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Domžale, 24. 05. 2011, št. 7    cena z DDV: 2,58 €

Na podlagi  Zakona o lokalni samo-
upravi (Ur. list RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo2, 76/08, 79/09 in 
51/10) ter  119. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04-uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SPREMEMBE  
IN DOPOLNITVE STATUTA 

OBČINE DOMŽALE

1. člen

V 4. členu Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 16/04 
UPB) se beseda »zakona« nadomesti 
z besedo »zakonov«. 

V 4. členu se za besedo »občine« 
doda piko, ostalo besedilo se črta. 

2. člen

Črta se drugi odstavek 6. člena.

3. člen

V četrtem odstavku 7. člena se za 
besedama »slavnostno sejo« doda 
besedi »Občinskega sveta«.

4. člen

V prvem odstavku 9. člena se črta 
beseda »tem« in za besedo »statutom« 
doda besedi »oziroma odlokom«.

Črta se drugi odstavek 9. člena.

5. člen

Spremeni se 12. člen tako, da se 
glasi: 

»Občina pridobiva podatke, ki jih 
potrebuje za opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja 
statistično, evidenčno in analitično 
funkcijo za svoje potrebe v okvirih, ki 
jih določajo zakoni.«.

6. člen

V četrtem odstavku 13. člena se 
za besedo »članov« doda besedi »ali 
članic«.
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7. člen

V drugem odstavku 14. člena se črta 
beseda »lahko«. 

8. člen

Spremeni se  17. člen  tako, da se 
glasi:

»Občani imajo pravico vpogleda v 
dokumente v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega 
značaja.«

9. člen

V drugem odstavku 18. člena  se za 
besedo »članov« doda besedilo »oz. 
članic (v nadaljnjem besedilu: član)«.

V tretjem odstavku se besedi »man-
dat« nadomestita z besedama »man-
datna doba«.

V četrtem odstavku se črta besedilo 
»ki je hkrati konstitutivna«.

10. člen

V drugem odstavku 20. člena se 
prva alineja spremeni tako, da se 
glasi: 

»- sprejema prostorske akte na ravni 
občine in druge akte razvoja občine«.

Črta se peta alineja drugega od-
stavka.

V dosedanji sedmi alineji se črta 
besedilo »ter ugotavlja predčasno 
prenehanje mandata občinskega 
funkcionarja«.

Črtata se dosedanji deseta in enaj-
sta alineja. 

Dosedanja trinajsta alineja se spre-
meni tako, da se glasi: 

»- sprejema načrt ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem«.

Črta se dosedanja osemnajsta 
alineja. 

Dosedanja enaindvajseta alineja 
postane zadnja alineja.

V šestem odstavku se beseda »de-
lavci« nadomesti z besedama »javni 
uslužbenci«.

11. člen

V 23. členu se besede »komisij in 
odborov« nadomesti z besedama 
»delovnih teles«.

12. člen

V tretjem in šestem odstavku 24. 
člena se besede »komisij in odborov« 
nadomesti z besedama »delovnih 
teles«.

13. člen

V drugem odstavku 26. člena se 
črta besedilo »na podlagi poročila ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ter na koncu odstavka 
doda besedilo: 

»Če član občinskega sveta odstopi, 
mu preneha mandat z dnem, ko je 
podal odstopno izjavo županu.«.

Črta se tretji odstavek.
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14. člen

V tretjem odstavku 27. člena se be-
seda »odbori« nadomesti z besedama 
»delovnega telesa«.

15. člen

Črta se tretja alineja drugega od-
stavka 28. člena.

16. člen

V četrti alineji tretjega odstavka 
29. člena se beseda »nezakonito« 
nadomesti z besedo »neprimerno« 
in za besedama »občinski svet« doda 
besedilo »oziroma pristojni organ, če 
meni, da je bilo dejanje nezakonito;«.

V sedmi alineji četrtega odstavka 
se črta besedilo »če jo za to pooblasti 
občinski svet.«

17. člen

Za 29. členom se doda nov 29. a 
člen, ki se glasi: 

»Občinski svet ima Odbor za občin-
ska priznanja, proslave in prireditve, 
ki ima do 9 članov. 

Naloge Odbora za občinska prizna-
nja, proslave in prireditve so: 
- za objavo pripravi  razpis za po-

delitev priznanj,
- oblikuje predlog za podelitev 

priznanj,
- določi datume občinskih priredi-

tev,
- določi organizatorje prireditev 

občinskega pomena,
- predlaga spremembe in dopolni-

tve odloka o priznanjih.«

18. člen

V prvem odstavku 30. člena se be-
sede »odborov in komisij« nadomesti 
z besedama »delovnih teles«.

V tretjem odstavku se besede »ko-
misiji ali odboru« nadomesti  z bese-
dama »delovnem telesu«.

19. člen

V prvem odstavku 31. člena se be-
seda »odbor« nadomesti z besedama 
»delovno telo« in za besedama »večina 
članov« črta beseda »odbor«.

Drugi odstavek se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Župan, podžupani in člani sveta, 
ki niso člani delovnega telesa, so 
lahko navzoči na sejah delovnih teles 
občinskega sveta in lahko sodelujejo 
v razpravi na njihovi seji brez pravice 
glasovanja.«

20. člen

V prvem in drugem odstavku 32. 
člena se besede »komisije in odbori« 
nadomesti z besedama »delovna 
telesa«. 

21. člen

V prvem odstavku 34. člena se be-
seda »državljani« nadomesti z besedo 
»volivci«.

V tretjem odstavku se besedilo: »po-
trdila občinske volilne komisije o izvo-
litvi župana« nadomesti z besedilom 
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»poročila občinske volilne komisije o 
izidu glasovanja za župana«.

22. člen

Spremeni se četrta alineja prvega 
odstavka 35. člena tako, da glasi: 

»določi načrt ravnanja s premič-
nim premoženjem in načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem pod 
vrednostjo, določeno v Odloku o pro-
računu in izvršuje naloge določene v 
zakonu, ki ureja stvarno premoženje 
samoupravnih lokalnih skupnosti.«

Črta se tretji odstavek. 

23. člen

V prvem odstavku 36. člena se črta 
beseda »lahko«.

24. člen

V prvem odstavku 37. člena se doda 
nova prva alineja, ki se glasi: 

»- določi organizacijo in način izvaja-
nja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami«.

V dosedanji tretji alineji se besede 
»poveljnikov in štabov« nadomesti z 
besedami »poveljnika in štaba«.

Za dosedanjo šesto alinejo se doda 
nova alineja, ki se glasi: 

»- imenuje odbor, ki načrtuje upora-
bo sredstev požarne takse«.

25. člen

Prvi odstavek 39. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Za pomoč pri opravljanju nalog 
župana ima občina najmanj enega 

in največ tri podžupane. Podžupana 
imenuje izmed članov občinskega 
sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«

Spremeni se četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»V soglasju z županom lahko tudi 
podžupani funkcijo opravljajo po-
klicno.«

26. člen

V uvodnem stavku prvega odstavka 
42. člena se črta besedi »in podžu-
pana«.

V četrti in peti alineji  se črta besedi 
»ali podžupana«.

Črta se drugi odstavek 42. člena.

Dosedanji tretji odstavek postane 
drugi odstavek in se spremeni tako, 
da se  glasi: 

»Razlogi za prenehanje mandata iz 
prve, druge in tretje alineje prvega 
odstavka tega člena se ugotovijo na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe. 
Župan je dolžan občinski svet obvesti-
ti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto 
in šesto alinejo prvega odstavka tega 
člena. Če župan odstopi, mu preneha 
mandat z dnem, ko o svojem odstopu 
pisno obvesti občinski svet in občin-
sko volilno komisijo.«

Črtajo se četrti, peti, šesti, sedmi in 
osmi odstavek.

27. člen

V prvem odstavku 44. člena se za 
besedo »članov« doda besedilo »oz. 
članic (v nadaljevanju član)«.
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V tretjem odstavku se črta besedilo: 
»četrtine članov občinskega sveta 
ali Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja«.

28. člen

v 45. členu se besedilo »občinski 
uradniki in drugi« nadomesti z be-
sedilom »javni uslužbenci občinske 
uprave«.

29. člen

V prvem odstavku 46. člena se črta 
besedilo »in njegovega namestnika«.

30. člen

Spremeni se četrti odstavek 48. 
člena tako, da se glasi: 

»Po opravljenem pregledu pripravi 
član nadzornega odbora osnutek 
poročila in poročilo s priporočilom v 
skladu s pravilnikom, ki določa obve-
zne sestavine poročila nadzornega 
odbora.«

V petem odstavku se črta besede 
»od dokončnosti poročila«.

V sedmem odstavku se črta besedo 
»dokončna«.

31. člen

V prvem odstavku 50. člena se bese-
dilo »ko je njegovo poročilo dokončno« 
nadomesti z besedami »po sprejemu 
poročila«.

32. člen

Spremeni se prvi odstavek 54. člena 
tako, da se glasi: 

»Občinska uprava opravlja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne 
naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske 
pristojnosti.«

33. člen

V 62. členu se črtajo sedeži krajev-
nih skupnosti.

V šestnajstem odstavku se za be-
sedo »osebe« doda besedi »javnega 
prava«.

34. člen

Črta se 64. člen.

35. člen

V 65. členu se doda tretji odstavek, 
ki se glasi: 

»V odloku se uredi tudi delovanje 
krajevne skupnosti, njeno premo-
ženje, financiranje, finančno poslo-
vanje, volitve in druge zadeve, ki so 
pomembne za njeno delovanje.«

36. člen

Črta se naslov poglavja »Organi 
krajevnih ali vaških oziroma četrtnih 
skupnosti« in 67., 67a., 68., 69., 70., 71. 
in 73. člen. 

37. člen

V prvi alineji prvega odstavka 74. 
člena se črta besedi »ali sedeža«.
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Črta se druga alineja prvega od-
stavka. 

38. člen

V tretjem odstavku 75. člena se 
za besedo »krajevni« doda beseda 
»skupnosti«.

39. člen

V tretjem odstavku 77. člena se 
beseda »delavec« nadomesti z bese-
dama »javni uslužbenec«.

40. člen

Spremeni se četrti odstavek 80. 
člena, ki se glasi: 

»Odločitev volivcev na referendumu 
zavezuje občinski svet do konca nje-
govega mandata.«

41. člen

V tretjem odstavku 83. člena se  za 
besedo »glasovanja« doda besedilo: 

»Če občinski svet meni, da je vse-
bina vložene zahteve za razpis re-
ferenduma v nasprotju z ustavo in 
zakonom, lahko zahteva, da o tem 
odloči ustavno sodišče.«

42. člen

V prvem odstavku 87. člena se črta 
besede »o samoprispevkih in«.

Črta se tretji odstavek. 

43. člen

Črtata se 91. in 93. člen. 

44. člen

V 94. členu se črta besedi »tudi 
druge«.

45. člen

Spremeni se tretji odstavek 99. čle-
na tako, da se glasi: 

»Postopke ravnanja s stvarnim pre-
moženjem vodi v skladu z zakonom, 
ki ureja stvarno premoženje države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.«

Črta se četrti odstavek. 

46. člen 

Spremeni se 132. člen tako, da se 
glasi: 

»V primeru sprejema zakonov in 
drugih predpisov, ki se nanašajo na 
koristi občin, občinski svet ali župan 
na poziv državnega zbora ali vlade, 
samostojno ali preko združenja občin, 
poda mnenje.«

47. člen

Te spremembe in dopolnitve Sta-
tuta Občine Domžale začnejo veljati 
15 dni po objavi v Uradnem vestniku 
občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0071-1/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  9. člena Zakona o 
uresničevanju 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.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

LETNI IZVEDBENI PROGRAM 
KULTURE OBČINE DOMŽALE 

ZA LETO 2O11

Letni izvedbeni program kulture za 
leto 2011 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 2011. 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 sousta-

noviteljica je Občina Domžale, izvaja 
redno knjižničarsko dejavnost, ki jo 
občina neposredno sofinancira. Za 
dodatne dejavnosti na področju kultu-
re, ki so namenjene tako odraslim kot 

otrokom (razna predavanja, okrogle 
mize, razstave, igrice ipd.) in jih izvaja 
Knjižnica, pa sredstva pridobiva tudi s 
prijavo programov na javna povabila 
za sofinanciranje kulturnih prireditev, 
založništva idr. Program delovanja 
knjižnice (letni plan) je tudi 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 
Menačnkovo domačijo. Zavod je s 
prevzemom likovnega razstavišča 
leta 2000 pričel z redno galerijsko de-
javnostjo, s prevzemom Menačnkove 
domačije s 1.1.2011 zagotavlja pogoje 
za muzejsko idr. dejavnost, od  prve 
polovice leta 2002 pa vodi tudi poslo-
vanje (administrativne, tehnične in 
finančne naloge) izdaje občinskega 
glasila Slamnik. Program za leto 2011 
je priloga tega programa.

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

Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, 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 2011 je priloga tega 
programa.
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II.

Programi ljubiteljskih kulturnih dru-
štev in drugih izvajalcev na področju 
kulture:

Javna povabila za programe kul-
turnih društev ter druge posamezne 
kulturne 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 priredi-

tev
3. miklavževanje, božično novole-

tne prireditve in silvestrovanje
4. založniška dejavnost.

V primeru javnih povabil se sred-
stva delijo na podlagi  javno objavlje-
nih meril oziroma kriterijev. Predlog 
za dodelitev sredstev pa  predstojniku 
(županu) pripravi Komisija za vodenje 
postopkov javnih povabil.

Na podlagi izdane odločbe, ki jo 
prejmejo posamezni kandidati na 
podlagi prijave na javno povabilo oz. 
izvajalci navedenih kulturnih pro-
jektov oz. prireditev ter na podlagi 
dokumentacije o izvedbi programov, 
le-ti prejmejo dodeljena jim namenska 
sredstva. Sredstva za posamezne 
projekte proračunskih uporabnikov se 
lahko dodelijo 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 razpolo-
žljivih proračunskih sredstev zaklju-
čena prva faza priprave podstrešja 
Menačnkove domačije na Cankarjevi 
9, Domžale, za potrebe depoja oziro-
ma razstave del pokojnega kiparja 
Franceta Ahčina. Iz proračunskih 
sredstev za leto 2011 (in 2012) se na-
črtuje dokončanje prenove podstrehe 
te domačije za izvajanje muzejske de-
javnosti oziroma izvajanje etnološke 
dejavnosti za potrebe občine. 

3.2. Gasilska muzejska zbirka
Zagotavljajo se sredstva za pridobi-

tev prostorskih pogojev za umestitev 
gasilske muzejske zbirke (dokončanje 
začete izgradnje prostorov).

 
3.3. Obnova opreme in investicij-
sko vzdrževanje kulturnih domov

Na podlagi javnega povabila se 
zagotavljajo tudi sredstva za obnovo 
opreme in investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov, ki sicer niso se-
stavni 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 se bodo delila sredstva 
za te namene, ki so zagotovljena na 
postavki Obnova opreme in investi-
cijsko vzdrževanje kulturnih domov 
proračunskih uporabnikov.
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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 2010) za ob-
novo kulturne dediščine. Načrtujemo, 
da bi del sredstev namenili obnovi 
vodnjakov, kot tudi tekoče vzdrževa-
nje 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.). 

 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-23/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 7. člena Zakona o špor-
tu  (Ur. list RS, št. 22/98) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 7. seji dne 18. 
05. 2011 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2011

I.

Letni program športa 2011 v spreje-
tem proračunu Občine Domžale

V proračunu Občine Domžale za 
leto 2011 so sredstva  na področju 
športa in rekreacije razporejena po 
naslednjih glavnih vsebinah oziroma 
ekonomskih namenih :
1. Program športa  in rekreacije, ki 

zajema sofinanciranje progra-
mov športa in rekreacije špor-
tnih društev (programi društev), 
skupaj z namenskimi sredstvi 
za subvencioniranje najema 
športnih površin in objektov za 
društva, ki nimajo svojih objek-
tov, ali površin, 

2. sofinanciranje šolskega športa 
(šolskih športni tekmovanj),

3. sredstva za Javni zavod za šport 
in rekreacijo,

4. sredstva za razvojne in strokovne 
naloge v športu oziroma sofinan-
ciranje razvojnih in strokovnih 
nalog izvajalcev športnih progra-
mov,

5. sofinanciranje večjih športnih 
prireditev in udeležba športnikov 
na večjih prireditvah, 

6. sofinanciranje upravljanja, vzdr-
ževanja 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 2011.

II.

Letni program športa 2011 opre-
deljen 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 stro-
kovno 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 
športnih in rekreativnih društev, šol, 
ter vrtcev in sicer :

1.1. Interesna športna vzgoja pred-
šolskih otrok, s programi :
1.1.1. Zlati sonček,
1.1.2. Ciciban planinec,
1.1.3. Naučimo se plavati in šola 
plavanja. 

Sofinancira se propagandni mate-
rial (knjižice, kolajne, diplome), ter 
strokovni kader in najem objekta  pri 
šoli plavanja.

1.2. Interesna športna vzgoja šolo-
obveznih otrok:
1.2.1. Zlati sonček,
1.2.2. Krpan 

Sofinancira se propagandni materi-
al (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 šol-
skih prvenstev, področnih prven-
stev 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 službo. 
Sofinanciranje je zagotovljeno s prora-

čunskimi sredstvi in sredstvi Ministr-
stva za šolstvo in šport. Sofinancira se 
strokovni kader, stroški organizacije 
tekmovanj, stroški prehrane in pre-
voza 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 posamezniki 
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 
športnih društev za starostne ka-
tegorije nad 7 do 15 let (cicibanke 
in cicibani, mlajše deklice in dečki, 
starejše deklice in dečki, ki nastopajo 
v tekmovalnih sistemih različnih špor-
tnih 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, 
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ki so določena z letnim programom 
športa.

1.5. Interesna športna vzgoja 
mladine 

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, 
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 
študentov 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.

Sredstva  za posamezne programe 
po vsebinah iz Nacionalnega pro-
grama športa v priloženi preglednici 
so dejanska namenska  sredstva in 
so  v tem Letnem programu športa 
določena na podlagi vrednotenja pro-
gramov vseh izvajalcev prijavljeni na 
javni razpis za leto 2011 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 števila športnikov primanjkuje 
teh površin. Ta sredstva se nakazujejo 
neposredno upravljavcem teh objek-
tov na podlagi posebnih pogodb. 
Delež sredstev po posameznih pro-
gramih in po posameznih izvajalcih 
je mogoče ugotoviti po sklenitvi vseh 
pogodb za posamezno leto oziroma 
po dejanski realizaciji.
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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 izobraževa-

nje ter izpopolnjevanje strokov-
nega kadra v športnih društvih,

• del stroškov praktičnega dela 
rednega izobraževanja študen-
tov v okviru Fakultete za šport, 
na tistih usmeritvah oziroma za 
tiste športne panoge (progra-
me), ki so že do sedaj dosegale 
rezultate državnega nivoja, za 
športno vzgojo otrok in mladine 
ter za programe za katere več 
društev izrazi interes, oziroma 
del praktičnega dela rednega iz-
obraževanja študentov Fakultete 
za šport, ki prebivajo na območju 
Občine Domžale,

•  udeležbo in kotizacijo na rednih 
letnih licenčnih seminarjih in 
drugih izobraževalnih seminar-
jih. 

7.2. Znanstveno-raziskovalna de-
javnost 

V letu 2011 se za to dejavnost ne 
bodo namenjala posebna sredstva.

7.3. Založniška dejavnost 
V letu 2011 bodo za dejavnost za-

ložništva namenjena  sredstva, za 
sofinanciranje biltenov, ki jih bodo 
društva izdala ob posebnih priložno-
stih (jubileji), ali pa ob organizaciji ve-
like mednarodne športne prireditve.

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

Sofinancirajo se stroški priznanj 
športnikom in športnim delavcem, 
ter kakovostni dosežki, na podlagi 
meril, ki so določeni s pravilnikom. 
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 in so or-
ganizirane na območju občine Dom-
žale. Pomembne 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 vzpo-
stavljanja in vzdrževanja spletnih 
strani športnih društev oziroma 
subvencioniranje 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 Obči-
na Domžale zagotavlja tudi del sred-
stev za vzdrževanje drugih objektov, 
na katerih se izvaja organizirana špor-
tna in rekreativna dejavnost že več let.
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Namensko so določena sredstva za 
novogradnje, rekonstrukcije in adap-
tacije športnih objektov občinskega 
pomena.

V letu 2011 so vsa sredstva za upra-
vljanje športnih objektov v občinski 
lasti združena na skupni proračunski 
postavki, kar bo omogočalo fleksibil-
nejši pristop predvsem pri izvajanju 
načrtovanih (planiranih) posegov, saj 
bo mogoče sredstva prerazporejati 
glede na dejanske zahteve in potrebe.

V strukturi vseh sredstev za upra-
vljanje in vzdrževanje objektov v 
občinski lasti, predstavljajo dokaj 
visok znesek prenesene pogodbene 
obveznosti, pri katerih je večinski 
delež namenjen rekonstrukciji ostreš-
ja Doma športnih organizacij, saj je 
streha v izredno slabem stanju, razen 
tega pa je še vedno prekrita z zdravju 
škodljivo kritino.  

  
Prioritetne naloge povezane s špor-

tnimi objekti v letu 2011 bodo :

• Nadaljevanje del pri izgradnji 
vzhodnega servisnega objekta 
v Hali komunalnega centra,

• Ureditev stadiona za izvedbo 
Balkanskih atletskih veteranskih 
iger (aktivnosti so že v teku)

• 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 dokumenta-
cije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izvedbo rekonstruk-

cije ostrešja na Domu športnih 
organizacij (del sredstev je name-
nilo tudi Ministrstvo za šolstvo 
in šport, sredstva za ta poseg pa 
so že zagotovljena s prenesenimi  
pogodbenimi obveznostmi iz 
preteklih let),

• Izdelava PGD/PZI  projektne 
dokumentacije za prekritje več-
namenskega športnega igrišča 
(drsališča) ter začetek izvajanja 
pripravljalnih del. Del sredstev 
je pridobljenih na javnem razpi-
su Fundacije za šport (6.000,00 
EUR je potrebno porabiti do 
30.06.2011, 6.000,00  EUR pa do 
konca leta 2011),

• Priprava kopališča na novo kopal-
no sezono, z nujno obnovo žen-
skih sanitarij (dovod tople vode 
do dveh dezinfekcijskih bazenov 
je že realiziran, prav tako pa za-
menjava dotrajanega bojlerja za 
toplo vodo-lokacija sicer v DŠO). 

• Obnova ženskih sanitarij v Teni-
ški dvorani,

• Nadaljnja  rekonstrukcija Skate 
parka. 

Poleg sredstev iz občinskega prora-
čuna so za leto 2011 že odobrena 
dodatna sredstva Fundacije za 
šport in Ministrstva za šolstvo 
in šport, za naslednje projekte :

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

• rekonstrukcijo DŠO – nadzidava 
ostrešja in zamenjava strešne 
kritine (MŠŠ in Fundacija-sred-
stva so bila zagotovljena že v 
preteklih letih),
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7.8. Delovanje Zavodov s področja 
športa in športnih zvez

Sredstva so namenjena za delo-
vanje javnega zavoda za šport in 
rekreacijo 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 so :
• načrtovane dodatne zaposlitve  

zavoda, kot npr. vodja športne 
infrastrukture ter varnostnik 
za nočno varovanje objektov v 
Športnem parku Domžale,

• občasne zaposlitve delavcev pri 
dodatnih delih vzdrževanja in 
obratovanja športnih objektov 
v upravljanju Zavoda (predvsem 
Kopališče v letni sezoni).

• organizacije večjih prireditev. 

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

Sredstva iz te točke so posebna 
namenska 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.

V letošnjem letu so v okviru teh 
sredstev zagotovljena tudi sredstva 
za pokrivanje dela stroškov organi-
zacije in izvedbe Balkanskih atletskih 
veteranskih iger.   

III.

Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje dejav-

nosti društev (športni in rekreativni 
programi) se razdelijo v celoti na pod-
lagi javnega razpisa in prispelih pro-
gramov športnih društev. Namenska 
sredstva iz navedenega programa se 
razdelijo in porabijo v celoti za plani-
rane 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 
2011

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 7. člena Zakona o špor-
tu  (Ur. list RS, št. 22/98) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 7. seji dne 18. 
05. 2011 sprejel

 DODATNI SKLEP

K  SPREJEMU LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA 

ZA LETO 2011

Do konca meseca novembra 2011 
strokovne službe pripravijo predlog 
Odloka o pogojih in merilih za upo-
rabo vseh športnih objektov v lasti 
javnih zavodov v Občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi Energetskega zakona  
(Ur. list RS, št. 27/07, 70/08 in 22/10), 
Pravilnika o metodologiji in obveznih 
vsebinah lokalnih energetskih kon-
ceptov (Ur. list RS, št. 74/09, 3/11) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA 

OBČINE DOMŽALE 

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme osnutek Lokalnega 
energetskega koncepta Občine 
Domžale.

2. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme osnutek Lokalnega 
Energetskega koncepta Občine 
Domžale in ga posreduje v 60 
dnevno javno razpravo. Za javno 
razpravo avtorji pripravijo skraj-
šano obliko primerno za razpra-
vo na širšem nivoju in objavo v 
Javnem glasilu Občine Domžale  
»Slamnik«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-24/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 12. člena Odloka o Kul-
turnem domu Franca Bernika Domža-
le (Ur. vestnik Občine 

Na podlagi Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 
in 41/07 – popr.), 6. člena Odloka o 
organiziranju pomoči na domu in 
merilih za določanje plačil storitev 
(Ur. Vestnik Občine Domžale št. 
10/03-uradno prečiščeno besedilo, 
7/04, 10/05 in 6/06), 19. člena Odloka 
o predmetu, pogojih in postopkih za 
podeljevanje in prenehanje konce-
sije za pomoč družini na domu (Ur. 
vestnik Občine Domžale št. 7/01 in 
4/05) ter Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. list RS, št.  87/06, 127/06,  
8/07, 51/08 – NPB in 5/09) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 7. seji dne 18. 
05. 2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU CENE ZA 
POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme ceno storitve  programa 
pomoči družini na domu, ki znaša:
ekonomska cena storitve 14,80 EUR 

na efektivno uro
cena storitve za uporabnika 6,01 EUR 

na efektivno uro,
pri čemer Občina Domžale subvenci-

onira storitev v višini 7,40 EUR, 
Zavod RS za zaposlovanje pa 

subvencionira storitev v višini 
1,39 EUR.

Cena storitve programa pomoči na 
domu za delo v nedeljo znaša:
ekonomska cena storitve 20,63 EUR 

na efektivno uro
cena storitve za uporabnika 6,01 EUR 

na efektivno uro,
pri čemer Občina Domžale subven-

cionira  storitev v višini 13,23 
EUR, Zavod RS za zaposlovanje 
pa subvencionira storitev v višini 
1,39 EUR.

Cena storitve programa pomoči 
na domu za delo na dan državne-
ga praznika in dela prostega dne 
znaša:
ekonomska cena storitve 21,93 EUR 

na efektivno uro
cena storitve za uporabnika 6,01 EUR 

na efektivno uro, 
      pri čemer Občina Domžale sub-

vencionira storitev v višini 14,53 
EUR, Zavod RS za        zaposlova-
nje pa subvencionira storitev v 
višini 1,39 EUR.

2. Cene storitve programa pomoči 
na domu začnejo veljati s 01. 06. 
2011.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-20/2011
Datum:    18. 05. 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 svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU POROČILA O 
AKTIVNOSTIH PRI GRADNJI 
POSLOVNE CONE ŽELODNIK 

IN IZDAJI SOGLASJI ZA 
DOKAPITALIZACIJO DRUŽBE 

ICJ. D.O.O.

1. Občinski svet Občine Domžale se 
je seznanil z aktivnostmi gradnje 
Poslovne cone Želodnik

2. Občinski svet Občine Domžale 
soglaša z dokapitalizacijo družbe 
ICJ d.o.o., skladno z namenom 
določenim v Proračunu Občine 
Domžale za leto 2011.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-28/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  27. člena Odloka o 
štipendiranju dijakov in študentov v 
Občini Domžale  (Ur. vestnik Občine 
Domžale,  št. 9/04, 7/06, 9/09) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU POROČILA 
O IZVAJANJU ODLOKA O 

ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV 
IN ŠTUDENTOV V OBČINI 

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o izvajanju Odloka 
o štipendiranju dijakov in študentov 
v Občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-21/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  IMENOVANJU 
PREDSTAVNIKOV OBČINE 

DOMŽALE V ORGANE JAVNIH 
ZAVODOV

1.  Za predstavnika Občine Dom-
žale v Svet uporabnikov gospo-
darskih javnih služb pri Občini 
Domžale se imenujejo: 

 Anton Grilj, Vodnikova ulica št. 
4, 1230 Domžale 

 Jurček Nowakk, Prešernova ce-
sta št. 30, 1230 Domžale

 Vitomir Rupnik, Ljubljanska c. št. 
84, 1230 Domžale 

 Miran Tartara, Srednje Jarše, 
Volfova ulica št. 15, 1230 Domžale 

 Roman Kurmanšek, Gorjuša št. 
2, 1233 Dob 

2. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Domžale se 
imenujejo: 

 Andrej Kocič, Slamnikarska cesta 
št. 3b, 1230 Domžale 

 Tomaž Hren, Podrečje št. 2a, 1230 
Domžale 

 Danijela Horvat, Cankarjeva ulica 
št. 2, 1233 Dob

3. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Dob se ime-
nujejo: 

 Vera Vojska, Prešernova ulica št. 
10, 1233 Dob 

 Peregrin Stegnar, Turnše št. 5, 
1233 Dob

 Uroš Limoni, Ulica 7. avgusta št. 
17, 1233 Dob

4. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Venclja Per-
ka se imenujejo:

 Urška Kabaj Pleterski, Mačkovci 
št. 67, 1230 Domžale

 Alma Novljan, Obrtniška ulica št. 
1, 1230 Domžale

 Majda Zlodi, Simona Jenka  št. 
12, 1230 Domžale

5. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Rodica se 
imenujejo:

 Franc Anžin, Spodnje Jarše, 
Jelovškova ulica št. 14, 1230 
Domžale 

 Jožica Nevenka  Narobe, Srednje 
Jarše, Volfova ulica št. 2, 1230 
Domžale 

 Franci Bider, Srednje Jarše, Jar-
ška cesta št. 82, 1230 Domžale

6. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Preserje pri 
Radomljah se imenujejo:

 Vladimira Breznik, Trata št. 8a, 
1235 Radomlje 

 Janez Breceljnik, Preserje pri 
Radomljah,  Pelechova cesta št. 
3a, 1235 Radomlje

 Danica Merlin, Pernetova ulica 
št. 4, 1235 Radomlje

7. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Osnovne šole Roje se ime-
nujeta:
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 Miran Kralj, Breznikova cesta št. 
7, 1230 Domžale

 Metka Zupanek, Češminova ulica 
št. 27, 1230 Domžale

8. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Glasbene šole Domžale se 
imenujeta:

 Peter Maks Škufca, Mačkovci št. 
61, 1230 Domžale

 Valentin Stare, Čufarjeva ulica št. 
8, 1230 Domžale

9. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Vrtca Domžale se imenu-
jejo:

 Irena Dimc, Studenec št. 11, 1233 
Dob

 Mujaga Ružnić, Miklošičeva št. 
2c, 1230 Domžale 

 Borut Kurmanšek, Gorjuša št. 2, 
1233 Dob 

10. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Vrtca »Urša« se imenujejo:

 Tomaž Karlovšek, Zoranina ulica 
št. 4, 1230 Domžale  

 Doroteja Grmek, Savska cesta št. 
31, 1230 Domžale

 Anže Korošec, Savska cesta št. 
11a, 1230 Domžale

11. Za predstavnika Občine Domža-
le v Svet Zdravstvenega doma 
Domžale se imenujeta:

 Antonio Pablo Jeretina, Stareto-
va ulica št. 16, 1230 Domžale

 Cveta Zalokar Oražem, Poljska 
pot št. 10b, 1230 Domžale

12. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Mestnih lekarn se imenu-
jejo:

 Marija Majda Zevnik, Rojska 
cesta št. 23, 1230 Domžale

 Matjaž Sonc, Kettejeva ulica št. 
30, 1230 Domžale 

 Irena Deželak, Gostičeva ulica št. 
22, 1230 Domžale  

13. Za predstavnika Občine Domža-
le v Svet zavoda KTV Vir, Dob, 
Domžale se imenuje:

 Zdenko Podreka, Groharjeva št. 
3 1230 Domžale 

14. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Javnega zavoda Center za 
mlade Domžale se imenujeta:

 Mitja Grošelj, Krtina št. 21, 1233 
Dob

 Aljoša Grošelj, Zaboršt, Pot za 
Bistrico št. 50, 1230 Domžale 

15. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Centra za socialno delo 
Domžale se imenuje: 

 Irena Jeretina, Ljubljanska cesta 
št. 103, 1230 Domžale

16. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Doma upokojencev Dom-
žale se imenuje: 

 Marija Pukl, Bistriška cesta št. 4, 
1230 Domžale

17. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Srednje šole Domžale se 
imenuje: 

 Stane Kovač, Ljubljanska cesta 
št. 112, 1230 Domžale 

18. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Knjižnice Domžale se ime-
nujejo: 
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 Borut Jenko, Kajuhova ulica št. 
21, 1235 Radomlje  

 Bogdan Osolin, Kajuhova ulica 
št. 4, 1233 Dob 

 Matjaž Korošec, Ulica Antona 
Skoka št. 14, 1230 Domžale

 Andreja Pogačnik Jarc, Prešer-
nova cesta št. 43, 1230 Domžale-
predlog župana

 Stanka Zanoškar, Vir, Zoisova uli-
ca št. 11, 1230 Domžale-predlog 
župana  

19. Za predstavnike Občine Domžale 
v Svet Javnega zavoda za šport 
in rekreacijo Domžale se imenu-
jejo:

 Robert Rutar, Trata št. 8a, 1235 
Radomlje 

 Peter Verbič, Srednje Jarše, Ka-
mniška c. št. 11, 1230 Domžale

 Roman Lazar, Dragomelj št. 4, 
1230 Domžale 

 Joško Korošec,  Preserje, Tovar-
niška c. št. 23, 1235 Radomljah

20. Za predstavnika Občine Domžale 
v Svet Kulturnega doma Franca 
Bernika Domžale se imenujeta: 

 Jožef Vunšek, Preserje pri Rado-
mljah, Kajuhova ulica št. 12, 1235 
Radomlje 

 Marjeta Kristan, Srednje Jarše, 
Jarška cesta št. 39, 1230 Domžale

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-10/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 12. člena Odloka o Kul-
turnem domu Franca Bernika Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale št. 
11/03) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU PREDSTAVNICE 

OBČINE DOMŽALE V SVET 
KULTURNEGA DOMA FRANCA 

BERNIKA

Občinski svet Občine Domžale 
soglaša z imenovanjem Drage JERE-
TINA ANŽIN, Trubarjeva ulica št. 3, 
1230 Domžale, za predstavnico usta-
noviteljice v Svet Kulturnega doma 
Franca Bernika Domžale.  

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-14/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 11. člena Odloka o Kul-
turnem domu Franca Bernika Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
11/03, 1/04) in soglasja Občinskega 
sveta Občine Domžale, danega na 7. 
seji, dne 18. 05. 2011, je  župan Toni 
Dragar, dne 23. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  IMENOVANJU 
PREDSTAVNICE ŽUPANA V 
SVET KULTURNEGA DOMA 

FRANCA BERNIKA DOMŽALE

Za predstavnico ustanovitelja, ki 
jo imenuje župan Občine Domžale v 
Svet Kulturnega doma Franca Berni-
ka Domžale se imenuje: 
- Draga Jeretina Anžin, Trubarje-

va ulica št. 3, 1230 Domžale

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka:  0322-4/2011
Datum:    23. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  10. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
za šport in rekreacijo Domžale« (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 10/01) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

O  IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZAVODA ZA ŠPORT IN 
REKREACIJO DOMŽALE 

Občinski svet Občine Domžale 
soglaša z imenovanjem mag. Janeza 
ZUPANČIČA, Milje 53, Visoko, za 
direktorja javnega zavoda »Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale« za man-
datno obdobje 2011 - 2015. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-13/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 35. in 38. Zakona o 
lokalnih volitvah   (Ur. list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo3 
in 45/08) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU OBČINSKE 
VOLILNE KOMISIJE
OBČINE DOMŽALE

I.

V Občinsko volilno komisijo Občine 
Domžale se imenujejo : 

predsednik:
Bojan ARH, Ulica Matije Tomca št. 
4, 1230 Domžale

namestnica predsednika:
Urška ILIČ VIDERGAR, Pot pod 
hribom št. 10, 1230 Domžale

članica:
Alenka KOVIČ, Gubčeva ulica št. 
11a, 1233 Dob                                              

namestnik članice:
Matjaž JEŽEK, Kamniška cesta  št. 
12, 1230 Domžale

članica:
Maruša BREZNIK IVKOVIČ, Gregor-
čičeva ulica št. 2, 1230 Domžale

namestnica članice:
Darka BITENC, Sejmiška ulica  št. 
36, 1230 Domžale

član:
Miklavž GRMEK, Savska cesta št. 
31, 1230 Domžale  

namestnik člana:
Franc OVSEC, Gorjuša št. 31, 1233 
Dob

 

II.

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-11/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN 
Toni DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  9., 10. in 13. člena Odlo-
ka o javnem glasilu Občine Domžale 
»Slamnik«  (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99, 2/26, 14/02 in 10/09) ter 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
7. seji dne 18. 05. 2011 sprejel

SKLEP

IMENOVANJU ORGANOV 
JAVNEGA GLASILA OBČINE 

DOMŽALE »SLAMNIK«

1. Občinski svet Občine Domžale 
zadolži župana, da  predloži v 
obravnavo in sprejem občinske-
mu svetu nov Odlok o Javnem 
glasilu Občine Domžale »Sla-
mnik« najkasneje do 31. decem-
bra 2011. 

2. Za vršilko dolžnosti odgovorne 
urednice Javnega glasila Občine 
Domžale  »SLAMNIK« se imenuje 
Mateja KEGEL/SD/, Miklošičeva  
ulica štev. 15, 1230 Domžale

3. Za pomočnika odgovorne uredni-
ce Javnega glasila Občine Dom-
žale »Slamnik« se imenuje Janez 
STIBRIČ/SDS/, Rodica, Perkova 
ulica št. 12, 1230 Domžale.

4. Za člane uredništva Javnega gla-
sila Občine Domžale »Slamnik« se 
imenujejo : 

• Kamal Izidor SHAKER /Lista 
Tonija Dragarja/, Miklošičeva 
ulica  štev. 1b, 1230  

    Domžale
• Marjeta KASTNER /Peter Verbič, 

Lista za Domžale/, Mala Loka 
štev. 5a, 

   1230 Domžale
• Andreja ŠUŠTAR /NSi/, Preserje 

pri Radomljah, Igriška ulica štev. 
30, 1235   

   Radomlje 
• Darka BITENC/LDS/, Sejmiška 

ulica štev. 36, 1230 Domžale
• Vilma NOVAK /Zares/, Prešerno-

va cesta štev. 30, 1230 Domžale 
• Katarina KARLOVŠEK /SLS/, 

Ulica Antona Skoka štev. 7, 1230 
Domžale

• Bogdan OSOLIN /SDS/, Kajuho-
va ulica štev. 4, 1233 Dob

• Marija PUKL /DeSUS/,  Bistriška 
cesta štev. 4, 1230 Domžale

• Robert ŠUŠNJARA /SMS/, Mač-
kovci štev. 64, 1230 Domžale

5. Izdajateljski svet Javnega  glasila 
Občine Domžale  »SLAMNIK« se 
imenujejo:

• Zorica ZAKLAN /Lista Tonija 
Dragarja/, Ljubljanska cesta 
štev. 103, 1230 Domžale, predse-
dnica

• Marjetka KRISTAN /Lista Tonija 
Dragarja/, Srednje Jarše, Jarška 
cesta štev. 39, 1230 Domžale, 
članica

• Miroslav ZIDAR /Peter Verbič-Li-
sta za Domžale/, Zaboršt, Pot za 
Bistrico štev. 19, 1230 Domžale, 
član
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• Janez KOZJEK /NSi/, Študljan-
ska cesta štev.  9, 1230 Domžale

• Saša KOS /LDS/, Ulica Ivana 
Pengova štev. 20, 1230 Domžale, 
članica

• Matjaž GERČAR /SDS/, Vir, Ču-
farjeva ulica štev. 14, član 

• Urša MAUČEC /SDS/, Dob, Lju-
bljanska cesta štev. 36, 1233 Dob, 
članica

• Marjetka ZUPANEK /DeSUS/, 
Češminova ulica štev. 27, 1230 
Domžale, članica

• Katja PIRNAT /SLS/, Žeje štev. 
30, 1233 Dob, članica 

6. Mandat organov Javnega gla-
sila Občine Domžale »Slamnik« 
preneha s sprejemom novega od-
loka, svojo funkcijo pa opravljajo 
do imenovanja novih organov 
glasila.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-12/2011
Datum:    18. 05. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 6. člena Odloka o Ura-
dnem vestniku Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 1/97) in 
142. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 11/10-uradno 
prečiščeno besedilo) dajem

URADNI POPRAVEK

V Odloku o  Proračunu Občine Dom-
žale za leti 2011 in 2012 se  spremenijo 
odhodki po programski klasifikaciji 
in odhodki po ekonomski klasifikaciji 
za področje 11, 16 in 19 in pravilno 
glasijo: 
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OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 0072-6/11
Datum:   23. 05. 2011

ODGOVORNA UREDNICA 
URADNEGA VESTNIKA

OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.
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