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Domžale, 22. 10. 2012, št. 11    cena z DDV: 2,70 €

Na podlagi  56. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo 4, 110/11 – 
ZDIU 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 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

ODLOK

O USTANOVITVI 
PRORAČUNSKEGA SKLADA  

ZA NADGRADNJO CENTRALNE 
ČISTILNE NAPRAVE  
DOMŽALE - KAMNIK

1. člen

S tem odlokom se ustanovi proračun-
ski sklad za nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave Domžale - Kamnik (v 
nadaljevanju proračunski sklad).

Proračunski sklad je evidenčni račun 
v okviru proračuna Občine Domžale, 
ki ga odpre Občina Domžale zaradi 
ločenega vodenja prejemkov in iz-
datkov in uresničevanje namena iz 2. 
člena tega odloka.

2. člen

Namen proračunskega sklada je za-
gotavljanje sredstev za nadgradnjo 
Centralne čistilne naprave Domžale 
– Kamnik za kritje finančnega vložka 
Občine Domžale pri skupnem pro-
jektu.

Tako pridobljena sredstva se upora-
bijo za realizacijo investicije v nad-
gradnjo Centralne čistilne naprave 
Domžale – Kamnik, ki je predvidena 
v investicijskem programu. 

3. člen

Proračunski sklad se ustanovi za 
nedoločen čas z namenom izvajanja 
nalog na področju investicije v nad-
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gradnjo Centralne čistilne naprave 
Domžale – Kamnik. 

4. člen

Proračunski sklad se financira iz 
proračunskih sredstev zagotovljenih 
v vsakokratnem proračunu Občine 
Domžale za tekoče leto na proračun-
ski postavki Nadgradnja centralne 
čistilne naprave Domžale – Kamnik. 
Občinski svet Občine Domžale vsako 
leto ob sprejemu proračuna določi 
višino sredstev namenjenih proračun-
skemu skladu.

Namenski prejemki proračunskega 
sklada so sredstva EU, države, drugih 
lokalnih skupnosti in njunih pravnih 
oseb ter prejemki iz naslova prejetega 
dobička iz Javnega podjetja Central-
na čistilna naprava Domžale – Kamnik 
d.o.o. Medsebojne pravice do teh na-
menskih prejemkov se lahko uredijo 
s pogodbo, ki mora biti v skladu z 
namenom tega odloka. 

Vir sredstev proračunskega sklada 
so prejemki od upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi proračunskega 
sklada (obresti).

Lastni viri iz prvega odstavka tega 
člena in drugi prejemki iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena so 
namenski in se lahko uporabljajo 
izključno za namene določene v 2. 
členu tega odloka.

5. člen

Za upravljanje in izvrševanje nalog 
proračunskega sklada je pristojen 
župan.

6. člen

Obveznosti proračunskega sklada se 
pokrivajo iz sredstev sklada.

Izplačila v breme proračunskega 
sklada se lahko izvajajo do višine 
razpoložljivih sredstev proračunskega 
sklada.

Neporabljena sredstva na računu pro-
računskega sklada na koncu tekočega 
leta se prenesejo v prihodnje leto.

7. člen

Proračunski sklad preneha, ko je 
izpolnjen namen, za katerega je bil 
ustanovljen.

Po prenehanju proračunskega sklada 
se preostala finančna sredstva vrnejo 
v proračun Občine Domžale.

8. člen

Odlok prične veljati 15. dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-16/2012
Datum:    18. 10. 2012                    

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 
svoji 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI  
ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU  

V OBČINI DOMŽALE 

1. člen

Spremeni se drugi odstavek 4. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09) tako, da se glasi:

»Štipendije se izplačujejo vse do diplome oziroma do dosežene 7. ravni izo-
brazbe, tudi v času absolventskega staža, vendar v celotni dobi študija le eno 
študijsko leto.«.

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in se prične uporabljati 
s šolskim oziroma študijskim letom 2012/2013.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-17/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-ura-
dno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4), 174. člena Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
2/12-uradno prečiščeno besedilo 2) ter  20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

SKLEP

 O SPREJEMU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE  
ZA LETO 2013 IN ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2014 – prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o proračunu Občine Dom-
žale za leto 2013 v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primerna osnova za 
nadaljnjo obravnavo.

2. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o proračunu Občine Dom-
žale za leto 2014 v prvi obravnavi in ugotavlja, da je primerna osnova za 
nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-27/2012
Datum:    18. 10. 2012

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 
svoji 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

SKLEP

O POTRDITVI  
INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA “ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA 
OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK, 

NADGRADNJA CENTRALNE 
ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE 

– KAMNIK”

Občinski svet potrdi Investicijski pro-
gram  »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju Domžale – Kamnik, 
nadgradnja Centralne čistilne napra-
ve Domžale – Kamnik«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-23/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč (Ur. list RS 
št. 34/84, 5/90 in Uradni list RS št. 
26/90, 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-
ZP-G, 66/93-ZP-H, 110/02-ZGO-1, 
2/04-ZZdrl-A), 2., 4. in 7. člena Od-
loka o gospodarskih javnih službah 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 
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 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA  
O POKOPALIŠKI IN POGREBNI 
DEJAVNOSTI TER UREJANJU 

POKOPALIŠČ 
– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
v prvi obravnavi in ugotavlja, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-24/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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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 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

LETNI IZVEDBENI 
PROGRAM KULTURE 
OBČINE DOMŽALE 

ZA LETO 2012

Letni izvedbeni program kulture za 
leto 2012 se udejanja preko progra-
mov javnih zavodov, javnega sklada, 
javnih povabil za financiranje javnih 
kulturnih programov in kulturnih 
projektov. Javni interes za kulturo 
Občine Domžale se uresničuje z 
zagotavljanjem pogojev za kulturno 
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih 
dobrin, kulturno raznolikost, sloven-
sko kulturno identiteto. Ti pogoji se 
zagotavljajo s sprejetim proračunom 
za leto 2012. Sestavni del letnega iz-
vedbenega programa kulture je torej 
tudi finančni načrt občine.

I. 

JAVNI ZAVODI  IN SKLAD:

1.1 Knjižnica Domžale

Knjižnica Domžale, katere soustano-
viteljica je Občina Domžale, izvaja 
redno knjižničarsko dejavnost, ki jo 

občina neposredno sofinancira. V 
okviru redne dejavnosti javni zavod 
izvaja tudi druge kulturne dejavnosti, 
ki so namenjene tako odraslim kot 
otrokom (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 za leto 
2012 je priloga tega programa.
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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 2012 je priloga tega 
programa.

II.

PROGRAMI LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH DRUŠTEV IN 
DRUGIH IZVAJALCEV NA 
PODROČJU KULTURE:

Javna povabila za programe kulturnih 
društev ter druge posamezne kultur-
ne programe in projekte ter projekti 
proračunskih uporabnikov

Občina Domžale na podlagi javnih 
povabil ali neposrednih pogodb s 
proračunskimi uporabniki sofinancira 
naslednje programe oziroma projekte:

1. programi kulturnih društev in 
Zveze kulturnih društev

2. sofinanciranje kulturnih prire-
ditev

3. miklavževanje, božično novoletne 
prireditve in silvestrovanje

4. založniška dejavnost.

V primeru javnih povabil se sredstva 
delijo na podlagi  javno objavljenih 
meril oziroma kriterijev. Predlog za 
dodelitev sredstev pa  predstojniku 
(županu) pripravi Komisija za vodenje 
postopkov javnih povabil.

Na podlagi izdane odločbe, ki jo prej-
mejo posamezni kandidati na podlagi 
prijave na javno povabilo oz. izvajalci 
navedenih kulturnih projektov oz. pri-
reditev ter na podlagi dokumentacije 
o izvedbi programov, le-ti prejmejo 
dodeljena jim namenska sredstva. 
Sredstva za posamezne projekte pro-
računskih uporabnikov se lahko dode-
lijo na podlagi neposredne pogodbe.

 

III.

INVESTICIJE, INVESTICIJSKO 
IN DRUGO VZDRŽEVANJE, 
OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE:

3.1. Menačnikova domačija 
(Menač'nkova domačija)

V letu 2009 je bila v okviru razpoložlji-
vih proračunskih sredstev zaključena 
prva faza priprave podstrešja Me-
načnkove domačije na Cankarjevi 9, 
Domžale, za potrebe depoja oziroma 
razstave del pokojnega kiparja Fran-
ceta Ahčina. Iz proračunskih sredstev 
za leto 2012 se načrtuje dokončanje 
prenove podstrehe te domačije za 
izvajanje muzejske dejavnosti oziro-
ma izvajanje etnološke dejavnosti za 
potrebe občine. 

3.2. Obnova opreme in investicij-
sko vzdrževanje kulturnih domov

Na podlagi javnega povabila se za-
gotavljajo tudi sredstva za obnovo 
opreme in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov, ki sicer niso se-
stavni del javne infrastrukture, so 
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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.

3.4. 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. 
Del sredstev bo porabljen na podlagi 
že podpisanih pogodb (na podlagi 
javnega povabila v letu 2011) za ob-
novo kulturne dediščine. 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. V okviru 
razpoložljivih sredstev se upoštevajo 
pobude zainteresiranih organizacij 
(KS, društev ipd.). Povečan obseg 
sredstev na namenski proračunski 
postavki je namenjen sofinanciranju 
ureditve Parka ob spomeniku padlim 
in požgani vasi na Oklem na pod-
lagi kandidature na 6. javni razpis 
za dodeljevanje sredstev iz naslova 
ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje 
dediščine podeželja, v primeru, da bo 
kandidatura uspešna. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-25/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN     
TONI DRAGAR, l.r.
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Tabela: LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBČINE DOMŽALE ZA 
LETO 2012-FINANČNI NAČRT

v EUR 

namen proračunska 
postavka 

načrtovana 
proračunska 

sredstva

delež v %

I. JAVNI ZAVODI, SKLAD       1.308.627     79,60%

1.1. Knjižnica Domžale         661.897     40,26%

1.1.1. Knjižnica Domžale-redna dejavnost 183100        594.657     36,17%

1.1.2. Sofin.nakupa knjižnega gradiva za 
Knjižnico Domžale

183102          67.240     4,09%

1.2. Kulturni dom Franca Bernika Domžale         624.500     37,99%

1.2.1. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 183200        526.000     31,99%

1.2.2. Glasilo Slamnik 183400          98.500     5,99%

1.3. Sklad za ljubiteljsko kulturo 183301          22.230     1,35%

  

II. PROGRAMI IN PROJEKTI 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV IN 
DRUGIH IZVAJALCEV

        184.300     11,21%

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

        184.300     11,21%

2.2.1. Programi kulturnih društev in Zveze 
kulturnih društev

183300          92.700     5,64%

2.2.2. Sofinanciranje kulturnih prireditev 183302          47.700     2,90%

2.2.3. Založniška dejavnost 183101          18.000     1,09%

2.2.4. Miklavževanje, božično novoletne 
prireditve in silvestrovanje

183306          25.900     1,58%

  

III. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE, KULTURNA DEDIŠČINA

        151.131     9,19%

3.1. Menačnikova domačija 182103          30.000     1,82%

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

183502          24.117     1,47%

3.3. Sofinanciranje infrastrukture in opreme 
kulturnih društev

183506          28.000     1,70%

3.4. Ohranjanje kulturne dediščine 182102          69.014     4,20%

    

skupaj sredstva za letni izvedbeni program kulture 2011      1.644.058     100,00%
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Na podlagi  7. člen 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 16. seji 
dne 18. 10. 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 

2012

I.

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2012 
V SPREJETEM PRORAČUNU 
OBČINE DOMŽALE

Sredstva  za področje športa in 
rekreacije, so  v proračunu Občine 
Domžale za leto 2012, razporejena po 
naslednjih glavnih vsebinah oziroma 
ekonomskih namenih:

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 športnih tekmovanj),

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,
•	novogradenj,	 rekonstrukcij	 in	

adaptacij športnih objektov.

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 2012.

Proračunska sredstva v letu 2012 za 
vse programe športa in rekreacije 
znašajo  2.513.069,00 EUR.

II.

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2012 
OPREDELJEN 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-
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ativni programi za katere na javnem 
razpisu kandidirajo različni izvajalci 
so naslednje :

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 ma-

terial (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 men-
torjev 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. Sofi-
nanciranje je zagotovljeno s proračun-
skimi sredstvi in sredstvi Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport (v nadaljevanju: MIZKS). Sofi-
nancira se strokovni kader, stroški 
organizacije tekmovanj, stroški pre-
hrane 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	 šolo-
obveznih otrok v obsegu 80 ur. 

Skupine niso vključene v uradne 
tekmovalne sisteme. V ta program 
štejejo t.i. pripravljalne selekcije 
v kolektivnih panogah ter posa-
mezniki v individualnih 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, 
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mlajše deklice in dečki, starejše dekli-
ce in dečki, ki nastopajo v tekmoval-
nih sistemih različnih športnih panog 
(kolektivne in individualne panoge). 
Sredstva društva pridobijo na podlagi 
javnega razpisa občine.

 
1.4. Športna vzgoja otrok s poseb-
nimi potrebami

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

1.5. Interesna športna vzgoja 
mladine

Sredstva so namenjena za 80 urne 
programe športne vzgoje v špor-
tnih društvih za udeležence, ki niso 
vključeni v tekmovalne sisteme. 

1.6. Športna vzgoja mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhun-
ski 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 po-
sebnimi 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. športna 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 v priloženi preglednici so de-
janska namenska  sredstva in so v tem 
Letnem programu športa določena na 
podlagi vrednotenja programov vseh 
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izvajalcev prijavljeni na javni razpis za 
leto 2012 ter v skladu s Pravilnikom o 
vrednotenju športnih in rekreativnih 
programov. 

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 izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov 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 2012 se za to dejavnost ne bodo 
namenjala posebna sredstva.

7.3. Založniška dejavnost 

V letu 2012 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.
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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.

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 
novogradnje, rekonstrukcije, adap-
tacije športnih objektov občinskega 
pomena, ali nabavo 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 2012 :

•	 izgradnja nadstreška nad drsa-
liščem-večnamenskim športnim 
igriščem v Športnem parku Dom-
žale

•	 Nadaljevanje del pri izgradnji 
vzhodnega servisnega objekta v 
Hali komunalnega centra, vključ-
no z nabavo določene manjkajo-
če, ali uničene opreme,

•	 priprava spremenjene PGD/
PZI projektne dokumentacije za 
izgradnjo garderob na stadionu 
v Domžalah, vključno s pridobi-
vanjem gradbenega dovoljenja 
za začetek del,

•	 Izdelava PGD/PZI dokumentacije 
in pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za izvedbo rekonstrukcije 
ostrešja na Domu športnih orga-
nizacij in izvedbo rekonstrukcije 
ostrešja, 

•	 Priprava kopališča na novo kopal-
no sezono, 

•	 Obnova moških ženskih sanitarij 
v garderobah namenjenih za 
kopališče,

•	 Nadaljevanje izgradnje zunanje-
ga metališča, ki ga omogočajo 
razpoložljive površine,

•	 Pripravljalna dela za izgradnjo 
dveh teniških igrišč,

•	 Nadaljnja  rekonstrukcija Skate 
parka,
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•	 Priprava objektov (HKC in stadi-
on) za uspešno izvedbo tekem 
evropskega prvenstva in 

•	 Druga manjša investicijsko-vzdr-
ževalna dela ter nabava določe-
ne manjkajoče opreme, na teh 
objektih.

V letu 2012 bodo poleg proračunskih 
sredstev, dokončno izkoriščena že 
odobrena dodatna sredstva Funda-
cije za šport in MIZKS za naslednja 
projekta :

•	 prekritje večnamenskega špor-
tnega igrišča (drsališče) v Špor-
tnem parku Domžale (Fundacija),

•	 rekonstrukcijo DŠO – nadzidava 
ostrešja in zamenjava strešne 
kritine (MIZKS in Fundacija-
sredstva so bila zagotovljena že 
v preteklih letih).

Kandidatura pri Fundaciji za šport 
za izgradnjo garderob na vzhodni 
strani stadiona ni bila uspešna, saj ni 
bilo mogoče predložiti gradbenega 
dovoljenja, ki je pogoj za odobritev 
sredstev.  Sicer pa bi iz tega naslova 
lahko pridobili dokaj skromna sred-
stva, kar je bilo razvidno iz razdeljenih 
sredstev, za precej večje projekte.

7.8. Delovanje Zavoda s področja 
športa in športnih zvez

Sredstva so namenjena za delovanje 
javnega zavoda za šport in rekre-
acijo Domžale in sicer  za plače  in 
nadomestila plač zaposlenih, ter 
materialne stroške poslovanja in vsa 
druga nadomestila ki so povezana z 
dejavnostjo Zavoda v širšem smislu. 

Med temi stroški in nadomestili je po-
trebno izpostaviti samo organizacijo 
večjih prireditev (najboljši športniki, 
kolesarjenje, organizacija EP U17 
in polmaraton 21 km). Ukrepi na dr-
žavnem nivoju in zmanjševanje vseh 
stroškov na področju javne porabe, ne 
omogočajo nobene dodatne zaposli-
tve. V okviru Zavoda je načrtovana 1 
upokojitev sredi leta in tudi zaposlitev 
nadomestnega delavca-vzdrževalca. 
Z vidika stroškov pa to pomeni doda-
tni strošek za odpravnino.

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 
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namene. Če sredstev tekom leta ni 
mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni 
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.

Priloga :
Preglednica – Letni program športa 
občine Domžale za leto 2012

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-26/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Ekonomski namen                                           
Vsebina -NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA Znesek v EUR   2012 Delež  v %

1.športna vzgoja otrok, mladine in študentov 506.263,00 20,15%
   od tega :

1.1.interesna športna vzgoja predšolskih otrok 15.001,46 0,60%
1.2.interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 91.718,14 3,65%
1.3.športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 224.260,22 8,92%

1.4.Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 237,87 0,01%
1.5.Interesna športna vzgoja mladine 7.973,33 0,32%
1.6.Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 167.071,98 6,65%
1.7.Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 0,00 0,00%
1.8.Interesna športna dejavnost študentov 0,00 0,00%

2.Športna rekreacija 42.573,43 1,69%
3.Kakovostni šport 50.905,33 2,03%

4.Vrhunski šport 64.583,24 2,57%
5.Šport invalidov * 0,00 0,00%
6.Sofinanciranje najema športnih površin in objektov za društva, ki nimajo
svojih objektov** 0,00 0,00%
7.Razvojne in strokovne naloge v športu 1.848.744,00 73,57%
7.1.Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu 4.100,00 0,16%
7.2.Znanstveno-raziskovalna dejavnost 0,00 0,00%
7.3.Založniška dejavnost 700,00 0,03%
7.4.Priznanja športnikom in šp.delavcem, ter kakovostni dosežki 5.400,00 0,21%
7.5.Velike športne prireditve  društev 6.000,00 0,24%
7.6.Informacijski sistem na področju športa 800,00 0,03%
7.7.Športni objekti 1.649.744,00 65,65%
7.7.1. Objekti v občinski lasti 917.979,00 36,53%
7.7.2. Ostali objekti 93.100,00 3,70%
7.7.3. Investicije v  športne objekte : 638.665,00 25,41%
7.7.3.1.Hala Komunalnega centra 326.000,00 12,97%
7.7.3.2.Stadion Domžale 312.665,00 12,44%
7.8.Delovanje zavodov s področja športa in športnih zvez 159.500,00 6,35%
7.8.1.Javni zavod za šport in rekreacijo Domžale 159.500,00 6,35%
7.9.Velike mednarodne športne prireditve in udeležba športnikov na
mednarodnih prireditvah 22.500,00 0,90%
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA - NPŠ 2012 2.513.069,00 100,00%
*zajeto v programih športne rekreacije
**Sredstva za najem telovadnic in drugih športnih površin v znesku 173,368,00 se delijo na 
posamezne  programe na podlagi posebnih  pogodb sklenjenih pretežno z osnovnimi šolami za 
društva, ki nimajo svojih objektov in so sofinancirana za vse programe športa in rekreacije ter tudi 
tako smiselno razporejena.
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Na podlagi 40. člena Zakona o držav-
nem svetu (Ur. list RS, št. 100/05-ura-
dno prečiščeno besedilo 1), Pravilnika 
za volitve predstavnikov Občine 
Domžale v volilno telo volilne enote 
ter določanje kandidatov za volitve 
članov Državnega sveta (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 9/97), Sklepa o 
številu elektorskih mest, ki pripada-
jo posamezni svetniški skupini (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 10/12)  
ter  20. člena Statuta Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

SKLEP

O IZVOLITVI ELEKTORJEV 
OBČINE DOMŽALE V 

VOLILNO TELO ZA  VOLITVE 
PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 

INTERESOV V DRŽAVNI SVET 
NA VOLITVAH  

21. NOVEMBRA 2012

Občinski svet Občine Domžale je 
izvolil za elektorje na volitvah člana 
državnega sveta  - predstavnika lo-
kalnih interesov v volilni enoti štev. 
2, naslednje predstavnike: 

1. BREZNIK Uroš, roj. 02. 04. 1971, 
Vodovodna ulica 21, 1230 Dom-
žale

2. HROVAT Robert, roj. 10. 04. 1971, 
Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob

3. KOROŠEC Joško, roj. 24. 05. 1968, 
Preserje pri Radomljah, Tovarni-
ška ulica 23, 1235 Radomlje

4. LIMBEK Janez, roj. 07. 10. 1945, 
Rova, Hrastičje 16, 1235 Radomlje

5. mag. LONČAR Lovro, roj. 07. 09. 
1968, Vir, Čufarjeva ulica 10, 1230 
Domžale

6. SHAKER Kamal Izidor, roj. 05. 10. 
1982, Ljubljanska cesta 83, 1230 
Domžale

7. VERBIČ Peter, roj. 14. 07. 1955, Sr. 
Jarše, Kamniška cesta 11, 1230 
Domžale

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0415-1/2012
Datum:    18. 10. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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prečiščeno besedilo 1), Pravilnika za volitve predstavnikov Občine Domžale v 
volilno telo volilne enote ter določanje kandidatov za volitve članov državne-
ga sveta (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/97), Sklepa o številu elektorskih 
mest, ki pripadajo posamezni svetniški skupini (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 10/12)  ter  20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 16. seji dne 18. 10. 2012 sprejel

SKLEP

O IZVOLITVI KANDIDATA NA VOLITVAH ČLANA DRŽAVNEGA 
SVETA – PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV, KI BODO DNE 

21. NOVEMBRA 2012

Za kandidata na volitvah člana Državnega sveta RS- predstavnika lokalnih 
interesov, ki bodo dne 21. novembra 2012, je bil določen DRAGAR Toni, roj. 
07. 05. 1961, Ihan, Na Ledinah 1/a, 1230 Domžale.
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Občinski svet
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