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Domžale, 19. 07. 2010, št. 8    cena z DDV: 1,83 €

Na podlagi 52. člena in 96. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/2007, 108/2009) 
ter 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Domžale na  
nadaljevanju  36. seje dne 22. 06. 2010 
sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 

SESTAVIN DOLGOROČNEGA 
PLANA OBČINE DOMŽALE 

ZA OBDOBJE 1986-2000 
IN SREDNJEROČNEGA 
DRUŽBENEGA PLANA 
OBČINE DOMŽALE ZA 

OBDOBJE 1986-1990, ZA 
OBMOČJE OBČINE DOMŽALE, 

DOPOLNITEV 2008/II

1. člen 
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, 
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 in 
2009 (Uradni vestnik Občine Domža-
le, št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 
10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 
6/09) – v nadaljnjem besedilu dolgo-
ročni plan občine oziroma plan – in 
prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, 
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2009 (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 10/86, 2/90, 12/95, 10/96, 
3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 
14/06, 6/09) – v nadaljnjem besedilu 
srednjeročni plan občine oziroma 
plan, za območje Občine Domžale, ki 
obsegajo: 
1.) spremembe prevladujoče namen-

ske rabe prostora iz kmetijskih 
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in gozdnih zemljišč v urbana 
(stavbna) zemljišča za potrebe:

a) družbenih dejavnosti na obmo-
čjih:

- osnovne šole Dob ter Osnovne 
šole Ihan, kjer se območji s 
prevladujočo namensko rabo za 
javno infrastrukturo povečata 
za potrebe gradnje vrtca, oz. 
ureditve zunanjih površin šole in 
športnih igrišč;

- prestavitve gasilskega doma na 
Studencu;

b) prometne infrastrukture na ob-
močjih: 

- nadzornega centra Družbe za 
avtoceste Republike Slovenije v 
Dragomlju; 

- priključka na regionalno cesto 
R3-1357 Šentjakob-Domžale v 
Študi; 

- južnega dela območja urejanja 
V10/3 (Žito-zahod) zaradi zago-
tovitve povezanega omrežja jav-
nih cest ter dostopa in ureditve 
parkirnih mest za potrebe dejav-
nosti Območne obrtne zbornice 
Domžale; 

c) s tanovanjske nadomestne 
gradnje na območjih urejanja 
Zgornje Jarše in Preserje zara-
di rušitve obstoječih objektov 
na območju, predvidenem za 
izgradnjo glavne ceste Želodnik-
Mengeš-Vodice;

d) komunalne infrastrukture za 
potrebe širitve centralne čistil-
ne naprave Domžale-Kamnik, 
kjer se območje s prevladujočo 
namensko rabo za gospodarsko 
infrastrukturo poveča za potrebe 

nadgradnje obstoječe tehnologi-
je;

2.) spremembe načinov urejanja 
prostora za:

- del območja urejanja z oznako 
D7/1 - Stob, ki se ureja s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji 
- del območja se izvzame iz ob-
stoječega območja urejanja, se 
preimenuje v D7/4 – Kulturni 
dom Franca Bernika in se nada-
lje ureja z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN);

- del območja urejanja Depala vas, 
ki se ureja s prostorskimi uredi-
tvenimi pogoji – del območja za 
potrebe prometne infrastrukture 
se nadalje ureja z občinskim po-
drobnim prostorskim načrtom 
(OPPN);

- kmetijsko zemljišče na zahodnem 
delu območja urejanja Dob ob OŠ 
Dob, kjer je predvidena širitev 
območja javne infrastrukture za 
potrebe dograditve šole in izgra-
dnje novega vrtca ter ureditve 
zunanjih zelenih in športnih po-
vršin – celotno območje urejanja 
se poimenuje OŠ Dob – del tega 
območja namenjenega novogra-
dnjam se nadalje ureja z občin-
skim podrobnim prostorskim 
načrtom (OPPN);

- kmetijsko zemljišče v Študi ob 
regionalni cesti R3-1357 Šentja-
kob-Domžale, kjer je predvidena 
gradnja priključka nove cestne 
povezave Kopališka-Savska – 
območje urejanja se poimenuje 
JC1 – priključek Savska z oznako 
Š5/JC1 in se nadalje ureja z ob-
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činskim podrobnim prostorskim 
načrtom (OPPN).

- območje urejanja Lek, ki se ureja 
s prostorskimi ureditvenimi po-
goji – območje se nadalje ureja 
z občinskim podrobnim prostor-
skim načrtom (OPPN), območje 
urejanja pa se preimenuje v Lek 
Mengeš – Domžale.

2. člen 
(spremembe in dopolnitve 

tekstualnega dela)

V poglavju 4. Urejanje prostora in 
varstvo okolja, podpoglavje 4.4.2. 
Prometno omrežje in omrežje zvez, 
se za šestim odstavkom doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»Predvidi se izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za celostno ureditev prome-
tnega omrežja na širšem območju 
Depale vasi. OPPN naj upošteva na-
slednje usmeritve:
- zagotovi se prometna rešitev, ki 

omogoča varno prečenje železni-
ce in varne poti za uporabnike že-
lezniškega potniškega prometa;

- prometna rešitev mora zagota-
vljati povezano omrežje javnih 
cest, brez slepih krakov;

- prometna rešitev naj upošteva 
zasnovo na območju že spreje-
tega zazidalnega načrta (OPPN) 
Nova Depala vas.

- prometna rešitev naj upošteva 
planirano novo cestno povezavo 
med Trzinom in Študo, vzhodno 
od Depale vasi, ki se preko Tr-
zinske in Mengeške obvoznice 

navezuje na načrtovano glavno 
cesto Želodnik-Mengeš-Vodice.«

3. člen 
(spremembe in dopolnitve 

tabelaričnega dela)

V tabelaričnem delu odloka se v 
tabelarični prilogi št. 1 »Načini ureja-
nja in prevladujoča namenska raba 
za druga ureditvena območja naselij 
v občini Domžale« in v tabelarični 
prilogi št. 2 »Načini urejanja in pre-
vladujoča namenska raba za druga 
ureditvena območja naselij v občini 
Domžale« brišeta stolpca »Način 
urejanja po veljavnem planu«. V istih 
tabelah se ime stolpca »Način urejanja 
po planu 2008« spremeni v »Način ure-
janja prostora«. V tem stolpcu se vsi 
zapisi za načine urejanja LN (lokacij-
ski načrt), UN (ureditveni načrt) in ZN 
(zazidalni načrt) spremenijo v OPPN 
(občinski podrobni prostorski načrt).

V tabelaričnem delu odloka se v ta-
belarični prilogi št. 1 »Načini urejanja 
in prevladujoča namenska raba za 
druga ureditvena območja naselij v 
občini Domžale« spremeni vrstica 32, 
tako da se glasi:
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Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

List

32. Lek Mengeš - Dom-
žale

Proizvodne dejav-
nosti

OPPN LJ-S-7

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 1 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska raba za druga ureditvena območja naselij v občini 
Domžale« za vrstico 46. vrine naslednja vrstica:

Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

List

47. OŠ Dob Javna infrastruk-
tura

PUP LJ-S-18

OPPN

Ostale vrstice se preštevilčijo.

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 1 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska raba za druga ureditvena območja naselij v občini 
Domžale« na koncu tabele doda nova vrstica:

Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

List

105. Nadzorni center 
DARS

Gospodarska infra-
struktura

PUP LJ-S-27

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska raba za območja znotraj urbanistične zasnove Dom-
žale« za vrstico 64. vrine naslednja vrstica:

Oznaka obmo-
čja urejanja

Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

65 . D7/4 Kulturni dom Fran-
ca Bernika

Mešane dejavnosti 
(kulturne dejav-
nosti)

OPPN

Ostale vrstice se preštevilčijo.

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska raba za območja znotraj urbanistične zasnove Dom-
žale» na konec tabele doda nova vrstica:

Oznaka obmo-
čja urejanja

Ime območja 
urejanja

Prevladujoča 
namembnost

Način urejanja 
prostora

120. Š5/JC1 JC1 – priključek 
Savska

Gospodarska infra-
struktura

OPPN
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4. člen 
(usmeritve za podrobnejše 

načrtovanje)

Pri podrobnejšem načrtovanju posa-
meznih ureditev je potrebno smiselno 
upoštevati usmeritve in omilitvene 
ukrepe iz Okoljskega poročila (februar 
2010, 176/09-OP) in zakonodaje.

Upravljavec avtoceste oz. glavne 
ceste ne bo zagotavljal dodatnih 
ukrepov varstva pred hrupom za 
nova poselitvena območja oziroma za 
območja spremenjene rabe prostora, 
kot tudi ne zaščite pred morebitnimi 
drugimi vplivi, ki so ali bodo posledi-
ca obratovanja avtoceste in glavne 
ceste, glede na že izvedene oziroma 
načrtovane ukrepe zaščite v sklopu iz-
gradnje le teh. Izvedba vseh ukrepov 
za zaščito novih poselitvenih območij 
oziroma območij spremenjene rabe 
prostora je obveznost investitorjev 
novih posegov oz. lokalne skupnosti.

5. člen 
(spremembe in dopolnitve 

grafičnega dela)

Spreminja se kartografska doku-
mentacija k planu na tistih kartah, 
kjer so predmetne  spremembe ozi-
roma dopolnitve in sicer v naslednjih 
delih: 

(1) Kartografsko gradivo v meri-
lu 1: 20.000 
- Zasnova območij za kmetijstvo 

in gozdarstvo št. 1.1;

- Zasnova načinov urejanja št. 7;

- Zasnova prometnega omrežja št. 8;

- Zasnova namenske rabe prostora 
št. 12;

(2) Kartografsko gradivo v meri-
lu 1: 5.000
- list Ljubljana S - 7, 17, 18, 19, 27, 

28;

(3) Kartografsko gradivo v merilu 1: 
10.000

- Urbanistična zasnova Domžale;

- Zasnova namenske rabe prostora 
št. 1;

- Zasnova območij urejanja s PIA 
št. 2;

Grafični del kartografske doku-
mentacije k planu se spremeni na 
območjih, navedenih v spremembah 
tabelaričnega dela plana iz tretjega 
člena tega odloka.

Poleg sprememb grafičnega dela iz 
prejšnjega odstavka tega člena se gra-
fični del kartografske dokumentacije 
k planu spremeni tudi na:
- območju centralne čistilne napra-

ve (CČN Domžale-Kamnik) - list 
Ljubljana S-27;

- jugovzhodnem delu območja 
urejanja Ihan – list Ljubljana S-28;

- delu območja urejanja V10/2 
(Žito-jedro) – list Ljubljana S-17;

- južnem delu območja urejanja 
V10/3 (Žito-zahod) - list Ljubljana 
S-17;

- severnem delu območja urejanja 
Studenec - list Ljubljana S-19;

- jugozahodnem delu območja 
urejanja Zg. Jarše - list Ljubljana 
S-7;

- severozahodnem delu območja 
urejanja Preserje - list Ljubljana 
S-7.
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6. člen 
(prehodne določbe)

Za ureditvena območja, za katera 
je s tem odlokom določena osnovna 
namenska raba proizvodne dejavnosti 
in določen način urejanja s PUP, je 
potrebno v primeru spremembe po-
drobne namenske rabe iz dejavnosti 
kmetijske proizvodnje (Pk) v proizvo-
dne in obrtno podjetniške dejavnosti 
(Pi), izdelati OPPN. 

7. člen 
(končne določbe)

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-10/2010
Datum:    22. 06. 2010

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo 
2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ter 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 16/04–ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Domžale na  izredni seji, 
dne 14. 07. 2010 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI 
ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE DOMŽALE 
ZA LETO 2010

1. člen

V Odloku o proračunu Občine 
Domžale za leto 2010 (Uradni vestnik 
Občine Domžale št. 02/10) se v 4. 
členu spremenijo prihodki in odhodki 
v Bilanci prihodkov in odhodkov v 
splošnem delu proračuna in odhodki 
v posebnem delu proračuna ter pre-
jemki v Računu financiranja.

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na 
prihodkovni strani povečajo prihodki:

- na kontu 703003 – Nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča 
– od pravnih oseb za 125.000 
EUR; 

- na kontu 703004 – Nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča 
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– od fizičnih oseb za 120.000 
EUR;

- na kontu 704403  – Davek na do-
bitke od iger na srečo za 110.000 
EUR;

- na kontu 704700 – Okoljska da-
jatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda 
za 150.000 EUR;

- na kontu 710306 – Prihodki iz 
naslova podeljenih koncesij za 
82.513 EUR;

- na kontu 710399 – Drugi prihodki 
od premoženja za 1.235.423 EUR;

- na kontu 711199 – Druge pristoj-
bine za 2.000 EUR;

- na kontu 714100 – Drugi nedavčni 
prihodki za 1.080 EUR;

- na kontu 714199 – Drugi izredni 
nedavčni prihodki za 40.000 
EUR. 

in znižajo prihodki:

- na kontu 704709 – Druge občin-
ske takse za 15.000 EUR.

Skupaj se prihodki povečajo 
2.451.016 EUR, ki po spremembi zna-
šajo 27.572.788 EUR.  

V splošnem delu proračuna se v 
Bilanci prihodkov in odhodkov na 
odhodkovni strani povečajo odhodki, 
skupno za 1.922.361 EUR, ki po spre-
membi znašajo 40.519.367 EUR.  

V posebnem delu proračuna, se 
odhodki na področju proračunske 
porabe 06 – Lokalna samouprava po-

večajo za 1.600 EUR in po spremembi 
znašajo 2.851.873 EUR, na področju 
07 – Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih povečajo za 640.000 EUR 
in po spremembi znašajo 1.151.451 
EUR, na področju proračunske po-
rabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo povečajo za 3.000 EUR in po 
spremembi znašajo 134.566 EUR, na 
področju proračunske porabe 13 – 
Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije znižajo za 643.000 EUR 
in po spremembi znašajo 6.200.398 
EUR, na področju proračunske porabe 
14 – Gospodarstvo povečajo za 9.138 
EUR in po spremembi znašajo 515.723 
EUR, na področju proračunske porabe 
15 – Varovanje okolja in naravne de-
diščine povečajo za 1.245.423 EUR in 
po spremembi znašajo 4.738.595 EUR, 
na področju proračunske porabe 16 – 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost povečajo za 
1.880.000 EUR in po spremembi zna-
šajo 4.760.697 EUR, na področju pro-
računske porabe 18 – Kultura, šport 
in nevladne organizacije povečajo za 
275.200 EUR in po spremembi znašajo 
3.559.833 EUR, na področju proračun-
ske porabe 19 – Izobraževanje znižajo 
za 1.262.000 EUR in po spremembi 
znašajo 12.564.336 EUR in na podro-
čju 23 – Intervencijski programi in 
obveznosti znižajo za 227.000 EUR in 
po spremembi znašajo 53.700 EUR.

V splošnem delu proračuna se v 
Računu financiranja zniža domače 
zadolževanje za 528.655 EUR in po 
spremembi znaša 6.200.000 EUR.
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2. člen

V 6. členu se za desetim odstavkom 
doda odstavek, ki glasi: Prihodki iz 
naslova koncesij za trajnostno go-
spodarjenje z divjadjo se v proračunu 
oblikujejo kot namenski prihodek, ki 
se porabi kot namenski izdatek za 
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v 
naravne vire in sicer za čistilne akcije 
občine.

3. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-11/2010
Datum: 14. 07. 2010

Ž U P A N 
TONI DRAGAR, l.r.

OBVEŠČENI:
- Župan
- Oddelek za finance in gospodarstvo
- Arhiv
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SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2010
















I. S K U P A J    P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74+78)

1102.451.01627.572.78825.121.772

TEKOI PRIHODKI (70+71) 1081.851.01626.047.14524.196.129

DAVNI PRIHODKI  (700+703+704+706)70 102490.00021.000.38520.510.385

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIEK700 100016.714.58516.714.585

Dohodnina7000 100016.714.58516.714.585

Dohodnina - obinski vir700020 100016.714.58516.714.585

DAVKI NA PREMOŽENJE703 107245.0003.618.6003.373.600

Davki na nepreminine7030 111245.0002.515.1002.270.100

Davek od premoženja od stavb - od fizinih oseb703000 1000127.000127.000

Davek od premoženja od prostorov za poitek in 
rekreacijo

703001 10002.1002.100

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od 
pravnih oseb

703003 109125.0001.495.0001.370.000

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od 
fizinih oseb

703004 116120.000890.000770.000

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljiša

703005 10001.0001.000

Davki na preminine7031 10001.0001.000

Davek na vodna plovila703100 10001.0001.000

Davki na dedišine in darila7032 1000102.500102.500

Davek na dedišine in darila703200 1000100.000100.000

Zamudne obresti davkov obanov703201 10002.5002.500

Davki na promet nepreminin in na finanno premoženje7033 10001.000.0001.000.000

Davek na promet nepreminin - od pravnih oseb703300 1000100.000100.000

Davek na promet nepreminin - od fizinih oseb703301 1000900.000900.000

DOMAI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE704 158245.000667.200422.200

Davki na posebne storitve7044 320110.000160.00050.000

Davek na dobitke od iger na sreo704403 320110.000160.00050.000

Drugi davki na uporabo blaga in storitev7047 136135.000507.200372.200

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda

704700 188150.000320.000170.000

Turistina taksa704704 100013.00013.000

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest704708 10004.2004.200

Druge obinske takse704709 40-15.00010.00025.000

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov

704719 1000160.000160.000

DRUGI DAVKI706 0000

NEDAVNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)71 1371.361.0165.046.7603.685.744

UDELEŽBA NA DOBIKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA

710 1491.317.9364.021.9802.704.044

Prihodki od udeležbe na dobiku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki

7100 1000200200

Prihodki od udeležbe na dobiku in dividend finannih 
družb

710005 1000200200

Prihodki od obresti7102 1000160.000160.000
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Prihodki od obresti od sredstev na vpogled710200 100010.00010.000

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih 
sredstev

710201 1000150.000150.000

Prihodki od premoženja7103 1521.317.9363.861.7802.543.844

Prihodki od najemnin za poslovne prostore710301 1000432.000432.000

Prihodki od najemnin za stanovanja710302 1000240.000240.000

Prihodki od drugih najemnin710304 10001.820.8441.820.844

Prihodki od zakupnin710305 100040.00040.000

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij710306 082.51382.5130

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico710312 100011.00011.000

Drugi prihodki od premoženja710399 01.235.4231.235.4230

TAKSE IN PRISTOJBINE711 1472.0006.3004.300

Upravne takse in pristojbine7111 1472.0006.3004.300

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)711100 10003.5003.500

Upravne takse s podroja prometa in zvez (tar. št. 27-35 
iz ZUT)

711120 1000800800

Druge pristojbine711199 02.0002.0000

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI712 100058.40058.400

Globe in druge denarne kazni7120 100058.40058.400

Globe za prekrške712001 100056.30056.300

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora712007 10002.1002.100

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV713 10008.0008.000

Prihodki od prodaje blaga in storitev7130 10008.0008.000

Prihodki obratov družbene prehrane713002 10003.0003.000

Prihodki od poitniške dejavnosti713003 10005.0005.000

DRUGI NEDAVNI PRIHODKI714 10541.080952.080911.000

Drugi nedavni prihodki7141 10541.080952.080911.000

Drugi nedavni prihodki714100 1041.08031.08030.000

Prihodki od komunalnih prispevkov714105 1000820.000820.000

Drugi izredni nedavni prihodki714199 16640.000101.00061.000

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)72 1000232.000232.000

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV720 100030.00030.000

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov7200 100030.00030.000

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj720001 100030.00030.000

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG721 0000

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN 
NEOPREDMETENIH DOLGORONIH SREDSTEV

722 1000202.000202.000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov7220 10002.0002.000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš722000 10002.0002.000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš7221 1000200.000200.000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš722100 1000200.000200.000

PREJETE DONACIJE (730+731+732)73 100050.00050.000

PREJETE DONACIJE IZ DOMAIH VIROV730 100050.00050.000

Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb7300 100050.00050.000

Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb730000 100050.00050.000

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE731 0000

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH 
NESRE

732 0000
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TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)74 1000353.828353.828

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANNIH INSTITUCIJ

740 1000353.828353.828

Prejeta sredstva iz državnega prorauna7400 1000353.828353.828

Prejeta sredstva iz državnega prorauna za investicije740001 1000353.828353.828

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAUNA 
IZ SREDSTEV PRORAUNA EVROPSKE UNIJE

741 0000

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)78 307600.000889.815289.815

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ

787 0000

Prejeta sredstva iz  prorauna EU za izvajanje 
skupne kmetijske in ribiške politike

781 442600.000775.190175.190

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz naslova programa 
razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega 
in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - 
Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega

7812 442600.000775.190175.190

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz naslova programa 
razvoja podeželja za ukrep dopolnil k neposrednim 

781208 442600.000775.190175.190

Prejeta sredstva iz  prorauna EU iz  strukturnih 
skladov

782 1000114.625114.625

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ERDF)

7821 1000114.625114.625

Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega 
dokumenta (EPD - ERDF)

782100 1000114.625114.625

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1051.922.36140.519.36738.597.006

TEKOI ODHODKI  (400+401+402+403+409)40 1131.184.66110.510.9079.326.246

PLAE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM400 10001.648.9501.648.950

Plae in dodatki4000 10001.457.7501.457.750

Regres za letni dopust4001 100050.80050.800

Povraila in nadomestila4002 1000121.400121.400

Sredstva za nadurno delo4004 10004.0004.000

Drugi izdatki zaposlenim4009 100015.00015.000

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST

401 1000277.550277.550

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 1000125.700125.700

Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 100097.20097.200

Prispevek za zaposlovanje4012 10001.9401.940

Prispevek za starševsko varstvo4013 10001.5101.510

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4015 100051.20051.200

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE402 1201.411.6618.470.1077.058.446

Pisarniški in splošni material in storitve4020 1000480.677480.677

Posebni material in storitve4021 100029.67529.675

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1000461.573461.573

Prevozni stroški in storitve4023 100012.00012.000

Izdatki za službena potovanja4024 10009.0009.000

Tekoe vzdrževanje4025 1061.138.4503.136.9622.968.962

Poslovne najemnine in zakupnine4026 1000235.700235.700

Kazni in odškodnine4027 1000300.000300.000
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Drugi operativni odhodki4029 149273.2113.804.5202.560.859

PLAILA DOMAIH OBRESTI403 100069.00069.000

Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 100010.00010.000

Plaila obresti od kreditov - drugim domaim 
kreditodajalcem

4033 100059.00059.000

REZERVE409 17-227.00045.300272.300

Splošna proraunska rezervacija4090 14-227.00037.000264.000

Proraunska rezerva4091 10008.3008.300

TEKOI TRANSFERI (410+411+412+413+414)41 102273.70012.202.75011.959.050

SUBVENCIJE410 1000231.500231.500

Subvencije javnim podjetjem4100 100020.00020.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 1000211.500211.500

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

411 10006.111.5726.111.572

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 1000230.000230.000

Nadomestila pla4115 10004.0004.000

Štipendije4117 1000165.551165.551

Drugi transferi posameznikom4119 10005.712.0215.712.021

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

412 118217.5001.249.0971.061.597

Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 118217.5001.249.0971.061.597

DRUGI TEKOI DOMAI TRANSFERI413 10156.2004.610.5814.554.381

Tekoi transferi obinam4130 1000420.000420.000

Tekoi transferi v javne sklade4132 100030.00030.000

Tekoi transferi v javne zavode4133 10156.2004.160.5814.104.381

TEKOI TRANSFERI V TUJINO414 0000

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)42 101207.00015.081.28614.874.286

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV420 101207.00015.081.28614.874.286

Nakup zgradb in prostorov4200 100011.88011.880

Nakup opreme4202 100084.10084.100

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 87-1.573.00010.554.62512.127.625

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 10640.000755.688715.688

Nakup zemljiš in naravnih bogastev4206 1.3541.550.0001.673.583123.583

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

4208 110190.0002.001.4101.811.410

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)43 112257.0002.724.4242.437.424

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZINIM 
OSEBAM, KI NISO PRORAUNSKI UPORABNIKI

431 10855.0001.118.5691.033.569

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

4310 12155.000482.584397.584

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali obin

4311 1000635.985635.985

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAUNSKIM 
UPORABNIKOM

432 114202.0001.605.8551.403.855

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam4321 10004.2004.200

Investicijski transferi javnim zavodom4323 114202.0001.601.6551.399.655

III. PRORAUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ PRIHODKI 
MINUS SKUPAJ ODHODKI)

96528.655-12.946.579-13.475.234
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IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

75 100010.00010.000

PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL750 100010.00010.000

Prejeta vraila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov

7500 100010.00010.000

Prejeta vraila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov - dolgorona posojila

750001 100010.00010.000

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV751 0000

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE752 0000

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
 (440+441+442+443)

44 0000

DANA POSOJILA440 0000

POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANNIH 
NALOŽB

441 0000

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

442 0000

POVEANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. 
SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, 
KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

443 0000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

100010.00010.000

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.) 96528.655-12.936.579-13.465.234
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VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)50 92-528.6556.200.0006.728.655

DOMAE ZADOLŽEVANJE500 92-528.6556.200.0006.728.655

Najeti krediti pri poslovnih bankah5001 92-528.6556.200.0006.728.655

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoroni krediti500101 92-528.6556.200.0006.728.655

IX. ODPLAILA  DOLGA  (550)55 1000224.428224.428

ODPLAILA DOMAEGA DOLGA550 1000224.428224.428

Odplaila kreditov poslovnim bankam5501 1000172.428172.428

Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem5503 100052.00052.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 92-528.6555.975.5726.504.227

XI. STANJE DENARNIH SREDSTEV NA 
RAUNIH DNE 01.01. TEKOEGA LETA

1008.875.6888.875.688

XII. POVEANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV 
NARAUNIH (I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)

1000-6.961.007-6.961.007

XIII. SPLOŠNI IN REZERVNI SKLAD 1000-1.914.681-1.914.681

SPLOŠNI SKLAD IN DRUGO9009 1000-1.888.538-1.888.538

Sklad za izgradnjo OŠ Dragomelj900901 1000-98.256-98.256

Sklad za osnovne šole900904 1000-352.726-352.726

Sklad za vrtce900906 1000-1.130.345-1.130.345

Sklad za nakup nepreminin900907 1000-307.211-307.211

REZERVNI SKLAD9100 1000-26.143-26.143

Rezervni sklad910000 1000-26.143-26.143

XX. URAVNOTEŽEN PRORAUN 100000
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04 OBČINSKA UPRAVA
Indeks
4:3

Razlika 2010Rebalans I
2010

Prora čun
2010

NazivPU\ PPP\
GPR\ PPR\

PP\ K4\

(6)(5)(4)(3)(2)(1)

SPREMEMBE SKUPAJ                                                                                  1101.922.3619.911.3888.989.477
LOKALNA SAMOUPRAVA06 1371.6005.9304.330
Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 1371.6005.9304.330

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 1371.6005.9304.330
Comenius regio partnerstva061301 1371.6005.9304.330
Drugi operativni odhodki4029 1371.6005.9304.330

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

07 1.014640.000710.00070.000

Civilna zaščita in protipožarna varnost0703 1.014640.000710.00070.000
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje
ob izrednih dogodkih

07039001 010.00010.0000

Sofinanciranje nakupa transportnega voz ila073106 010.00010.0000
Tekoč i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 010.00010.0000
Protipožarna varnost07039002 1.000630.000700.00070.000
Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Dob073210 957600.000670.00070.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 957600.000670.00070.000
Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila073211 030.00030.0000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 030.00030.0000

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 1243.00015.50012.500
Program reforme kmetijstva in ž ivilstva1102 1243.00015.50012.500
Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij11029002 1243.00015.50012.500
Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora112201 1243.00015.50012.500
Tekoče vzdrževanje4025 1243.00015.50012.500

PROMET , PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

13 81-643.0002.692.8313.335.831

Cestni promet in infrastruktura1302 81-643.0002.692.8313.335.831
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13029001 10450.0001.175.8311.125.831
Vzdrževanje javnih prometnih površin132100 10450.0001.175.8311.125.831
Tekoče vzdrževanje4025 10450.0001.175.8311.125.831
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest13029002 65-725.0001.345.0002.070.000
Projekti v cestno infrastrukturo132200 18350.000110.00060.000
Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

4208 18350.000110.00060.000

Gradnja pločnika ob Savski cesti v Domžalah132226 045.00045.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 045.00045.0000
Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domžalah132235 53-560.000640.0001.200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 53-560.000640.0001.200.000
EU projekt - rekonstrukcija ceste v Depali vasi132236 56-200.000250.000450.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 56-200.000250.000450.000
Rekonstrukcija ceste Koli čevo - Češenik132256 61-35.00055.00090.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 61-35.00055.00090.000
Gradnja mostu Pšata - Biš če132258 64-50.00090.000140.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 64-50.00090.000140.000
Rušitev železniške postaje Jarše - Rodica132260 40030.00040.00010.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 40030.00040.00010.000
Gradnja ceste Pšata - Biš če132264 50-60.00060.000120.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 50-60.00060.000120.000
Ureditev križ iš ča v Dragomlju na cesti R3-644132267 055.00055.0000

04 OBČINSKA UPRAVAODHODKI - spremembe
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Indeks
4:3

Razlika 2010Rebalans I
2010

Prora čun
2010

NazivPU\ PPP\
GPR\ PPR\

PP\ K4\

(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 055.00055.0000
Cestna razsvetljava13029004 12332.000172.000140.000
Vzdrževanje javne razsvetljave132401 12025.000150.000125.000
Tekoče vzdrževanje4025 12025.000150.000125.000
Javna razsvetljava v naselju Rova132411 1477.00022.00015.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1477.00022.00015.000

GOSPODARSTVO14 1339.13837.00027.862
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 1339.13837.00027.862
Promocija občine14039001 1202.50015.00012.500
Promocija občine143100 1202.50015.00012.500
Tekoč i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 1202.50015.00012.500
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 1436.63822.00015.362
Spodbujanje razvoja  turizma143200 1436.63822.00015.362
Drugi operativni odhodki4029 1436.63822.00015.362

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE15 2421.245.423468.644193.671
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 2421.245.423468.644193.671
Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 18010.00022.50012.500
Akcija "Čista in zelena občina Domžale"152102 18010.00022.50012.500
Tekoče vzdrževanje4025 18010.00022.50012.500
Ravnanje z odpadno vodo15029002 2461.235.423446.144181.171
Investicijsko vzdrževanje - Prodnik152216 0970.45000
Tekoče vzdrževanje4025 0970.45000
Investicijsko vzdrževanje - C ČN152217 246264.973446.144181.171
Drugi operativni odhodki4029 246264.973446.144181.171

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16 4341.880.0002.443.583563.583

Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

1602 190120.000253.000133.000

Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc16029001 14-30.0005.00035.000
Izdelava lokalnega energetskega koncepta162104 14-30.0005.00035.000
Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

4208 14-30.0005.00035.000

Prostorsko načrtovanje16029003 253150.000248.00098.000
Izdelava prostorskih aktov162301 253150.000248.00098.000
Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

4208 253150.000248.00098.000

Komunalna dejavnost1603 181160.000357.000197.000
Oskrba z vodo16039001 200100.000200.000100.000
Obnova in izgradnja komunalnih vodov163100 18080.000180.000100.000
Tekoče vzdrževanje4025 18080.000180.000100.000
Projekti v vodovodno omrežje163106 020.00020.0000
Študije o izvedljivosti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

4208 020.00020.0000

Objekti za rekreacijo16039003 15250.000147.00097.000
Ureditev Češminovega parka v Domžalah163302 15250.000147.00097.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 15250.000147.00097.000
Druge komunalne dejavnosti16039005 010.00010.0000
Sofinanciranje zunanje ureditve okolice cerkve na 
Viru

163600 010.00010.0000

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 010.00010.0000

04 OBČINSKA UPRAVAODHODKI - spremembe
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2010

Prora čun
2010

NazivPU\ PPP\
GPR\ PPR\

PP\ K4\

(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Spodbujanje stanovanjske gradnje1605 16740.000100.00060.000
Spodbujanje stanovanjske gradnje16059002 16740.000100.00060.000
Vzdrževanje poslovnih prostorov165205 16740.000100.00060.000
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 16740.000100.00060.000
Upravljanje in razpolaganje z  zemljiš či (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča)

1606 9991.560.0001.733.583173.583

Urejanje občinskih zemljišč16069001 14020.00070.00050.000
Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš č166101 14020.00070.00050.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 14020.00070.00050.000
Nakup zemljišč16069002 1.3461.540.0001.663.583123.583
Sklad za nakup nepremi čnin166200 1.3461.540.0001.663.583123.583
Nakup zemljiš č in naravnih bogastev4206 1.3461.540.0001.663.583123.583

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

18 122275.2001.336.1001.090.900

Ohranjanje kulturne dediš čine1802 035.00035.0000
Nepremična kulturna dediščina18029001 035.00035.0000
Ohranjanje kulturne dediš čine182102 035.00035.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 025.00025.0000
Nakup zemljiš č in naravnih bogastev4206 010.00010.0000
Programi v kulturi1803 80-105.000425.000530.000
Umetniški programi18039002 76-120.000390.000510.000
Kulturni dom Franca Bernika Domžale183200 76-120.000390.000510.000
Tekoč i transferi v javne zavode4133 10620.000380.000360.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 7-140.00010.000150.000
Drugi programi v kulturi18039005 17515.00035.00020.000
Obnova poletnega gledališ ča Studenec183500 17515.00035.00020.000
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4310 17515.00035.00020.000
Šport in prostočasne aktivnosti1805 156345.200876.100560.900
Programi športa18059001 156345.200876.100560.900
Program športa in rekreacije185100 149175.000532.000357.000
Tekoč i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 149175.000532.000357.000
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob činskega 
pomena - Hala KC

185106 20672.000140.00068.000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 20672.000140.00068.000
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob činskega 
pomena - Športni park Vir

185107 21711.20020.8009.600

Tekoč i transferi v javne zavode4133 21711.20020.8009.600
Sofinanciranje Športnega parka Dob185110 030.00000
Tekoč i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 030.00000
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob činskega 
pomena - Kopališ če Domžale

185114 1277.00033.30026.300

Tekoč i transferi v javne zavode4133 1277.00033.30026.300
Športni park Domžale185115 15050.000150.000100.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 15050.000150.000100.000

IZOBRAŽEVANJE19 63-1.262.0002.164.8003.426.800
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902 46-1.440.0001.249.7002.689.700
Vrtci19029001 46-1.440.0001.249.7002.689.700
Izgradnja in vzdrževanje otroških igriš č192105 40560.00079.70019.700
Investicijski transferi javnim zavodom4323 40560.00079.70019.700

04 OBČINSKA UPRAVAODHODKI - spremembe
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04 OBČINSKA UPRAVA
Indeks
4:3

Razlika 2010Rebalans I
2010

Prora čun
2010

NazivPU\ PPP\
GPR\ PPR\

PP\ K4\

(6)(5)(4)(3)(2)(1)

Vrtec Krtina192112 44-1.500.0001.170.0002.670.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 44-1.500.0001.170.0002.670.000
Primarno in sekundarno izobraževanje1903 124178.000915.100737.100
Osnovno šolstvo19039001 124178.000915.100737.100
Materialni stroški osnovnih šol193100 10318.000655.100637.100
Tekoč i transferi v javne zavode4133 10318.000655.100637.100
Investicijsko vzdrževanje šol193107 260160.000260.000100.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 260160.000260.000100.000

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 14-227.00037.000264.000
Splošna prora čunska rezervacija2303 14-227.00037.000264.000
Splošna proračunska rezervacija23039001 14-227.00037.000264.000
Splošna prora čunska  rezervacija233100 14-227.00037.000264.000
Splošna prora čunska rezervacija4090 14-227.00037.000264.000

04 OBČINSKA UPRAVAODHODKI - spremembe



Uradni Vestnik Št. 8/10 327

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB 
IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Civilna zaščita in protipo-
žarna varnost

07039001 – Usposabljanje in 
pripravljenost enot za zaščito in 
reševanje 

073106 – Sofinanciranje nakupa 
transportnega vozila

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofi-
nanciranje nabave transportnega 
vozila VW TransporterT5 2,5 TDI (7+1 
sedežev)  za potrebe Društva za razi-
skovanje jam Simon Robič Domžale, 
ki je na podlagi pogodbe vključeno  
sistem zaščite in reševanje v občini 
Domžale (enota za reševanje iz globin 
in ruševin).
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

V društvu za uspešno izvajanje 
nalog s področja zaščite in reševanja 
nujno potrebujejo vozilo za prevoz 
opreme in moštva. Cena vozila je 
17.500,00 EUR. Občina bo nakup 
vozila sofinancirala v višini 10.000,00 
EUR, kar predstavlja 57,1% vrednosti 
vozila, preostala sredstva bo zagotovi-
lo Društvo za raziskovanje jam Simon 
Robič Domžale. 

Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost enote za 

ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesrečah.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v drugi polovici leta 
2010.

07039002 – Protipožarna varnost 

073211 – Sofinanciranje nakupa 
gasilskega vozila

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom, 

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofinan-
ciranje nabave gasilskega vozila GVC 
24/50 za poklicno gasilsko enoto 
Centra požarne varnosti Domžale, ki 
v občini Domžale v skladu s pogodbo 
izvaja javno gasilsko službo.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

V CVP Domžale za izvajanje nalog 
javne gasilske službe nujno potre-
bujejo gasilsko vozilo avtocisterno 
za prevoz gasilskih sredstev (6000l 
vode, 1000l penila, 500kg gasilskega 
prahu), posluževanje gasilske avtole-
stve ter prevoze moštev in opreme. 
Cena vozila je 336.000 EUR. Občina 
bo k sofinanciranju vozila prispevala 
30.000 EUR, kar predstavlja cca- 9% 
vrednosti vozila, preostalo vrednost 
bo zagotovil CVP Domžale.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za 
ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v drugi polovici leta.
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13  -  PROMET, PROMETNA IN-
FRASTRUKTURA IN KOMUNIKA-
CIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruk-
tura

13029002 – Investicijsko vzdrževa-
nje in gradnja občinskih cest 

132226 – Gradnja pločnika ob Sa-
vski cesti v Domžalah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Gradnja pločnika na odseku od  
JKP Prodnik do AP v Študi,  je bila 
predvidena že v letu 2008 oziroma 
2009. Zapletlo se je pri pridobivanju 
zemljišč, dolgotrajni postopki in poga-
janja so celotno investicijo odmaknili. 
Koncem leta 2009 smo uspeli pridobiti 
zemljišča za del pločnika in ga v letu 
2010, tudi zgradili. Poleg tega smo 
v letu 2010 pridobili tudi zemljišče 
za del pločnika na odseku za Radio 
cesto proti JKP Prodnik. S planiranimi 
sredstvi računamo na ureditev nave-
denega dela.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi ocene na podlagi kalkulativ-
nega izračuna posameznih cestnih 
elementov.

Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pričakujemo izgradnjo dela pločni-

ka na navedenem območju in s tem 
zagotovitev pogojev za varno odvija-
nje prometa in zagotovitev varnosti 
pešcev.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situ-
acij oziroma računov po sklenjenih 
pogodbah.

132260 – Rušitev železniške posta-
je Jarše – Rodica

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnem 
naročanju, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa 
v Občini Domžale, Zakon o graditvi 
objektov.
Opis namena porabe:

Sredstva namenjamo obnovi oziro-
ma nadomestitvi dotrajanega objekta 
na železniški postaji na Rodici, kar bo 
predhodno ugotovljeno s strokovno 
presojo statike.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva v predlagani višini smo 
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Odstranitev dotrajanega objekta, 
ki ni več v funkciji in je v obstoječem 
stanju celo nevaren za uporabnike, ter 
ureditev prostora za postavitev nove 
nadstrešnice.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi 
situacij in računov po sklenjenih 
pogodbah. 
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132267 – Ureditev križišča v Dra-
gomlju na cesti R3-644

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnem 
naročanju, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa 
v Občini Domžale, Zakon o graditvi 
objektov.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena ureditvi 
križišča v Dragomlju. Gre za križišče 
državne ceste z lokalno in se nahaja 
pred glavnim severnim vstopom v 
Dragomelj. V okviru tega projekta, 
bomo uredili svetlobni prehod za 
pešce, zgradili dva povezovalna odse-
ka pločnikov, v območju prehoda za 
pešce ter postavili javno razsvetljavo.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi informativnega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Rekonstrukcija navedenega križi-
šča, v smislu povečanja zagotavljanja 
varnosti v prometu.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi raču-
nov po sklenjenih pogodbah. 

14  -  GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva 

142103 – Podjetniški pospeševalni 
center Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vzpo-

stavitev pravnega subjekta, ki bo 
opravljal funkcijo pospeševanja ra-
zvoja podjetništva v občini Domžale. 
Akt o njegovi ustanovitvi bo sprejel 
Občinski svet Občine Domžale. Na-
črtovana sta  tudi vzpostavitev in 
pričetek delovanja podjetniške VEM 
točke ter vzpostavitev Podjetniškega 
inkubatorja, ko bo Občina Domžale 
pridobila ustrezne prostore. Manjši 
del sredstev je predviden za financi-
ranje storitev Podjetniškega centra 
Domžale v začetnih mesecih leta 2010.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na pod-
lagi ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Namen delovanja Podjetniškega 
pospeševalnega centra Domžale bo 
vzpostavitev učinkovitega podporne-
ga okolja za potencialne podjetnike 
in delujoča podjetja v vseh fazah nji-
hovega razvoja, kot trajna usmeritev 
Občine Domžale.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena glede na 
izvedbo predvidenih aktivnosti
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16 – PROSTORSKO PLANIRANJE 
IN STANOVANJSKO KOMUNAL-
NA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

163106 – Projekti v vodovodno 
omrežje 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnem naročanju, Zakon o 
graditvi objektov, Odlok o gospodar-
skih javnih službah.
Opis namena porabe:

Sredstva namenjamo za koordina-
cijo in svetovanju pri projektu prido-
bivanja sredstev kohezijskega sklada 
EU (vodovd, Goropeče, Selo pri Ihanu, 
vrtine Kolovec in vrtine na domžalsko 
-mengeškem polju).
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi informativnega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Strokovno pomoč pri opravilih, ki 
jih terja prijava za pridobitev sredstev 
kohezijskega sklada.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi raču-
nov po sklenjenih pogodbah. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLA-
DNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dedi-
ščine

18029001 - Nepremična kulturna 
dediščina

182102 - Ohranjanje kulturne dedi-
ščine

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Opis namena porabe:
Ohranjanje obstoječe kulturne de-

diščine in spomenikov. Del sredstev 
se deli na podlagi javnega povabila. 
Iz omenjenih sredstev se bo med dru-
gim financiral tudi zaključek obnove 
in javne postavitve (stroški prostora) 
slamnikarskih preš v lasti Občine 
Domžale, označitev razglašenih spo-
menikov, interventna vzdrževalna 
dela na spomenikih ali registrirani 
kulturni dediščini ipd. Sredstva so 
namenjena tudi urejanju lastniških 
razmerij zemljišč in objektov kulturne 
dediščine in spominskih obeležij ter 
zagotavljanju lastnega deleža pri kan-
didaturi na sredstva evropskega skla-
da (Aktivno evropsko spominjanje) za 
obnovo in prezentacijo   bolnišnice 
na Kolovcu.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
realizacije preteklih obdobij.
Pričakovani cilji:

Ohraniti obstoječo kulturno dedišči-
no in spomenike v naši občini.
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Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna nakazila na 

podlagi podpisanih pogodb, predvi-
doma v drugi polovici  proračunskega 
leta.

1803 - Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

183307- Pustni karneval Vir

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje izvedbe že tradi-

cionalnega, tokrat 20. jubilejnega 
pustnega karnevala na Viru  in s tem 
povezani stroški izvedbe, gostovanja 
društva v drugih okoljih ter sofinanci-
ranje z jubilejem povezanih prireditev. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Na podlagi realizacije v preteklem 
obdobju.
Pričakovani cilji:

Omogočiti realizacijo vsakoletnega 
pustnega karnevala na Viru.
Dinamika financiranja:

Več izplačil  na podlagi dokumenti-
ranih zahtevkov v prvi polovici prora-
čunskega leta.

1805 – Šport in prostočasne aktiv-
nosti

18059001 – Programi športa 

185106 - Vzdrževanje in upravlja-
nje športnih objektov občinskega 
pomena -  Hala KC

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena dokonča-

nju nujno potrebnih aktivnosti, ki 
zagotavljajo varno uporabo objekta. 
Dodatno so zagotovljena sredstva za 
sanacijo sanitarij na zahodnem delu, 
sanaciji odra za prireditve, brušenju 
parketa, risanju novih dimenzij igral-
ne površine ipd., tekočemu vzdrževa-
nju oziroma funkcionalnim stroškom. 
Sredstva so namenjena tudi izdelavi 
(celovite) programske naloge, s katero 
bo določena vsebina namembnosti 
objekta, vključno s tehnično oziroma 
investicijsko dokumentacijo.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva načrtujemo na podlagi 
finančne ocene potrebnih del za zago-
tovitev varne uporabe objekta.  
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Sredstva se izplačujejo na podlagi 
pogodbe in dostavljenih dokumenti-
ranih zahtevkov o izvedbi dogovorje-
nih del, časovno neenakomerno preko 
proračunskega leta.

185107 - Vzdrževanje in upravlja-
nje športnih objektov občinskega 
pomena -  Športni park Vir 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje tekočih in investi-

cijsko- vzdrževalnih del otroškega 
igrišča in športnega parka  Vir, v 
upravljanju Zavoda za šport in rekre-
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acije. Sredstva bodo porabljena za 
tekoče vzdrževanje kot npr. nabava 
mivke, sanacijo travnate površine 
nogometnega igrišča, delno pokri-
vanje obratovalnih stroškov (voda, 
elektrika) in investicijsko vzdrževanje. 
Sredstva bodo porabljena tudi za 
ureditev zunanjega fitnesa na Viru 
(Šubičeva ulica).
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva načrtujemo na podlagi 
predvidenega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Mesečne dotacije za tekoče vzdrže-
vanje in izplačila na podlagi pogodbe 
in dostavljenih računov, časovno nee-
nakomerno preko proračunskega leta. 

185114 - Vzdrževanje in upravlja-
nje športnih objektov občinskega 
pomena – Kopališče  Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok 

o ustanovitvi Zavoda za šport in re-
kreacijo Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za redni le-
tni servis naprav – priprava za začetek 
obratovanja kopališča, nabavo manj-
kajočih merilnih naprav za tekoče 
spremljanje kvalitete vode in drugih 
naprav, tekočemu poslovanju kopa-
lišča, med drugim del tudi za stro-
škov nujnih kadrov (reševalec – tudi 
izobraževanje, pomočnik reševalca, 
redarji, vzdrževalec strojnih naprav, 
blagajniki), nabavo tekočega klora, 

stroškov obveznih analiz vode, po-
sebnega čiščenja, nakup deficitarne 
reševalne opreme in opreme za prvo 
pomoč ipd. Za kvalitetnejše pogoje 
obiskovalcev se načrtuje: 
- nabava in montaža plastike za 

prelivne robove celotnega baze-
na (zaključiti v obdobju 2–3 let),

- obvezna instalacija vodovodne 
napeljave s toplo vodo do dez-
infekcijskih bazenov (zahteva iz 
pravilnika in zahteva inšpekcije),

- nabava senčnikov in ležalnikov 
za izposojo obiskovalcem,

- ureditev glavnega vhoda v kopa-
lišče, vključno z blagajniško uto,

- rekonstrukcija in povečanje tobo-
gana,

- vgradnja večjega števila klopi, 
miz ter igral na zelenih površinah 
na območju kopališča,

- nabava zaščitne prevleke za zu-
nanja odbojkarska igrišča,

- druga tekoča vzdrževalna dela 
in nabava manjših strojev za 
vzdrževanje površin na območju 
kopališča. 

Dodatno se zagotavljajo sredstva 
za nujno celovito obnovo garderob-
nih in sanitarnih prostorov oz. s tem 
povezana dela.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je načrtovan na 
podlagi predvidenih stroškov vzdrže-
vanja in investicijskega vzdrževanja.  
Pričakovani cilji:

Usposobitev kopališkega bazena v 
Domžalah za  nemoteno delovanje v 
času sezone.
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Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe mesečna izpla-

čila v obliki akontacij dotacij.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšol-
skih otrok 

19029001 - Vrtci

192105 - Izgradnja in vzdrževanje 
otroških igrišč

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Investicijsko  vzdrževanje javnih 

igrišč (vključno obnova opreme – 
igral, ipd.), gradnja novih igrišč in 
vzdrževanje ostalih obstoječih igrišč 
ter drugih površin v javnem interesu 
na območju občine Domžale ter te-
koče vzdrževanje otroških igrišč in 
drugih javnih površin za ta namen. 
Načrtujemo tudi namestitev dodatnih 
igral pri vrtcu Češmin v Domžalah, 
dodatna igrala na otroškem igrišču 
v Športnem parku Domžale, izvedbo 
določenih ukrepov za zavarovanje 
prostora in opreme proti vandalizmu 
ter dvig nivoja rednega vzdrževanja. 
Načrtujemo ureditev najmanj enega 
prostora za zunanjo vadbo.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
realiziranih vzdrževalnih del v prete-
klem obdobju.

Pričakovani cilji:
Vzdrževana javna in druga igrišča 

v javnem interesu.
Dinamika financiranja:

Mesečno pokrivanje računov na 
podlagi pogodb za tekoče vzdrže-
vanje, za investicijsko vzdrževanje, 
gradnjo pa na podlagi dokumentacije 
o realizaciji, neenakomerno tekom     
proračunskega leta.

1903 – Primarno in sekundarno 
izobraževanje 

19039001 – Osnovno šolstvo

193102 - Tekmovanja, izobraževa-
nja in usposabljanja

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofinan-
ciranje tekmovanj učencev ter pokri-
vanju skupnih izobraževanj (in s tem 
povezani materialni in drugi stroški) 
učiteljev, ki jih ne pokriva pristojno 
ministrstvo, so pa v interesu ustano-
vitelja (občine). Razdelilnik sredstev 
se lahko opravi na predlog Aktiva 
ravnateljev domžalskih šol.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Načrtujemo na podlagi realizacije v 
preteklem obdobju. 
Pričakovani cilji:

Spodbujanje dodatnih dejavnosti 
osnovnih šol oziroma glasbene šole.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodbe ozi-
roma zahtevka na podlagi dejansko 
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izvedenih tekmovanj in izobraževanj 
(regijska, državna) do višine proračun-
skih sredstev, praviloma neenakomer-
no med proračunskim letom.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov social-
nega varstva

20049006  - Socialno varstvo dru-
gih ranljivih skupin

204604 -  Delovanje društev upoko-
jencev v Domžalah

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje aktivnejšega delova-

nja upokojencev in starostnikov ter 
sofinanciranje izvedbe festivala  za III. 
življenjsko obdobje, medgeneracijska 
srečanja ter s tem povezani stroški. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanjem društvom finančna 
sredstva za izvajanje zastavljenih 
programov.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo nakazana na podla-
gi odločb izdanih na osnovi javnega 
povabila in na podlagi sklenjenih 
pogodb oz. naročil (računov).

Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 
108/09) in  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  drugem nadaljevanju  36. seje dne 
30. 06. 2010 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA 
PLANA OBČINE DOMŽALE 

ZA OBDOBJE 1986-2000 
IN SREDNJEROČNEGA 

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE 
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-
1990, ZA OBMOČJE OBČINE 

DOMŽALE, SPREMEMBE  
IN DOPOLNITVE 2009 

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale 
za obdobje 1986-1990, za območje 
Občine Domžale, spremembe in do-
polnitve 2009 v prvi obravnavi in ga 
posreduje v javno razgrnitev in javno 
obravnavo. 

Dopolnjeni osnutek Sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
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družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje Obči-
ne Domžale, spremembe in dopolni-
tve 2009, se javno razgrne v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za urejanje 
prostora, Savska 2, Domžale.

Gradivo se razgrne tudi v prostorih 
tistih krajevnih skupnosti, na katere 
se nanašajo spremembe plana.

Javna razgrnitev bo potekala do 
petka 01. oktobra 2010. Začetek jav-
ne razgrnitve bo deset dni po objavi 
sklepa v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. Javna obravnava bo v Veliki 
dvorani Domžalskega doma, Ljubljan-
ska 58, v sredo dne 08. septembra 
2010 ob 18. uri, vodil jo bo pristojni 
oddelek Občinske uprave. 

V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi z do-
polnjenim osnutkom Sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje Obči-
ne Domžale, spremembe in dopolni-
tve 2009, vpisati v knjigo pripomb, ki 
bo na mestih javne razgrnitve, ali jih 
posredovati pisno na naslov Občina 
Domžale, Oddelek za urejanje pro-
stora, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/2010
Datum:    30. 06. 2010

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list  RS, št. 33/07 in 
108/09) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na izredni seji dne, 14. 07. 2010 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA  
O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU  
ZA OBMOČJE V6/1  

KOLIČEVO – OSREDJI DEL 
– prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
za območje V6/1 Količevo – osre-
dnji del v prvi obravnavi in ga 
posreduje v   javno razgrnitev 
in javno obravnavo. Dopolnjeni 
osnutek podrobnega prostor-
skega načrta za območje V6/1 
Količevo – osrednji del se jav-
no razgrne v prostorih Občine 
Domžale, Oddelek za urejanje 
prostora, Savska 2,  Domžale in 
prostorih Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 
19, Vir, 1230 Domžale.

 Javna razgrnitev bo potekala do 
1. oktobra 2010. Začetek razgrni-
tve bo deset dni po objavi sklepa 
v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. Javna obravnava bo 
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v prostorih Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 
19, Vir, dne 15. septembra  2010 
ob 18. uri. Vodil jo bo pristojni 
oddelek Občinske uprave. 

 V času javne razgrnitve bo 
možno predloge in pripombe v 
zvezi z dopolnjenim osnutkom 
podrobnega prostorskega načrta 
za območje V6/1 Količevo – osre-
dnji del vpisati v knjigo pripomb, 
ki bo na mestih javne razgrnitve 
ali jih posredovati pisno na na-
slov Občine Domžale, Oddelek 
za urejanje prostora, Ljubljanska 
69, 1230 Domžale.

2. Predlagatelj je dolžan do druge 
obravnave odloka na seji Občin-
skega sveta proučiti in zagotoviti 
realizacijo ter podati odgovore 
na stališča Krajevne skupnosti 
Toma Brejca Vir. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-12/10
Datum:    14. 07.2010

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.


