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Domžale, 19. 06. 2009, št. 9    cena z DDV: 0,75 €

Na podlagi  25. člena Zakona o zavo-
dih (Ur. list RS, št. 12/91, 45/94 odl.US, 
8/96, 25/08-ZVrtD), 10. člena Zakona 
o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo in 25/08-ZVrt), 
Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, 
št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 
36/08-ZOFVI-6) ter 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  28. seji dne 17. 06. 
2009 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA 
O PREDMETU, POGOJIH 

IN POSTOPKIH ZA 
PODELJEVANJE IN 

PRENEHANJE KONCESIJE 
ZA IZVAJANJE PROGRAMA 

PREDŠOLSKE VZGOJE IN 
VARSTVA  

1. člen

V 3. členu Odloka o predmetu, po-
gojih in postopkih za podeljevanje in 
prenehanje koncesije za izvajanje pro-
grama predšolske vzgoje in varstva 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
5/02, v nadaljevanju: Odlok), se doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Koncesionar izvaja javno službo 
izvajanja programa predšolske vzgoje 
in varstva za celotno območje Občine 
Domžale.«

2. člen

V 4. členu odloka se črta besedilo 
»vendar v posameznem območju, ki 
ga določi koncendent v javnem razpi-
su, le po en koncesionar,«.

3. člen

V prvem odstavku 14. člena odloka 
se pred piko doda besedilo: »in se lah-
ko podaljša za enako obdobje«.



Uradni Vestnik Št. 09/09234

KONČNA DOLOČBA

4. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-8/09
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Ur. 
list RS, št.  32/93, in 127/06-ZJZP), 
30. člena Energetskega zakona (Ur. 
list RS, št. 27/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08-EZ-C) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  nadaljevanju  28. 
seje dne 18. 06. 2009 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

NAČINU IZVAJANJA LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
SISTEMSKEGA OPERATERJA 

DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 
ZEMELJSKEGA PLINA NA 

OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

1. člen

Spremeni se prvi odstavek 10. člena 
Odloka o načinu izvajanju lokalne go-
spodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina na območju Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Dom-
žale št. 10/08, v nadaljevanju odlok), 
ki se glasi: 

 »Splošne pogoje za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega 
omrežja (v nadaljevanju: splošni pogo-
ji), sprejme oziroma uskladi po javnem 
pooblastilu sistemski operater v 6 
mesecih po objavi odloka  s soglas-
jem samoupravne lokalne skupnosti. 
K splošnim pogojem mora sistemski 
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operater pred njihovo izdajo pridobiti 
soglasje Agencije za energijo.«

2. člen

Spremeni se prvi stavek prvega 
odstavka 15. člena odloka, ki se glasi: 

»O izdaji ali zavrnitvi soglasja za pri-
ključitev uporabnika na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina  odloča po 
javnem pooblastilu sistemski opera-
ter z odločbo v  upravnem postopku.« 

3. člen

Spremeni se drugi odstavek 20. 
člena odloka, ki se glasi:

 »Za izvajanje javne službe se podeli 
koncesija.«

4. člen

Doda se nov šesti odstavek 23. čle-
na, ki se glasi:  

»Določila tega člena ne veljajo za 
uporabnike, ki bodo več kot dve 
tretjini potreb stavbe po toploti zago-
tavljali iz obnovljivih virov energije.«

5. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-9/09
Datum:    18. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  nadaljevanju  28. seje dne 18. 06. 
2009 sprejel

ODLOK

 O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ŠTIPENDIRANJU V OBČINI 

DOMŽALE 

1. člen

V drugem. odstavku 2. člena Odlo-
ka o štipendiranju v Občini Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/04, 7/06 v nadaljevanju: Odlok), se 
spremeni prva alinea, ki se po novem 
glasi: 

»• glede na višino zagotovljenih 
proračunskih sredstev izračunano 
število štipendij, ki se predvidoma 
delijo v razmerju 50 % za nadarjene 
dijake in študente in 50 % za socialno 
šibke dijake in študente,«

2. člen

Spremeni se 5. člen Odloka, ki po 
novem glasi: 

»Višina mesečne štipendije za dija-
ke znaša 181,00 EUR in za študente 
237,00 EUR.

Zneski enkratnih štipendij za študij-
ska izpopolnjevanja znašajo:
• 710,00 EUR za magistrski študij,
• 849,00 EUR za doktorski študij,
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• 570,00 EUR za ostala študijska 
izpopolnjevanja.

Odobreni znesek enkratne štipen-
dije ne sme presegati dejanskih stro-
škov izpopolnjevanja.

Višina mesečne štipendije in zne-
ski enkratnih štipendij za študijska 
izpopolnjevanja se lahko glede na 
zagotovljena proračunska sredstva 
spremenijo na podlagi sklepa župana, 
vendar največ enkrat letno ter največ 
do višine rasti povprečne mesečne 
bruto plače v preteklem letu, v primer-
javi s predpreteklim letom.«

PREHODNA iN KONČNA 
DOLOČBA

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Domžale in se prične uporabljati 
s šolskim oziroma študijskim letom 
2009/2010. 

Nova višina mesečne štipendije in 
zneski enkratnih štipendij za študij-
ska izpopolnjevanja začnejo veljati 
s šolskim oziroma študijskim letom 
2009/2010.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-10/09
Datum:    18. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 21. člena  Zakona o 
lokalni samoupravi  (Ur. list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08-ZLS-O), 149. člena Zako-
na o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 
39/06-uradno prečiščeno besedilo, 
70/08-ZVO-1B), 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. list 
RS, št. 32/93 in 127/06) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  svoji  28. seji dne 
17. 06. 2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 
RAVNANJU S KOMUNALNIMI 
ODPADKI V OBČINI DOMŽALE 

– prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v prvi 
obravnavi in ga posreduje v 30 
dnevno javno razpravo.

2. Župan Občine Domžale naj preko 
skupščine Javnega podjetja Pro-
dnik zahteva sprejem odločitev, 
da podjetje že v letu 2009 izvede 
potrebne investicije v opremo za 
identifikacijo zabojnikov.

3. Javno komunalno podjetje Prodnik 
naj izvede vse potrebne postopke 
nabave in razdelitve zabojnikov 
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za ločeno zbiranje embalaže pri 
uporabnikih, da bo možno pričeti 
z izvajanjem odloka najkasneje v 
roku 60 dni od dneva veljavnosti 
odloka.

4. Župan predloži predlog Pravilnika 
o zbiranju in odvozu komunalnih 
odpadkov v Občini Domžale za 
sočasno obravnavo ob sprejemu 
Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Domžale.

5. Občinski svet Občine Domžale  
naslovi na Vlado RS zahtevo, da 
glede na različne interpretacije   
vsebine uredb pojasni:
- Ali so zavezanci za uporabo ob-

vezne gospodarske javne službe 
ravnanja z biološko razgradljivi-
mi odpadki tudi tisti povzročite-
lji kuhinjskih odpadkov, ki imajo  
hišne kompostnike?

- Ali je dovoljeno kuhinjske od-
padke, ki nastajajo pri povzro-
čiteljih kuhinjskih odpadkov iz 
gospodinjstev  mešati in odlaga-
ti skupaj z drugimi odpadki  na 
hišni kompostnik?  

6. V javnem Glasilu Slamnik se objavi 
popolna Informacija z dosedanjimi 
ukrepi v zvezi z ravnanjem s komu-
nalnimi odpadki

7. Občinska uprava v pripravi odloka 
za drugo obravnavo dopolni tekst 
odloka s določbami, ki bodo do 01. 
01. 2010 omogočile uvedbo elek-
tronske identifikacije zabojnika 
kot novo obliko oz. način obračuna 
ravnanja s komunalnimi odpadki, 
tako da se bo občina Domžale 

pri obračunu storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v čim večji 
meri približala merilu dejanske 
uporabe (porabe oz. obremenitve) 
storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki, s strani posameznih 
uporabnikov.

8. Občinska uprava v predlog Odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Domžale za 
drugo obravnavo doda določbo, 
ki bo uporabnikom, ki biološke 
odpadke kompostirajo v hišnem 
kompostniku omogočala, da teh 
odpadkov niso dolžni prepuščati 
izvajalcu javne službe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-31/09
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št.  33/07 in 
70/08- ZVO-1B) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  nadaljevanju 28. seje dne 
18. 06. 2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH 
UREDITVENEGA NAČRTA 

ZA OBMOČJE D 20 NAD 
ŠPORTNIM PARKOM 

(SREDNJA ŠOLA DOMŽALE IN 
DOM STAREJŠIH DOMŽALE) 

– prva obravnava

1. V 6. členu se v 2. odstavku na 
koncu 2.  alinee doda besedilo, ki 
se glasi:

 »; in druge dejavnosti, ki služijo 
prvonavedeni dejavnosti.« 

2. V 9. členu se 3. odstavek spremeni 
tako, da se  pravilno glasi:

 »(3) Dom starejših v Ue3 je načr-
tovan kot lamelni objekt s tremi 
lamelami z vsebinsko ločenimi 
funkcijami institucionalnega dela 
in oskrbovanih stanovanj ter cen-
tralnimi, skupnimi prostori.« 

3. V 10. členu se v 3. odstavku črta 
beseda »morebitnih«.

4. V 12. členu se spremeni 3. odsta-
vek tako, da se glasi:

 »(3) Cesta je okvirne dolžine 240 
m. Normalni prečni profil ceste 
je širok 6,20 m in je sestavljen iz 
vozišča v širini največ 2x2,50 m 
in enostranskega pločnika širine 
najmanj 1,20 m. Širina vozišča se 
od uvoza k objektu Doma starej-
ših lahko zmanjša do mere, ki še 
zagotavlja promet interventnih 
vozil. Vozišče mora biti obroblje-
no z obojestranskimi dvignjenimi 
robniki.«

5. »14. člen se spremeni  tako, da se 
glasi:

14. člen

 (pogoji in usmeritve za projektira-
nje in gradnjo v urejevalni enoti 
Ue3)

(1) Dostop do urejevalne enote je 
predviden z novega cestnega 
odcepa v Ue1. Primarni dovoz 
in dostop je iz zahodne strani, 
kjer so v okviru Ue3 predvidena 
parkirna mesta, manipulativne 
in  interventne površine. 

(2) V urejevalni enoti se določa 
gradnja Doma starejših. V stavbi 
se poleg prostorov instituci-
onalnega varstva starejših in 
oskrbovanih stanovanj zagoto-
vijo tudi prostori za opravljanje 
dejavnosti, kot so spremljajoči 
servisni prostori, upravni in 
oskrbni prostori, ki bodo delno 
služili tudi Srednji šoli Domžale. 
Stanovanjski prostori so razde-
ljeni na etaže institucionalnega 
varstva  in etaže oskrbovanih 
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stanovanj. Največja dovoljena 
kapaciteta Doma starejših je 
200 oseb.

(3) Maksimalni višinski gabariti 
stavbe v urejevalni enoti so 
naslednji:

- Lamela A maksimalno P+3
- Lamela B maksimalno P+1,
- Lamela C maksimalno P+6+T, pri 

čemer terasna etaža (T) ne sme 
presegati 60% tlorisa spodnjih 
etaž.

(4) Maksimalni tlorisni gabariti 
stavbe v urejevalni enoti so 
naslednji:

- Lamela A maksimalno 97,5 x 9,8 
m,

- Lamela B maksimalno 40,8 x 
46,3 m,

- Lamela C maksimalno 73,3 x 
17,5 m.

(5) Največji dovoljeni faktor inten-
zivnosti izrabe zemljišča (FSI-
razmerje med bruto etažnimi 
površinami nad nivojem terena 
in površino zemljišča za gradnjo) 
je 1,9, največji dovoljeni faktor 
zazidave (FZ-razmerje med 
zazidano površino in površino 
zemljišča za gradnjo) je 40%. 

(6) Kota pritličja stavbe je najmanj 
na koti 298,70 mnm. Kota utrje-
nih površin v okolici mora biti 
najmanj 0,20 m pod koto pritličja 
stavbe.

(7) Najmanjše potrebno število 
parkirnih mest se določi kot 
sledi: 1 p.m./oskrbovano sta-

novanje, 1 p.m./6 postelj insti-
tucionalnega dela; od seštevka 
je potrebno zagotoviti prostore 
za parkiranje invalidnih oseb v 
skladu s predpisi. Poleg nave-
denega je potrebno zagotoviti 
1 p.m./30 m2 neto površine 
poslovnega dela objekta.

(8) Parkirne površine se v največji 
možni meri zagotovijo v podze-
mni garaži, v parterju se v skladu 
z grafičnimi sestavinami zagoto-
vijo parkirne površine za krat-
kočasno parkiranje in potrebe 
delovanja oskrbe doma (rešilni 
avtomobili, poslovne stranke, 
ipd.). V podzemni garaži se do-
loča gradnja 115,  v parterju  pa 
15 parkirnih mest. 

(9) V parterju objekta se uredijo 
odprte zelene površine, opre-
mljene z urbano opremo in 
povezane z rekreacijskim ob-
močjem ob Kamniški Bistrici. 
V območju se zagotovijo tudi 
dostopi, površine za komunalne 
ureditve in ustrezne zelene in 
druge spremljajoče površine za 
bivanje na prostem. 

(10) V urejevalni enoti Ue3 so 
dovoljeni naslednji nezahtevni 
oziroma enostavni objekti:

- uta oziroma senčnica,
- utrjena dvorišča,
- spominska obeležja,
- vodnjak oziroma okrasni bazen.

(11) Na zemljišču za gradnjo je 
potrebno zagotoviti najmanj 
25% zelenih površin. Večje ze-
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lene površine so na vzhodni 
in južni strani enote. Urejene 
zelene in tlakovane površine se 
tu zasadijo z drevjem in grmov-
nicami. Na severni in zahodni 
strani objekta se zelene površi-
ne uredijo v okviru zunanje in 
hortikulturne ureditve površin 
objekta z urejanjem travnatih 
površin in obodno zasaditvijo 
visokih grmovnic in drevnine ob 
meji urejevalne enote oziroma 
dostopnih in interventnih ce-
stah. Uporabijo naj se avtohtone 
rastlinske vrste.»

6.  Vsi členi za 14. členom se prešte-
vilčijo.

7. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah ureditvenega načrta 
za območje D20 - Nad športnim 
parkom (Srednja šola Domžale 
in Dom starejših Domžale) v prvi 
obravnavi skupaj z dopolnitvami 
in ga posreduje v 30 dnevno javno 
razgrnitev in javno obravnavo. 
Dopolnjeni osnutek sprememb 
in dopolnitev ureditvenega na-
črta se uskladi z dopolnitvami in 
javno razgrne v prostorih Občine 
Domžale, Oddelek za prostor in 
varstvo okolja, Savska 2,  Domžale 
in prostorih Krajevne skupnosti 
Slavko Šlander, Slamnikarska 14, 
Domžale.

 
 Javna razgrnitev bo potekala 30 

dni. Začetek razgrnitve bo deset 
dni po objavi sklepa v Uradnem 
vestniku Občine Domžale. Javna 
obravnava bo v sejni sobi Občine 

Domžale,  Ljubljanska 69, I. nad-
stropje, dne 1. julija 2009 ob 17. 
uri, vodil jo bo pristojni oddelek 
Občinske uprave. 

 V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi s 
spremembami in dopolnitvami 
ureditvenega načrta za obmo-
čje D20 - Nad športnim parkom 
(Srednja šola Domžale in Dom 
starejših Domžale) vpisati v knjigo 
pripomb, ki bo na mestih javne raz-
grnitve ali jih posredovati pisno na 
naslov Občine Domžale, Oddelek 
za urejanje prostora, Ljubljanska 
69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-23/09
Datum:    18. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Zakona o trgovini (Ur. 
list RS, št. 24/08) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  nadaljevanju  27. seje dne 
17. 06. 2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA O 
DOLOČITVI POGOJEV ZA 
PRODAJO BLAGA ZUNAJ 

PRODAJALN V OBČINI 
DOMŽALE 

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o določitvi pogojev 
za prodajo blaga zunaj prodajaln v 
Občini Domžale v prvi obravnavi in 
ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo 
obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-28/09 
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  nadaljevanju 27. seje dne 17. 06. 
2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU INFOMRACIJE O 
POLOVANJU PODJETJA ICJ V 

LETU 2008

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o poslovanju 
podjetja ICJ d.o.o. v letu 2008 ter 
okvirni program aktivnosti podje-
tja ICJ d.o.o. v letu 2009.

2. Projektna skupina za spremljanje 
Investicije gradnje cone Želodnik 
v roku 60 dni pripravi informacijo 
o nadaljevanju del za gradnjo 
infrastrukture v Poslovni coni Že-
lodnik in jo predloži v obravnavo 
in sprejem občinskemu svetu.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-24/09 
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 16/04–uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  nadaljevanju  27. seje dne 17. 06. 
2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU INFORMACIJE 
O POSLOVANJU 

PODJETNIŠKEGA CENTRA 
DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o delovanju 
Podjetniškega centra Domžale. 

2. Občinski svet Občine Domžale 
zadolži Podjetniški center Dom-
žale oziroma Tehnološki park 
Ljubljana, da do konca meseca 
septembra, pripravi koncept ra-
zvoja centra, do konca meseca no-
vembra pa analizo in presek stanja 
podjetništva in obrti na območju 
Občine Domžale ter ju predloži v 
obravnavo in sprejem občinskemu 
svetu.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-25/09
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 16/04–uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  nadaljevanju 27. seje dne 17. 06. 
2009  sprejel

SKLEP

O SPREJEMU INFORMACIJE  
O POSLOVANJU PODJETJA 
JKP PRODNIK V LETU 2008

 Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Informacijo o poslovanju Jav-
nega komunalnega podjetja Prodnik 
d.o.o. za leto 2008.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-26/09 
Datum:    17. 06. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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