namenjala posebna sredstva.

7.3. Založniška dejavnost 

V letu 2013 bodo za dejavnost založni-
štva namenjena  sredstva, za sofinan-
ciranje biltenov, ki jih bodo društva 
izdala ob posebnih priložnostih (ju-
bileji), del sredstev pa bo namenjen 
tem stroškom tudi  pri organizacijah 
velikih  športnih prireditvah.

7.4.Priznanja športnikom in špor-
tnim delavcem, ter kakovostni 
dosežki

Sofinancirajo se stroški tekočih in le-
tnih priznanj športnikom in športnim 
delavcem, ter kakovostni dosežki, na 
podlagi meril, ki so določeni s pravil-
nikom. Delež posameznim društvom 
pripada na podlagi posredovanih 
prijav na javni razpis Zavoda in ob 
predložitvi verodostojnih dokazil.

7.5. Velike športne prireditve 
društev ( mednarodne, 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. Po-
membne športne prireditve društev 
se izberejo na osnovi prijav športnih 
društev na razpis Zavoda.
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7.6. Informacijski sistem na podro-
čju športa

Sofinancira se delež stroškov vzposta-
vljanja in vzdrževanja spletnih strani 
športnih društev oziroma subvenci-
oniranje mesečnih stroškov zakupa 
prostora na strežnikih.

7.7. Športni objekti

Občina Domžale letno zagotavlja v 
proračunu del sredstev za vzdrževa-
nje športnih objektov v občinski lasti, 
ki so v upravljanju Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale. 

Na podlagi javnega povabila Občina 
Domžale zagotavlja tudi del sredstev 
za vzdrževanje drugih objektov, na 
katerih se izvaja organizirana športna 
in rekreativna dejavnost že več let.

Namensko so določena sredstva za 
rekonstrukcije, adaptacije športnih 
objektov občinskega pomena, ali na-
bavo določene nujne športne opreme.

Sredstva za upravljanje športnih 
objektov v občinski lasti in v upravlja-
nju Zavoda, so sredstva, ki se razpo-
rejajo na posamezne objekte z letnim 
načrtom ter v odvisnosti od nujnosti 
posegov, ki zagotavljajo ustreznost 
objektov za varno uporabo, vadbo in 
tekmovanja. 

Prioritetne naloge v letu 2013 bodo :

•	 Priprava	kopališča	na	novo	kopal-
no sezono, 

•	 Rekonstrukcija	 ostrešja	 v	 Domu	
športnih organizacij (nadaljevanje 
del iz leta 2012)

•	 Nadaljevanje	izgradnje	zunanjega	
metališča, ki ga omogočajo razpo-
ložljive površine,

•	 Nadaljevanje	 	 del	 za	 izgradnjo	
dveh teniških igrišč,

•	 Nadaljnja	 	 rekonstrukcija	 Skate	
parka,

•	 Zamenjava	 sistema	 ogrevanja	 v	
Teniški dvorani in garderobnih 
prostorih ter obnova in razširitev 
garderobnih prostorov in sanitarij 
pri Teniški dvorani Domžale

•	 Zamenjava	 umetne	 trave	 na	
malem igrišču z umetno travo v 
Športnem parku Domžale,

•	 Rekonstrukcija	 ene	 košarkarske	
igralne površine na večnamen-
ski ploščadi v Športnem parku v 
Domžalah (preplastitev igrišča, 
montaža pregibnih obročev, nova 
konstrukcija obeh košev),

•	 Izdelava	projektne	dokumentacije	
za legalizacijo objektov v Špor-
tnem parku Domžale, vključno s 
postopki vpisa objektov v javne 
evidence,

•	 Izdelava	fasade	na	objektu	»gara-
že« na kompleksu odbojkarskih 
igrišč,

•	 Druga	 manjša	 investicijsko-vzdr-
ževalna dela ter nabava določene 
manjkajoče opreme, na  objektih, 
v upravljanju Zavoda.

Poleg proračunskih sredstev bodo  pri 
realizaciji projekta za rekonstrukcijo 
DŠO – nadzidava ostrešja in zame-
njava strešne kritine, dokončno izko-
riščena že odobrena dodatna sredstva 
Fundacije za šport.

Na Fundacijo za šport so bile za leto 
2013, oddane kandidature še kandida-
ture za naslednje projekte :
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•	 Izgradnja	 (nadaljevanje	 gradnje)	
dveh zunanjih teniških igrišč v 
Športnem parku Domžale, kar 
predstavlja nove športne površine 
ter 

•	 Zamenjava	 sistema	 ogrevanja	 v	
Teniški dvorani in garderobnih 
prostorih  ter obnova in razširitev 
garderobnih prostorov in sanitarij 
pri Teniški dvorani Domžale.

Poleg tega pa je potrebno omeniti še 
kandidaturo za dve veliki športno-re-
kreativni prireditvi in sicer :

1. Kolesarjenje po krajih Upravne 
enote Domžale, ki vključuje tudi 
dirko za Pokal Slovenije rekreativ-
nih tekmovalcev, ki se bo v letu 
2013 imenovala »dirka za Pokal 
Andreja Hauptmana ter 

2. Izvedbo polmaratona 21 km, v 
sklopu prireditev »Domžale tečejo 
2013«, ki bo v letu 2013 še posebej 
privlačna, saj bo predstavljala 
hkrati tudi državno prvenstvo za 
veterane.

7.8. Delovanje Zavodov s področja 
športa in športnih zvez

Sredstva so namenjena za delovanje 
javnega zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale in sicer  za plače  in nadome-
stila plač zaposlenih, ter materialne 
stroške poslovanja in vsa druga nado-
mestila ki so povezana z dejavnostjo 
Zavoda v širšem smislu. Med temi 
stroški in nadomestili je potrebno 
izpostaviti  organizacijo večjih priredi-
tev (proglasitev najboljših športnikov, 
kolesarjenje 2013, organizacija in iz-
vedba polmaraton 21 km ter izvedba 
dveh Cooperjevih testov. Zavod si bo 
s pridobitvijo dodatnih (izven prora-

čunskih) sredstev, prizadeval za orga-
nizacijo brezplačnih tečajev drsanja 
ter organizacijo aktivnosti za vse na 
drsališču v Domžalah, v času zimskih 
šolskih počitnic. Ukrepi na državnem 
nivoju in potrebno zmanjševanje vseh 
stroškov na področju javne porabe, so 
še vedno v veljavi, zato bo potrebno 
zagotoviti maksimalno racionalno 
poslovanje Zavoda.  Dodatne oziroma 
nujne  zaposlitve za določena dela na 
kopališču ter izboljšanje upravljanja 
določenih objektov, se bo zagota-
vljalo z občasnimi  ter pogodbenimi 
zaposlitvami. 

7.9. Velike mednarodne športne 
prireditve in udeležba športnikov 
na mednarodnih prireditvah, ter 
sofinanciranje drugih prireditev in 
programov

Sredstva iz te točke so posebna na-
menska sredstva za sofinanciranje 
velikih prireditev ali dosežkov špor-
tnikov občine Domžale, kot dodatna 
podpora društvom in posameznikom 
in se delijo na podlagi Pravilnika o 
pogojih in merilih za sofinanciranje 
programov prireditev in drugih aktiv-
nosti iz proračuna Občine Domžale.

III.

DRUGE DOLOČBE

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
društev (športni in rekreativni progra-
mi) se razdelijo v celoti na podlagi jav-
nega razpisa in prispelih programov 
športnih društev. Namenska sredstva 
iz navedenega programa se razde-
lijo in porabijo v celoti za planirane 
namene. Če sredstev tekom leta ni 
mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni 
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vsi pogoji za porabo, lahko Občinski 
svet na predlog Župana oz. Zavoda 
za šport in rekreacijo, ob sprejemanju 
rebalansa proračuna spremeni zne-
sek namenskih sredstev in sprejme 
odločitev, da se del sredstev nameni 
tudi drugemu uporabniku ali v druge 
namene. Prerazporeditev teh sredstev 
predstavlja sočasno tudi spremembo 
letnega programa športa.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-3/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2013
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Na podlagi 7. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale  (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 14/11)  
ter  47. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI Z LETNIM  
PROGRAMOM DELA 

NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2013

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2013.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-5/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 17. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale  (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 14/11)  
ter  48. člena Statuta Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

 O SPREJEMU DOKONČNIH 
POROČIL NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE DOMŽALE 
ZA LETO 2013

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad tekočim poslovanjem Občine 
Domžale za leto 2011, v okviru 
katerega se je pregledalo prora-
čunske postavke:

a. 061310 Plače občinske uprave

b. Posamezne NRP združene v po-
stavkah 132268, 152218, 163106, 
163204, 185105

c. 043100 Informiranje javnosti

d. 063102 Materialni stroški občin-
ske uprave

e. 063200 Vzdrževanje upravne 
zgradbe in opreme

f. 112200 Sofinanciranje društev 
in organizacij s področja kmetij-
stva

g. 143201 Turistična društva

h. 156100 Sofinanciranje okoljevar-
stvenih organizacij in društev
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i. 195200 Društva s področja razi-
skovanja ter tehnične kulture

j. Sklenjene pogodbe o opremlja-
nju z zasebnimi investitorji

k. Investicije v infrastrukturo

2.  Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad zaključnim računom proraču-
na Občine Domžale za leto 2010, 
v okviru katerega se je pregledalo 
proračunske postavke:

- 063201 Nabava opreme in inven-
tarja

- 132204 EU projekt – Kamniška 
Bistrica kot zelena os regije

- 162301 Izdelava prostorskih 
aktov

- 192104 Investicijsko vzdrževanje 
vrtcev

- 193107 Investicijsko vzdrževanje 
šol

- 132100 Vzdrževanje javnih pro-
metnih površin

- 13029002 Investicijsko vzdrževa-
nje in gradnja občinskih cest  

- 152218 Investicije v sistem za 
odvajanje sanitarnih odpadnih 
vod

- 163205 Investicije v urejanje po-
kopališč in poslovilnih objektov

3.  Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pregle-
du nad zakonitostjo cen izvajal-
cev gospodarskih javnih služb v 
okviru katerega se je pregledalo 
proračunsko postavko 152216 in-
vesticijsko vzdrževanje Prodnik.

4. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pre-
gledu nad poslovanjem Krajevne 
skupnosti Radomlje za leto 2011.

5. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad poslovanjem Zavoda za šport 
in rekreacijo Domžale za leti 2010 
in 2011.

6. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad Tekočim poslovanjem Občine 
Domžale za leto 2012.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-6/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 53.a člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list. RS, št. 129/06) 
in 28. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI S PODANIM 
POZITIVNIM MNENJEM K 

IMENOVANJU RAVNATELJEV  
SREDNJE ŠOLE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja, da je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, gle-
de na dosedanje delo, dala pozitivno 
mnenje Primožu Škoficu, Vodovodna 
2, 1230 Domžale, za ravnatelja Gi-
mnazije na Srednji šoli Domžale in 
Marku Mlakarju, Ilešičeva 15, 1231 
Ljubljana – Črnuče za ravnatelja 
Poklicne in strokovne šole na Srednji 
šoli Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-10/2013
Datum:    14. 02. 

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 
svoji 19. seji dne 14. 02. 2013 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU KANDIDATA 
OBČINE DOMŽALE V NOVEM 

RAZVOJNEM SVETU LUR

Kot kandidata Občine Domžale v nov 
Razvojni svet LUR Občina Domžale 
predlaga:

Andrejo POGAČNIK JARC, Prešerno-
va cesta 43, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/2013
Datum:    14. 02. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.



Uradni Vestnik Št. 01/13 31

V skladu z 10. členom Odloka o povračilih za priklop na plinovodno omrežje 
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 11/00, 4/01) izdajam

SKLEP O VIŠINI POVRAČILA

Povračilo za priključitev na plinovodno omrežje znaša: 

Vrednost povračila v EUR/kW Delež v %

1. Priključna moč do 30 kW 7,80 100

2. Priključna moč do 50 kW 9,36 120

3. Priključna moč do 300 kW 10,14 130

4. Priključna moč nad 300 kW 10,92 140

Cene so brez DDV. 

Vrednosti povračil so v veljavi naslednji dan po objavi.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Domžale je v Odloku o povračilih za priklop na plinovo-
dno omrežje pooblastil župana Občine Domžale, da višino povračil iz 6. člena 
tega odloka v Uradnem vestniku potrdi z rastjo življenjskih stroškov kot jih 
ugotavlja Statistični urad RS. Predlagano ceno uskladi župan Občine Domžale.

Dosedanje vrednosti povračil za priklop po odloku so bile:

Vrednost povračila v EUR/kW Delež v %

1. Priključna moč do 30 kW 7,60 100

2. Priključna moč do 50 kW 9,12 120

3. Priključna moč do 300 kW 9,88 130

4. Priključna moč nad 300 kW 10,64 140

Koncesionar GJS oskrbe z zemeljskim plinom je predložil nove vrednosti po-
vračil za priklop, ki jih je utemeljil z indeksom rasti življenjskih stroškov za leto 
2012, kot jih ugotavlja Statistični urad RS. Indeks I2012=102,7.

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 3542-1/2013
Datum:   15. 01. 2013

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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