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Domžale, 31. 01. 2011, št. 1    cena z DDV: 1,51 €

Na podlagi 20. člena Zakona o 
vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo2, 25/08, 98/09, 
36/10, 94/10) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št.  16/04 – uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na 3. seji dne 26. 01. 2011 
sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA 

O POGOJIH IN KRITERIJIH 
TER POSTOPKU SPREJEMA 

OTROK V VRTEC 

1. člen

Spremeni se 3. člen Odloka o pogo-
jih in kriterijih ter postopku sprejema 
otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št 4/2009, 12/2009 v nada-
ljevanju: odlok) tako, da se glasi:

»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je 
dopolnil starost najmanj 11 mesecev, 
če starši ne uveljavljajo več pravice do 

starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.

Za starše otrok, ki so oddali vlogo za 
vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo 
zahtevo pristojni center za socialno 
delo posreduje podatke o izteku pra-
vice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela.«

2. člen

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

»Komisija obravnava vloge na svoji 
seji v skladu z določbami Zakona o 
vrtcih. Na seji komisije so lahko pri-
sotni samo člani komisije, oseba, ki 
vodi postopek in zapisnikar. Komisija 
na podlagi podatkov, ki so navedeni 
v vlogi oziroma podatkov, ki jih pri-
dobi pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov, določi število točk po posa-
meznih kriterijih in določi prednostni 
vrstni red otrok.«

V 6. členu odloka se dodata nov 
sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
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»Komisija lahko preverja pravilnost 
podatkov, navedenih v vlogah, pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, 
ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če 
komisija ugotovi nepravilnost po-
datkov, navedenih v vlogi, odloči na 
podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov. 

Komisija odloča po določbah skraj-
šanega ugotovitvenega postopka, 
določenem v zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek.«

Dosedanji sedmi, osmi in deveti 
odstavek postanejo deveti, deseti in 
enajsti odstavek.

3. člen

V 7. členu odloka se doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

»Če starši oddajo nepopolno vlogo 
ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev 
za sprejem potrebuje še druge po-
datke, lahko starše pozove k odpravi 
pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge 
tudi po elektronski pošti, telefonu ali 
ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem 
se napiše uradni zaznamek. Če vloga 
ni dopolnjena, se jo obravnava in o 
sprejemu otroka odloči na podlagi 
podatkov, ki jih vsebuje vloga.«

4. člen

V prvem odstavku 8. člena se črta 
besedilo »in da ima na dan, ki je v 
javnem vpisu opredeljen kot datum 
sprejema otrok v vrtec, izpolnjen po-
goj iz 3. člena tega odloka«.

V četrtem odstavku 8. člena se 
spremeni drugi stavek tako, da se 

glasi: »O pritožbi zoper sklep odloča 
isti organ, ki odloča o ugovoru zoper 
obvestilo z izpisom podatkov s čakal-
nega seznama.«.

V šestem odstavku 8. člena, se v 
drugi alinei za vejico doda besedilo 
»ki vsebuje navedbe, da je družina v 
skladu s predpisi, ki urejajo socialno 
varnost oziroma položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena 
družina s strani centra za socialno 
delo, kar je razvidno iz uradnih evi-
denc, ki jih vodijo centri za socialno 
delo,«.

V sedmem odstavku 8. člena odloka 
se doda nov drugi kriterij, ki se glasi:

Kriterij Število točk

2. Starost otroka najmanj 
11 mesecev na dan, 
ki je v javnem vpisu 
opredeljen kot datum 
sprejema otrok v vrtec, 
če starši ne uveljavljajo 
več pravice do starše-
vskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela

8

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti 
in šesti kriterij postanejo tretji, četrti, 
peti, šesti in sedmi kriterij.

V sedmem odstavku 8. člena odloka 
se spremenita šesti in sedmi kriterij, 
ki se glasita:
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6. Vloga je oddana 
istočasno za dva ali 
več otrok iz družine 
in oba ali vsi otroci so 
na dan, ki je v javnem 
vpisu opredeljen kot 
datum sprejema otrok 
v vrtec dopolnili starost 
najmanj 11 mesecev in 
starši ne uveljavljajo 
več pravice do starše-
vskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela

3

7. Otrok, ki ima priporoči-
lo razvojne ambulante 
ali tima za duševno 
zdravje otrok in 
mladostnikov v okviru 
otroškega dispanzerja, 
z navedbo razlogov 
za nujnost vključitve 
otroka v vrtec

7

V 8. členu odloka se doda nov deveti 
odstavek, ki se glasi:

»V primeru, da otrok na dan, ki je v 
javnem vpisu opredeljen kot datum 
sprejema otrok v vrtec, še ne dopolni 
starosti 11 mesecev ali če njegovi 
starši še uveljavljajo pravico do star-
ševskega dopusta ter bi bil glede na 
doseženo število točk po kriterijih 
iz 8. člena Odloka lahko sprejet, ni 
sprejet. V tem primeru se otrok na 
prednostnem vrstnem redu preskoči 
in se sprejme med šolskim letom, 
ko dopolni starost najmanj enajst 
mesecev ali njegovi starši prenehajo 
uveljavljati pravico do starševskega 
dopusta, vendar le v primeru, da 
nastanejo med šolskim letom nove 
proste kapacitete.«

Dosedanji deveti, deseti in enajsti 
odstavek postanejo deseti, enajsti in 
dvanajsti odstavek.

Spremeni se dvanajsti odstavek 8. 
člena odloka tako, da se glasi: 

»V primeru, da ima še vedno več 
vlog enako število točk ima prednost 
otrok, katerega eden od staršev ima 
daljše obdobje stalnega bivanja v 
Občini Domžale.«. 

5. člen

Spremeni se 9. člen odloka tako, da 
se glasi:

»Po opravljenem točkovanju po 
posameznih letnikih rojstva otrok 
komisija določi prednostni vrstni red 
tako, da razvrsti vse vpisane otroke 
po doseženem številu točk, od naj-
višjega do najnižjega števila. Otroci 
se vključujejo v vrtec s prednostnega 
vrstnega reda glede na starost, prosto 
mesto v posameznem oddelku in 
glede na program vrtca, ki se izvaja 
v oddelku.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije 
glede na število prostih mest po posa-
meznih oddelkih in enotah vrtca in v 
skladu s prednostnim vrstnim redom 
odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec tako, da se na prosta mesta po 
posameznih (praviloma) homogenih 
starostnih obdobjih sprejemajo otroci 
istega letnika, sicer pa o sprejemu od-
loča višje število točk. Nato se otroke 
razvrsti po posameznih oddelkih in 
enotah vrtca, pri čemer lahko vrtec pri 
odločanju upošteva želje staršev, če je 
to glede na prosta mesta in strukturo 
oddelkov mogoče. 
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Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v 
skladu s prednostnim vrstnim redom 
uvrstijo na čakalni seznam glede na 
letnike rojstva otrok, po prednostnem 
vrstnem redu glede na doseženo šte-
vilo točk, od najvišjega do najnižjega 
števila.

Vrtec izda v osmih dneh po seji 
komisije prednostni vrstni red, iz ka-
terega izhaja seznam sprejetih otrok 
in čakalni seznam, ki se objavi na 
oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo 
pod šifro. 

Seznam sprejetih otrok vsebuje 
naslednje podatke: 
- šifro otroka, 
- število točk po posameznih krite-

rijih za vsakega otroka, 
- datum vključitve otroka v vrtec, 
- sporočilo staršem, da bodo po 

končanem vpisnem postopku 
pozvani k sklenitvi pogodbe    z 
vrtcem. 

Čakalni seznam otrok vsebuje na-
slednje podatke: 
- šifro otroka,
- število točk po posameznih krite-

rijih za vsakega otroka, 
- sporočilo staršem, da lahko za-

radi zavrnitve sprejema otroka 
v vrtec, v 15 dneh po vročitvi ob-
vestila v skladu s tem zakonom, 
vložijo v vrtec ugovor, 

- rok veljavnosti čakalnega sezna-
ma. 

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh 
po seji komisije obvestilo z izpisom 
vseh podatkov s seznama sprejetih 
otrok ali čakalnega seznama za njiho-
vega otroka z navadno poštno pošiljko 
in po elektronski pošti, če so starši na-

vedli elektronski naslov, na katerega 
želijo prejemati obvestila vrtca. 

Zoper obvestilo z izpisom podatkov 
iz seznama sprejetih otrok lahko starši 
v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo 
ugovor na svet vrtca, v katerega je 
otrok sprejet. 

Zoper obvestilo z izpisom podatkov 
iz čakalnega seznama lahko starši v 
15 dneh po vročitvi obvestila vložijo 
ugovor na svet vrtca, ki so ga v vlogi 
za sprejem otroka v vrtec izbrali kot 
prvo želenega za sprejem otroka. 

Starši vložijo ugovor z navadno 
poštno pošiljko na svet vrtca, ki o 
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu 
ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih 
in s smiselno uporabo zakona, ki ure-
ja splošni upravni postopek. Ugovor 
se lahko vloži zaradi nepravilnega 
upoštevanja kriterijev. Ugovor na 
kriterij in težo posameznega kriterija 
ni dopusten. 

O ugovoru odloči svet vrtca ob smi-
selni uporabi zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek z odločbo, ki se 
vroči staršem, kot to določa Zakon 
o vrtcih. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor.«

6. člen

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

»Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugo-
vorih staršev zoper obvestilo o pred-
nostnem vrstnem redu otrok, vrtec 
staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, 
pošlje poziv, k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih 
med vrtcem in starši v 15. dneh od 
vročitve poziva.
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Če starši odklonijo sprejem otroka 
oziroma ne podpišejo pogodbe z vrt-
cem, se ne more šteti, da so umaknili 
vlogo za vpis v vrtec in ostanejo na 
čakalnem seznamu do vključitve 
otroka v vrtec oziroma do zadnjega 
dne šolskega leta, za katerega je bil 
oblikovan čakalni seznam.«

V primeru iz prejšnjega odstavka vr-
tec pozove k sklenitvi pogodbe starše 
naslednjega otroka po vrstnem redu 
s čakalnega seznama. 

S podpisom pogodbe med vrtcem 
in starši se šteje, da je otrok vključen 
v vrtec.

Odločitve vrtca in druge listine v 
postopku sprejemanja otroka v vrtec 
se vročajo po pošti z navadno poštno 
pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vroče-
na naslovniku osmi dan od odpreme 
na pošto.«

7. člen

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

»V kolikor se dodatno sprostijo me-
sta v vrtcu oziroma v primeru odprtja 
nove enote oziroma novega oddelka 
med šolskim letom, se v vrtec najprej 
sprejema otroke, ki imajo prednost pri 
sprejemu v vrtec po tem odloku, nato 
pa po prednostnem vrstnem redu s 
čakalnega seznama, ki ga je obliko-
vala komisija, glede na razpoložljiva 
mesta.  Čakalni seznam velja do za-
dnjega dne šolskega leta, za katerega 
je bil oblikovan.«

KONČNA DOLOČBA 

8. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-2/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Zakona o 
vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo2, 25/08, 98/09, 
36/10, 94/10) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št.  16/04 – uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na 3. seji dne 26. 01. 2011 
sprejel

DODATNI SKLEP K 

 SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH 
ODLOKA O POGOJIH IN 

KRITERIJIH TER 
POSTOPKU SPREJEMA OTROK 

V VRTEC

Statutarno-pravna komisija pripravi 
prečiščeno besedilo Odloka o pogojih 
in kriterijih ter postopku sprejema 
otrok v vrtec. Odlok se objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-2/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo2, 
76/08, 79/09, 51/10), 149 člena Za-
kona o varstvo okolja (Ur. list RS, št. 
39/06-uradno prečiščeno besedilo1, 
49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-
51/06-10, 33/07-UPNačrt, 57/08-UFO-
1A, 70/08, 108/09), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. list 
RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na 3. seji dne 26. 01. 
2011 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ČIŠČENJU 
KOMUNALNIH ODPADNIH IN 

PADAVINSKIH VODA

1. člen

V Odloku o čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda se 
v 1. odstavku 1. člena doda beseda 
»Komenda« tako, da se odstavek glasi: 

»S tem odlokom se ureja obveznost 
čiščenja ter način obračunavanja in 
plačevanja storitve čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda, ki 
se zbirajo na čistilni napravi za Občine 
Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda 
in Trzin (v nadaljevanju občine), ki so 
uporabnice storitve čiščenja.«
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2. člen

V Odloku o čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda se v 26. 
členu doda beseda »Komenda« tako, 
da se odstavek glasi: 

»Ta odlok sprejmejo v enakem 
besedilu Občine Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Komenda in Trzin. Objava 
tega odloka se opravi po sprejemu na 
vseh Občinskih svetih.«

3. člen

V Odloku o čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda se v 26. 
členu doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Občina Komenda sprejme Odlok 
o čiščenju komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v enakem besedilu 
kot Občine Domžale, Kamnik, Mengeš 
in Trzin skupaj s temi dopolnitvami in 
spremembami.«

4. člen

V Odloku o čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda se v 6. 
členu črta 9. alineja.

V Odloku o čiščenju komunalnih 
in odpadnih padavinskih voda se v 
6. členu za drugo alinejo doda nova 
alineja, ki se glasi: 

»- prevzem blata iz malih čistilnih 
naprav in greznic,«.

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

5. člen

Odlok se objavi v Uradnem listu RS 
oziroma v občinskih uradnih glasilih. 
Veljati začne osmi dan po objavi, 
uporabljati pa se začne osmi dan po 
zadnji uradni objavi. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-1/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo2, 
76/08, 79/09, 51/10), 149 člena Za-
kona o varstvo okolja (Ur. list RS, št. 
39/06-uradno prečiščeno besedilo1, 
49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-
51/06-10, 33/07-UPNačrt, 57/08-UFO-
1A, 70/08, 108/09), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. list 
RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na 3. seji dne 26. 01. 
2011 sprejel

DODATNI SKLEPI K 

SPREJEMU 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH
ODLOKA O ČIŠČENJU 

KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA 

IN
INFORMACIJI O AKTIVNOSTIH 

IN STANJU PROJEKTA 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE NA OBMOČJU 
DOMŽALE – KAMNIK (CČN 

IN KANALIHZACIJA) IN 
PRIDOBIVANJU SREDSTEV 

KOHEZIJSKEGA SKLADA

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Informacijo o aktivno-
stih in stanju projekta »Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na ob-

močju Domžale – Kamnik (CČN 
in kanalizacije)« in pridobivanju 
EU sredstev Kohezijskega sklada 
2007-2013, za navedeni projekt.

2. Občinski svet Občine Domžale 
zadolžuje občinsko upravo sku-
paj z dr. Goriškovo, da najkasneje 
na marčevski ali aprilski seji 
občinskega sveta poda ustrezno 
pisno informacijo, kako poteka ta 
projekt in okvirni terminski plan 
pričetka in zaključka fizičnih del 
na tem projektu s konkretnim 
programom in konkretno finanč-
no konstrukcijo. Do takrat se tudi 
opredeli, kdo je s strani Občine 
Domžale konkretno zadolžen za 
ta projekt. 

3. Na marčevski ali aprilski seji 
občinskega sveta se predloži v 
obravnavo in sprejem Poročilo 
o poslovanju CČN Domžale-Ka-
mnik v letu 2010 in plan dela za 
leto 2011. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-1/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 26. člena Zakona o 
političnih strankah (Ur. list RS, št. 
100/05-uradno prečiščeno besedilo1 
in 103/07) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP

O FINANCIRANJU POLITIČNIH 
STRANK V 

OBČINI DOMŽALE

1.člen

Političnim strankam, katerim so 
pripadli mandati za člane Občinskega 
sveta Občine Domžale, se dodelijo 
sredstva iz proračuna občine soraz-
merno številu glasov volivcev, ki so 
jih dobili na volitvah 2010.  

Stranki pripada letno  3,96  EUR 
na glas volivca, ki je glasoval za to 
stranko.

Do sredstev iz proračuna Občine 
Domžale  je upravičena  tudi politična 
stranka, ki je dobila najmanj 50% gla-
sov potrebnih za izvolitev enega člana 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(število veljavnih glasov/ s številom 
mest v občinskem svetu x 50 /100). 

2.člen

Višina sredstev, namenjenih za fi-
nanciranje političnih strank, se določi 

v proračunu občine za posamezno 
leto. 

3.člen

Sredstva se političnim strankam 
nakazujejo po dvanajstinah  mesečno 
na njihov transakcijski račun. 

4.člen

Ta sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Domžale, uporablja pa se od 
01.01.2011 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-1/11
Datum:  26. 01. 2011

ŽUPAN
Toni DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20., 27.  in 30. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na 3. seji dne 26. 01. 
2011 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU STATUTARNO-
PRAVNE KOMISIJE 

Imenuje se Statutarno-pravna komi-
sija v sestavi: 

1. mag. Lovro LONČAR /SDS/, Vir, 
Čufarjeva ulica štev. 10, 1230 
Domžale, predsednik

2. Franc ANŽIN /LTD/, Spodnje 
Jarše, Jelovškova ulica štev. 14, 
1230 Domžale, član

3. mag. Florjan ZABRET/Peter 
Verbič-Lista za Domžale/, Krtina 
štev. 28B, 1233 Dob, član

4. Kamal Izidor SHAKER /LTD/, 
Miklošičeva ulica štev 1B, 1230 
Domžale, član

5. Matej ORAŽEM /ZARES/ Polj-
ska pot štev. 10B, 1230 Domžale, 
član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA 
VLOGE IN PRITOŽBE

Imenuje se Komisija za vloge in 
pritožbe v sestavi: 

1. Marija Majda ZEVNIK /SD/, Roj-
ska cesta štev. 23, 1230 Domžale, 
predsednica

2. mag. Majda PUČNIK RUDL /
SDS/, Hudo, Potočna ulica štev. 
2, 1235 Radomlje, članica

3. mag. Florjan ZABRET /Peter 
Verbič-Lista za Domžale/, Krtina 
štev. 28B, 1233 Dob, član

4. Janko CENCELJ /SLS/, Laze pri 
Domžalah štev. 3, 1233 Dob, član 

5. Anže LENČEK /Lista obrtnikov 
podjetnikov/, Železniška cesta 
štev. 4, 1230 Domžale, član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA 
ZA OBČINSKA PRIZNANJA, 
PROSLAVE IN PRIREDITVE

Imenuje se Odbor za občinska 
priznanja, proslave in prireditve v 
sestavi: 

1. Peter VERBIČ /Peter Verbič-Li-
sta za Domžale/, Srednje Jarše, 
Kamniška cesta štev. 11, 1230 
Domžale, predsednik

2. Joško KOROŠEC /LTD/, Preserje 
pri Radomljah, Tovarniška ulica 
štev. 23, 1235 Radomlje, član

3. Andreja POGAČNIK JARC /
LTD/, Prešernova ulica štev. 43, 
1230 Domžale, članica

4. Božo DOLENC /SDS/, Prežihova 
ulica štev. 19, 1230 Domžale, član

5. Mirjana KAVČIČ /SD/, Ljubljan-
ska cesta štev. 103, 1230 Domža-
le, članica

6. Vera VOJSKA /LDS/, Prešernova 
ulica štev. 10, 1233 Dob, članica

7. Marjan RUČIGAJ /SLS/, Srednje 
Jarše, Mlinska cesta štev. 7, 1230 
Domžale, član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
FINANCE IN PREMOŽENJE

Imenuje se ODBOR ZA FINANCE 
IN PREMOŽENJE v sestavi: 

1. Roman LENASSI /NSi/, Zabor-
št, Pot za Bistrico štev. 40, 1230 
Domžale, predsednik

2. Marjetka KRISTAN /LTD/, Sre-
dnje Jarše, Jarška cesta štev. 39, 
1230 Domžale, članica

3. Marija MAJHENIČ /LTD/, Do-
bovlje  štev. 14, 1230 Domžale, 
članica

4. Marija Doroteja GRMEK /SDS/, 
Savska cesta štev. 31, 1230 Dom-
žale, članica

5. Barbara FEKONJA /SDS/, Sla-
mnikarska cesta štev. 3/A, 1230 
Domžale, članica 
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6. Danijela HORVAT /Peter Verbič-
Lista za Domžale/, Cankarjeva 
ulica štev. 2, 1233 Dob, članica

7. Marija Majda ZEVNIK /SD/, Roj-
ska cesta štev. 23, 1230 Domžale, 
članica

8. Robert RUTAR /SMS-ZELENI/, 
Trata štev. 8A,  1235 Radomlje, 
član 

9. Marija RESNIK /Lista obrtnikov 
podjetnikov/, Kokošnje štev. 12, 
1233 Dob, članica

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Imenuje se Odbor za družbene de-
javnosti v sestavi: 

1. Urška KABAJ PLETERSKI /
SDS/, Mačkovci štev. 67, 1230 
Domžale, predsednica

2. Damjana KOROŠEC /LTD/, 
Ljubljanska cesta štev. 80, 1230 
Domžale, članica

3. Vera VOJSKA /LDS/,  Prešer-
nova ulica štev. 10, 1233 Dob, 
članica

4. Roman LAZAR /SDS/, Drago-
melj štev. 4, 1230 Domžale, član 

5. Mitja ARNUŠ /Peter Verbič-Lista 
za Domžale/, Depala vas štev. 88, 
1230 Domžale, član 

6. Tomaž HREN /SD/, Podrečje 
štev. 2A,1230 Domžale, član 

7. Marija PUKL /DeSUS/, Bistriška 
cesta štev. 4, 1230 Domžale, čla-
nica

8. Vilma NOVAK /ZARES/, Prešer-
nova cesta štev. 30, 1230 Domža-
le, članica 

9. Rok RAVNIKAR /SLS/, Sveta 
Trojica štev. 8, 1233 Dob, član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN 

VARSTVO OKOLJA 

Imenuje se Odbor za komunalne 
dejavnosti in varstvo okolja v sestavi: 

1. Maksimiljan KARBA /LTD/ Po-
drečje štev. 22, 1230 Domžale, 
predsednik

2. Feliks LAMPRET /SDS/ Ljubljan-
ska cesta štev. 30, 1233 Dob, član 

3. Robert HROVAT /SDS/ Stritarje-
va ulica štev. 18, 1233 Dob, član 

4. Metod MARČUN /Peter Verbič-
Lista za Domžale/, Prešernova 
cesta štev. 37, 1235 Radomlje, 
član

5. Peregrin STEGNAR /NSi/, Turn-
še štev. 5, 1233 Dob, član

6. dr. Franc HABE /SD/, Rojska 
cesta štev. 31, 1230 Domžale, član

7. Milan TOMŠE /DeSUS/ Pre-
šernova cesta štev. 46A, 1235 
Radomlje, član

8. mag. Peter PENGAL /LDS/, 
Staretova ulica štev. 1, 1233 Dob, 
član 

9. Cveta ZALOKAR ORAŽEM /
ZARES/, Poljska pot štev. 10B, 
1230 Domžale, članica 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
PROSTOR

Imenuje se Odbor za prostor v 
sestavi: 

1. Joško KOROŠEC /LTD/, Preserje 
pri Radomljah, Tovarniška ulica 
štev. 23, 1235 Radomlje, predse-
dnik

2. Anton PRESKAR /LDS/, Mačk-
ovci štev. 49, 1230 Domžale,  član

3. Marjetka KRISTAN /LTD/ Sre-
dnje Jarše, Jarška cesta štev. 39, 
1230 Domžale, članica

4. Jure DOKL /SDS/, Ihan, Igriška 
cesta štev. 10, 1230 Domžale, član

5. Janez GRMEK /SDS/, Savska 
cesta štev. 31, 1230 Domžale, član 

6. Roman HRIBAR /Peter Verbič-
Lista za Domžale/, Ihan, Ihanska 
cesta štev. 3, 1230 Domžale, član 
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7. Janez LIMBEK /NSi/, Rova, 
Hrastičje štev. 16, 1235 Radomlje, 
član 

8. Uroš BREZNIK /SD/, Vodovodna 
cesta štev. 21, 1230 Domžale, član

9. Peter Maks ŠKUFCA /DeSUS/, 
Mačkovci štev. 61, 1230 Domžale, 
član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
GOSPODARSTVO

Imenuje se Odbor za gospodarstvo 
v sestavi: 

1. dr. Robert FERKO /Peter Verbič-
Lista za Domžale/, Vodopivčeva 
ulica štev. 1A, 1230 Domžale, 
predsednik

2. Stane KOVAČ /LTD/, Ljubljan-
ska cesta štev. 112, 1230 Domža-
le, član 

3. Jure DOKL /SDS/, Ihan, Igriška 
cesta štev. 10, 1230 Domžale, član

4. Vinko OKRŠLAR /NSi/, Radio 
cesta štev. 14, 1230 Domžale, član

5. Janez NOVLJAN /LDS/, Obrtni-
ška ulica štev. 1, 1230 Domžale, 
član

6. Jakob SMOLNIKAR /SLS/, Gor-
juša štev. 9a, 1233 Dob, član 

7. Aleš JUHANT /Lista obrtnikov 
podjetnikov/, Vir, Zoisova ulica 
štev. 6, 1230, član

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU ODBORA ZA 
STANOVANJSKO POLITIKO IN 

SPLOŠNE ZADEVE

Imenuje se Odbor za stanovanjsko 
politiko in splošne zadeve v sestavi: 
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1. Janez Svoljšak /DeSUS/, Ulica 
7. avgusta štev 38, 1233 Dob, 
predsednik

2. Stane KOVAČ /LTD/, Ljubljan-
ska cesta 112, 1230 Domžale, član

3. Kamal Izidor SHAKER /LTD/, 
Miklošičeva ulica štev. 1B, 1230 
Domžale, član 

4. Jurij MILANOVIĆ /SDS/, Ulica 
Milana Jarca štev. 1, 1233 Dob, 
član 

5. Robert HROVAT /SDS/, Stritarje-
va ulica štev. 18, 1233 Dob, član 

6. Valentin GROŠELJ /Peter Verbič-
Lista za Domžale/, Zaboršt, Pot 
za Bistrico štev. 50, 1230 Domža-
le, član 

7. Iztok LAMBERŠEK /SMS-ZE-
LENI/, Murnova ulica 20, 1230 
Domžale, član 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-2/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

 

20., 27. in 30. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU 
NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE DOMŽALE 

Občinski svet Občine Domžale ime-
nuje Nadzorni odbor Občine Domžale 
v naslednji sestavi:

1. Tomaž DEŽELAK /SDS/, Gosti-
čeva ul. št. 22, 1230 Domžale– 
predsednik

2. Borut KURMANŠEK /SDS/, Gor-
juša št. 2, 1233 Dob, član

3. Matjaž SONC /Peter Verbič-Lista 
za Domžale/, Kettejeva ulica št. 
30, 1230 Domžale, član

4. Klementina VISENJAK PAVLI /
LTD/, Ulica Nikole Tesla štev. 9A, 
1230 Domžale, članica

5. Milan FLERIN /NSi/, Ljubljanska 
cesta štev. 59, 1230 Domžale, 
član 

6. mag. Milan PIRMAN /LDS/ Po-
drečje štev. 46A, 1230 Domžale, 
član 

7. Primož MODRIJAN /SMS-Zele-
ni/ Spodnje Jarše, Jakopičeva 
ulica štev. 2,  1230 Domžale, član

8. Vida PERNE /DeSUS/, Preserje 
pri Radomljah, Pelechova cesta 
štev. 102, 1230 Domžale, članica
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9. Gregor ROVANŠEK /SD/, Vir, 
Bukovčeva ulica št. 6, 1230 Dom-
žale, član

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-3/11 
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 30. člena Zakona o ena-
kih možnostih žensk in moških (Ur. l. 
RS, št. 59/02) in 20. Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IMENOVANJU 
KOORDINATORICE  

ZA ENAKE MOŽNOSTI 
ŽENSK IN MOŠKIH

Občinski svet Občine Domžale ime-
nuje Damjano KOROŠEC, Ljubljanska 
cesta štev. 112, 1230 Domžale, za ko-
ordinatorico za enake možnosti žensk 
in moških. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-4/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 12. člena Odloka o usta-
novitvi Zdravstvenega doma Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
5/98 in 5/00) in 20. Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA 
DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale iz-
daja soglasje k  imenovanju Janeza 
SVOLJŠKA, roj. 28. 08. 1948, stan. 
Ulica 7. avgusta 38, 1233 Dob, za direk-
torja Zdravstvenega doma Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-4/11
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 191. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale  
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
11/10-uradno prečiščeno besedilo) 
in 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
16/04 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU PROGRAMA 
DELA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE DOMŽALE 
ZA PRVO POLLETJE 2011

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Program dela Občinskega 
sveta Občine Domžale za prvo polletje 
2011, skupaj  z dopolnitvami danimi 
na seji občinskega sveta.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-2/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na 3. seji dne 26. 01. 2011 sprejel

SKLEP 

O PRIČETKU AKTIVNOSTI 
ZA USTANOVITEV JAVNEGA 
ZAVODA ZA STAROSTNIKE 

IN SPREJEM SKLEPA ZA 
ZAGOTOVITEV PROSTOROV 

ZA DELOVANJE ZAVODA

1. Občinski svet Občine Domžale 
izraža podporo organizirani oskr-
bi Občine Domžale za starejšo 
generacijo. Zato naj župan pri-
stopi k pripravi akta o ustanovitvi 
Javnega zavoda za starostnike 
ter ga predloži občinskemu svetu 
v sprejem.

2. Župan naj pristopi k zagotovitvi 
prostorov za delovanje javnega 
zavoda. Sredstva za gradnjo, na-
kup ali najem naj se zagotovijo 
v proračunu. Pogodbo za izved-
bo posla, naj se predloži pred 
sklenitvijo občinskemu svetu v 
seznanitev.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-3/2011
Datum:    26. 01. 2011

ŽUPAN   
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi določil 57. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007; v nadaljnjem be-
sedilu: ZPNačrt) ter 35. člena statuta 
Občine Domžale (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 16/04-UPB) sprejme 
župan Občine Domžale

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE »D29/1 – BRINJE1«

1. Ocena stanja in razlogi za pri-
pravo prostorskega akta

Na podlagi pobude investitorja 
CEEREF PROJEKT ZABORŠT d.o.o., 
Dunajska cesta 9, Ljubljana, se za ob-
močje »D29/1 – Brinje1« začne posto-
pek izdelave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN).

Lastnik in investitor obravnavane-
ga območja je na Občino Domžale po-
dal pobudo za izdelavo prostorskega 
akta. Pobudi je priložil idejno urbani-
stično rešitev in idejno zasnovo novih 
načrtovanih objektov za potrebe 
izgradnje stanovanjskega kompleksa, 
kot izhodišče za nadaljnje prostorsko 
načrtovanje. 

Občinska strokovna služba je idejno 
zasnovo pregledala ter ocenila, da je 
programsko in vsebinsko ustrezno 
izhodišče za nadaljnje prostorsko 
načrtovanje, pri čemer pa mora v 
nadaljnjih postopkih investitor na-
tančneje uskladiti predlagano rešitev 
glede izgradnje potrebne družbene 
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infrastrukture, uskladitve načrtovane 
investicije s sosednjimi območji (pred-
vsem z ureditvenim območjem D36 
– Poslovna cona Zaboršt, ki se prav 
tako načrtuje z novim OPPN in mejni-
mi stanovanjskimi območji), celostne 
ureditve prometne infrastrukture tudi 
izven območja urejanja ter izrabe ze-
mljišča in umestitve ter višin objektov 
in ureditve javnih in drugih odprtih 
zelenih površin. Uskladiti je potreb-
no tudi obveznosti priključevanja na 
gospodarsko javno infrastrukturo 
ter druge zahteve, ki jih bodo podali 
pristojni nosilci urejanja prostora v 
postopku izdelave prostorskega akta. 

2. Pravna podlaga za pripravo 
prostorskega akta

Pravna podlaga za pripravo pro-
storskega akta je 57. člen ZPNačrt. 
Osnova za pripravo prostorskega 
akta je Odlok o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana občine Domžale za 
obdobje 1986-1990 za območje Dom-
žale – dopolnjen 2003 (Uradni Vestnik 
Občine Domžale, št. 08/01, 13/02, 
15/02, 05/04, 14/06, 6/09, 8/10).

3. Območje prostorskega akta in 
program

Območje prostorskega akta pred-
stavlja urejevalno enoto D29/1 – Bri-
nje1 v naselju Zaboršt v neposredni 
bližini avtocestnega priključka Dom-
žale. Območje je:
- na severni strani omejeno z 

lokalno zbirno cesto LZ071351 
(Kopališka cesta), ki predstavlja 
glavno mestno vpadnico Domžal;

- na vzhodni strani z javno cesto 
JP571303 (Krumperška ulica), ki 
razmejuje nezazidano urejevalno 
enoto D36 – Poslovna cona Za-
boršt, kjer bo izdelan nov OPPN 
ter pretežno pozidano urejevalno 
enoto D34 – Brinje2;

- na južni strani z avtocesto oziro-
ma območjem D37 – Parkirišče 
Zaboršt, ki je pretežno name-
njeno poslovnim dejavnostim 
oziroma prometni infrastrukturi 
(parkirišče tovornih vozil) in 
območjem D29/2 – Zaboršt-vete-
rinarska klinika, ki je namenjeno 
izgradnji veterinarskega klinike. 

- na zahodni strani z lokalno zbirno 
cesto LZ071371 (Ihanska cesta).

Območje meri okvirno 6,68 ha. 
Dostop do urejevalne enote je preko 
obstoječega priključka iz Kopališke 
ceste na severni strani kompleksa. 
Do ureditvenega območja se na pod-
lagi idejne zasnove zagotovita še dva 
nova priključka iz Ihanske ceste, ki 
povezujeta notranje omrežje javnih 
cest v celoto. 

Območje je glede na prostorske 
planske akte občine opredeljeno kot 
stanovanjsko območje. Podrobnejša 
namenska raba se v skladu s planskimi 
prostorskimi akti občine določi v po-
stopku izdelave izvedbenega načrta.

Predlagani program investitorja na 
obravnavanem območju obsega iz-
gradnjo kompleksa večstanovanjskih 
objektov na severu urejevalne enote 
ter vrstnih hiš na jugu urejevalne 
enote. V ureditvenem območju se v 
pritličju enega večstanovanjskega 
objekta zagotovi vrtec.
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Parkiranje za večstanovanjske 
objekte je predvideno v podzemnih 
garažah, parkiranje za potrebe vrstnih 
hiš pa v okviru gradbenih parcel. V 
parterju kompleksa se zagotovi par-
kirišče za potrebe vrtca ter površine 
za parkiranje obiskovalcev.

4. Način pridobitve strokovnih 
rešitev 

Strokovne rešitve se pridobivajo v 
skladu z določili ZPNačrt. 

Za načrtovano gradnjo je pobudnik 
izvedel vabljeni natečaj za urbanistič-
no-arhitektonsko zasnovo območja. 
Izbrana idejna zasnova se v fazi 
izdelave prostorskega akta uskladi z 
javnim interesom in mejnimi območji.

Za načrtovano gradnjo se pred pri-
pravo OPPN izdela idejna zasnova ce-
lovitega urejanja prometnih ureditev 
med Kamniško Bistrico, Kopališko ce-
sto in avtocesto Šentjakob-Blagovica.

V kolikor se v postopku priprave 
prostorskega akta ugotovi, da je ute-
meljeno potrebno izdelati dodatne 
strokovne podlage, se te pripravijo 
med postopkom izdelave prostorske-
ga akta.

Za območje OPPN in območje izven 
OPPN za potrebe načrtovanja prome-
tnih, komunalnih in drugih ureditev 
izven območja urejanja, bo investitor 
izdelal geodetski načrt.

Izbrani izdelovalec prostorskega 
akta izdela ali pa najmanj koordinira 
izdelavo vseh strokovnih podlag za 
izdelavo OPPN. Strokovne podlage 
posredujejo tudi nosilci urejanja pro-
stora za svoja področja in drugi ude-
leženci pri pripravi prostorskega akta.

Na podlagi izdelanih strokovnih 
podlag in usklajenega predloga 

prostorskega akta se izdela skupni 
program komunalnega opremljanja 
z urejevalno enoto D36 – Poslovna 
cona Zaboršt, ki se uskladi z občinsko 
upravo in ki ga v obliki odloka sprejme 
občinski svet Občine Domžale.

5. Roki izdelave prostorskega akta
Na podlagi izdelane idejne zasnove se 

pripravi osnutek prostorskega akta in 
le tega posreduje občini v potrditev. Na 
potrjeni osnutek prostorskega akta se 
pridobijo smernice pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, ki vsebujejo tudi stro-
kovne podlage nosilcev urejanja pro-
stora s področja njihovih pristojnosti. 
Osnutek prostorskega akta se uskladi 
s pridobljenimi smernicami in izdelani-
mi strokovnimi podlagami. Dopolnjeni 
osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele 
prostorskega akta v skladu z veljavnimi 
predpisi, potrdi občinska uprava Občine 
Domžale in le tega posreduje občin-
skemu svetu v sprejem in posreduje v 
javno razgrnitev. Po javni razgrnitvi se 
dopolnjeni osnutek popravi oziroma 
dopolni na podlagi sprejetih stališč do 
pripomb iz javne razgrnitve ter oblikuje 
kot predlog prostorskega akta, ki se ga 
posreduje pristojnim nosilcem urejanja 
prostora v pridobitev mnenj o skla-
dnosti prostorskega akta s podanimi 
smernicami. V tem času se izdela tudi 
predlog programa komunalnega opre-
mljanja, ki ga potrdi občinska uprava 
Občine Domžale. Predlog programa 
komunalnega opremljanja je potrebno 
uskladiti s programom opremljanja za 
ureditveno enoto D36 – Poslovna cona 
Zaboršt. Po pridobljenih pozitivnih mne-
njih nosilcev urejanja prostora se izdela 
usklajeni predlog prostorskega akta, 
ki se posreduje v sprejem občinskemu 
svetu Občine Domžale.
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# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

1 Priprava osnutka prostorskega akta 60 dni po sprejemu sklepa župana o 
pričetku postopka prostorskega akta

2 Priprava gradiva in pridobivanje smer-
nic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
ter odločitve MOP o izdelavi CPVO

45 dni po potrditvi osnutka s strani 
občinske uprave

3 Izdelava dopolnjenega osnutka pro-
storskega akta na podlagi pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

4* Priprava okoljskega poročila (v primeru 
postopka CPVO)

45 dni po prejemu smernic nosilcev 
urejanja prostora

5* Potrditev ustreznosti okoljskega poroči-
la s strani MOP

60 dni po pridobitvi smernic pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

6 Sprejem dopolnjenega osnutka prostor-
skega akta

v skladu s proceduro, ki jo vodi občin-
ska uprava

7* Javna razgrnitev prostorskega akta in 
okoljskega poročila v primeru postopka 
CPVO)

30 dni oziroma v skladu s sklepom 
občinskega sveta

8 Priprava stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

15 dni po zaključeni javni obravnavi

9 Izdelava predloga prostorskega akta 30 dni po sprejemu stališč do pripomb

10* Izdelava predloga okoljskega poročila (v 
primeru postopka CPVO)

30 dni po sprejemu stališč do pripomb

11 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev 
urejanja prostora k predlogu prostorske-
ga akta

45 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

12* Pridobitev sklepa o sprejemljivosti 
vplivov prostorskega akta (v primeru 
postopka CPVO)

60 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

13 Izdelava programa komunalnega opre-
mljanja

45 dni po pripravi predloga prostorske-
ga akta

14 Izdelava usklajenega predloga prostor-
skega akta

15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora

* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi prostorskega akta

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek prostorskega akta, 
k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
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1. Ministrstvo za promet, Direkcija 
RS za ceste, Izpostava Ljubljana, 
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Vojko-
va 61, 1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami, Oddelek 
območja srednje Save, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana

4. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za ce-
lovito presojo vplivov na okolje, 
Dunajska 48, 1000 Ljubljana

5. Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Ljubljana, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana 

6. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Lju-
bljana

7. Elektro Ljubljana d.d., PE Ljublja-
na okolica, Slovenska cesta 58, 
1516 Ljubljana

8. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta 
Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 
1001 Ljubljana

9. Petrol, Slovenska energetska 
družba d.d., Dunajska cesta 50, 
1527 Ljubljana

10. Javno komunalno podjetje Pro-
dnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 
Domžale

11. Občina Domžale, Ljubljanska 
cesta 69, 1230 Domžale

12. Zavod RS za varstvo narave, Ob-
močna enota Kranj, PC Planina 
3, 4000 Kranj

13. Druge občinske službe ter drugi 
organi in organizacije v kolikor 
bi se v postopku priprave pro-
storskega akta izkazalo, da so 
njihove smernice in mnenja po-

trebni, oziroma rešitve posegajo 
v njihovo delovno področje.

V skladu z določili Zakona o prostor-
skem načrtovanju in Zakona o varstvu 
okolja, se osnutek prostorskega akta 
pošlje na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, ki 
odloči ali je za načrtovano prostorsko 
ureditev potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje.

7. Obveznosti financiranja pripra-
ve prostorskega akta

Sredstva za izdelavo strokovnih reši-
tev ter za izdelavo prostorskega akta v 
celoti zagotovi pobudnik in investitor 
CEEREF PROJEKT ZABORŠT d.o.o. 
Občina Domžale kot pripravljavec 
zagotovi kadre in sredstva za vodenje 
postopka izdelave prostorskega akta.

8. Veljavnost sklepa o pričetku 
postopka

Ta sklep se objavi v Uradnem ve-
stniku Občine Domžale, svetovnem 
spletu, pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana in stopi v veljavo naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku.

OBČINA DOMŽALE
Župan 

Številka: 359-43/2009-36
Datum: 15.07.2009

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

SKLEP 

O VIŠINI POVRAČILA

Povračilo za priključitev na plinovo-
dno omrežje znaša: 

Vrednost 
povračila v 
EUR/kW

Delež 
v %

1. Priključna moč 
do 30 kW

7,45 100

2. Priključna moč 
do 50 kW

8,94 120

3. Priključna moč 
do 300 kW

9,68 130

4. Priključna moč 
nad 300 kW

10,43 140

Cene so brez DDV. 
Vrednosti povračil so v veljavi na-

slednji dan po objavi.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Domžale je 

v Odloku o povračilih za priklop na 
plinovodno 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

7,31 100

2. Priključna moč 
do 50 kW

8,77 120

3. Priključna moč 
do 300 kW

9,50 130

4. Priključna moč 
nad 300 kW

10,23 140

Koncesionar GJS oskrbe z ze-
meljskim plinom je predložil nove 
vrednosti povračil za priklop, ki jih 
je utemeljil z indeksom rasti življenj-
skih stroškov za leto 2010, kot jih 
ugotavlja Statistični urad RS. Indeks 
I2010=101,9.

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 3542-1/11
Datum: 25. 01. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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