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Domžale, 26. 10. 2009, št. 11    cena z DDV: 1,99 €

Na podlagi  Zakona o javnih finan-
cah  (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), Za-
kona o financiranju občin (Ur. list RS, 
št. 123/06, 101/07, 57/08), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/
09, 11/00, 9/03)  ter 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  30. seji dne 21. 10. 
2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE 

DOMŽALE 

ZA LETI 2008 IN 2009 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dom-
žale za leti 2008 in 2009 (Uradni vest-
nik Občine Domžale št. 3/08 in 11/08) 

se spremenijo prihodki in odhodki 
v Bilanci prihodkov in odhodkov v 
splošnem delu proračuna in odhodki 
v posebnem delu proračuna.

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

- na kontu 710201 – Prihodki od ob-
resti za 153.648 EUR; 

- na kontu 740001 – Prejeta sredstva 
iz  državnega proračuna za investi-
cije za 22.000 EUR;

- na kontu 787000- Prejeta sredstva 
od drugih evropskih institucij za 
17.320 EUR;

- na kontu 782100 – Prejeta sredstva 
iz naslova Enotnega programske-
ga dokumenta za 50.384 EUR 

in znižajo prihodki:

- na kontu 700020 – Dohodnina – ob-
činski vir za 334.255 EUR.
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Skupaj se prihodki znižajo za 90.903 
EUR, ki po spremembi  znašajo 
23.264.530 EUR.  

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na 
odhodkovni strani znižajo odhodki, 
skupno za 90.903 EUR, ki po spre-
membi znašajo 32.595.751 EUR.  

V posebnem delu proračuna, se 
odhodki na področju proračunske 
porabe 04 – Skupne administrativne 
službe in splošne javne storitve pove-
čajo za 68.018 EUR in po spremembi 
znašajo 609.213 EUR, na področju 
proračunske porabe 06 – Lokalna 
samouprava povečajo za 3.705 EUR 
in po spremembi znašajo 2.653.184 
EUR, na področju proračunske porabe 
07 – Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih  povečajo za 22.000 EUR in 
po spremembi znašajo 537.147 EUR, 
na področju proračunske porabe 11 
– Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
povečajo za 7.500 EUR in po spremem-
bi znašajo 119.961 EUR, na področju 
proračunske porabe 13 – Promet, 
prometna infrastruktura in komuni-
kacije povečajo za 107.000 EUR in po 
spremembi znašajo 5.075.043 EUR, 
na področju proračunske porabe 14 
– Gospodarstvo znižajo za 84.066 
EUR in po spremembi znašajo 170.201 
EUR, na področju proračunske porabe 
15 – Varovanje okolja in naravne de-
diščine znižajo za 82.000 EUR in po 
spremembi znašajo 1.983.219 EUR, 
na področju proračunske porabe 16 
– Prostorsko planiranje in stanovanj-
sko komunalna dejavnost povečajo 
za 66.940 EUR in po spremembi 
znašajo 3.352.080 EUR, na področju 
proračunske porabe 17 – Zdravstve-

no varstvo znižajo za 30.000 EUR in 
po spremembi znašajo 488.827 EUR, 
na področju proračunske porabe 18 
– Kultura, šport in nevladne organi-
zacije znižajo za 440.000 EUR in po 
spremembi znašajo 3.682.796 EUR, na 
področju proračunske porabe 19 – Iz-
obraževanje povečajo za 205.000 EUR 
in po spremembi znašajo 12.017.987 
EUR, na področju proračunske pora-
be 20 – Socialno varstvo povečajo za 
65.000 EUR in po spremembi znašajo 
1.233.082 EUR.

2. člen

Sredstva v proračunu Občine Dom-
žale za leto 2009 na postavki 192106 
Vrtec Preserje, se ob koncu leta pre-
nesejo v proračunski sklad za vrtce.

3. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-19/09  
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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04 – SKUPNE ADMINISTRATIV-
NE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

043101- Nadgradnja spletne strani

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Občina Domžale se je prijavila 
na razpis za pridobitev sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj za nadgradnjo spletne strani 
Občine Domžale z e- storitvami in 
vzpostavitev spletnega portala Ob-
čine Domžale z možnostjo aktivnega 
soustvarjanja e vsebin obiskovalcev 
ter digitalizacijo turističnih in pred-
stavitvenih vsebin občine. 
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi razpisa o dodelitvi nepovratnih 
sredstev Evropske skupnosti. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Glede na finančni načrt projekta, bo 
financiranje potekalo do leta 2010.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

061301- Comenius regio partner-
stva

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za projekt 

Comenius regio partnerstva, ki je 
100% financiran s sredstvi Evropske 
skupnosti.
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene Pogodbe o dode-
litvi nepovratnih sredstev Evropske 
skupnosti. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Glede na finančni načrt projekta, bo 
financiranje potekalo do leta 2011.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE 
IN STANOVANJSKO KOMUNAL-
NA DEJAVNOST

162308 – Avtocestni priključek 
Študa - Ihan

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o prostor-
skem načrtovanju. 
Opis namena porabe:  

Sredstva so namenjena za izdelavo 
prometne študije in idejne zasnove 
preoblikovanja AC priključka Študa 
zaradi prihodnje navezave na Trzin-
sko obvoznico in Ihan. 

Izvajalec za izdelavo študije je iz-
bran. Preostanek sredstev na postavki 
je namenjen za izdelavo geodetskega 
posnetka, ki je podlaga za izdelavo 
idejne zasnove, kar bo izhodišče za 
prostorski načrt.
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Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev: 

Ocena stroškov na podlagi po-
nudb.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Cilj je zagotoviti AC priključek, ki 
bo omogočal razvoj vzhodnega dela 
občine.
Dinamika financiranja:

V četrtem kvartalu leta.

163203 - Pokopališče  Krtina

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Odlok o po-

kopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč.
Opis namena porabe:  

Pogodba za gradnjo poslovilnega 
objekta je bila sklenjena z dvolet-
nim financiranjem. S predlaganimi 
sredstvi na postavki bomo plačali 
izvedena dela . 
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev: 

Višino sredstev na postavki smo 
določili na osnovi obveznosti po 
sklenjeni pogodbi za izvedbo poslo-
vilnega objekta. Poslovilni objekt je 
bilo potrebno zgraditi pred širitvijo 
pokopališča, saj je del žarnih grobov 
neposredno nad objektom.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Plačilo izvedenih del.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi ra-
čunov po sklenjeni pogodbi v letu 
2009.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

177101 – Program dodatne urgen-
ce

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju
Opis namena porabe:

Dopolnjujemo namen porabe: Za 
leto 2009 financer – Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje organizatorju 
službe nujne medicinske pomoči 
(tako urgentne ambulante, nado-
metne urgence kot dežurne službe) 
Zdravstvenemu domu Domžale ne 
zagotavlja zadostnih sredstev za iz-
vajanje nujne medicinske pomoči v 
potrebnem obsegu, kot se dejansko 
izvaja, za kar so namenjena dodatna 
proračunska sredstva.
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev:

Na podlagi predloga javnega zavo-
da Zdravstveni dom Domžale.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev izvajanja utečenega 
obsega nujne medicinske pomoči.
Dinamika financiranja:

Izplačila se vršijo na podlagi pogod-
be in računov oziroma dokumentacije 
o realizaciji, predvidoma do konca 
leta 2009.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEV-
LADNE ORGANIZACIJE

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

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o športu.
Opis namena porabe:

Dopolnjujemo opis namena porabe 
za nujno izgradnjo lastne kotlovnice 
za ogrevanje Hale KC in spremljajočih 
prostorov.
Način določitve predlaganega ob-
sega sredstev:

Na podlagi ocene investicije.
Pričakovani cilji:

Lastna kotlovnica za ogrevanje 
prostorov Hale KC.
Dinamika financiranja:

Na podlagi pogodbe z izvajalcem in 
na podlagi računov za izvedena dela, 
predvidoma do konca leta 2009.

Na podlagi  18. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-
UPB2) ter 20. in 62. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  30. seji dne 21. 10. 
2009 sprejel

 ODLOK 

O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČ-
JA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. člen

(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih 
skupnih potreb občanov  in občank (v 
nadaljevanju: občanov) na območju 
posameznih naselij občina usta-
novi krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti so del občine Domžale v 
teritorialnem, funkcionalnem, organi-
zacijskem, premoženjsko-finančnem 
in pravnem smislu. 

(2) S tem odlokom se opredeljujejo 
naloge iz pristojnosti Občine Dom-
žale, ki se v skladu z  veljavno zako-
nodajo in Statutom Občine Domžale 
(v nadaljevanju: statut) prenesejo na 
krajevne skupnosti. 



Uradni Vestnik Št. 11/09 303

2. člen

(1) Krajevne skupnosti sodelujejo 
pri opravljanju javnih zadev v občini. 

(2) Krajevne skupnosti opravljajo 
naslednje naloge:
- sprejemajo delovne in  finančne 

načrte; 
- občini  predlagajo kratkoročne in 

dolgoročne programe investicij in 
razvoja krajevne skupnosti; 

- občini predlagajo ukrepe oziroma 
dajejo predloge v zvezi s priprav-
ljanjem programov komunalne 
ureditve ter možnosti lokacij za 
objekte javnega in komunalnega 
standarda;

- občini predlagajo prednostno 
gradnjo in vzdrževanje lokalnih 
cest;

- sprejemajo obvestila oziroma pri-
tožbe občanov o problemih pri iz-
vajanju javnih služb in posredujejo 
le-te  pristojnim službam;  

- sprejemajo obvestila občanov 
o kršitvah občinskih odlokov in 
posredujejo le-te pristojnim orga-
nom; 

- občini predlagajo ukrepe za urejen 
videz naselij, vzdrževanje čistoče 
in videza javnih nasadov, zelenic, 
igrišč in nezazidanih površin;

- sodelujejo ter dajejo mnenje  pri 
javnih razgrnitvah prostorskih 
planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje  posamezne 
krajevne skupnosti;

- oblikujejo pobude za spremembe 
prostorskih planskih in izvedbenih 
aktov ter jih posredujejo pristojne-
mu organu občine;

- dajejo  mnenja k podaljšanju obra-
tovalnega časa gostinskih obratov 
na območju krajevne skupnosti; 

- spodbujajo delovanje društev, 
klubov in drugih organizacij na 
svojem območju; 

- sodelujejo z vzgojno-izobraževal-
nimi in drugimi javnimi zavodi na 
svojem območju;

- skrbijo za varovanje narave in 
naravne ter kulturne dediščine na 
svojem območju;

- sodelujejo pri nalogah s področja 
civilne zaščite ter organizirajo po-
moč pri elementarnih in drugih 
nesrečah;  

- organizirajo zbore krajanov,  so-
delujejo pri izvedbi referendumov 
v krajevni skupnosti in volitev; 

- opravljajo prenesene naloge iz 
občinske pristojnosti, če se tako 
dogovorita krajevna skupnost in 
občina ter če občina za te namene 
zagotovi posebna sredstva;

- glede na svoje posebnosti urejajo 
tudi druge zadeve krajevnega po-
mena, v kolikor niso v nasprotju s 
tem odlokom. 

II. DELOVANJE KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

3. člen

(1) Organi krajevne skupnosti so: 
- svet krajevne skupnosti (v nada-

ljevanju svet),
- nadzorni odbor krajevne skupnosti 

(v nadaljevanju nadzorni odbor).

(2) V svet in nadzorni odbor je lah-
ko izvoljen krajan in krajanka, ki ima 
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stalno bivališče na območju krajevne 
skupnosti. 

(4) Svet je organ odločanja krajevne 
skupnosti. 

(5) Svet  izvršuje naloge, ki so do-
ločene v statutu in tem odloku.  

(6) Nadzorni odbor  nadzira  porabo 
sredstev v krajevni skupnosti.     

4. člen

Svet krajevne skupnosti

(1) Svet  se konstituira na svoji prvi 
seji. 

(2) Prvo sejo sveta  skliče župan  
najkasneje dvajset dni po izvolitvi 
članov sveta. Svet je konstituiran, ko 
so potrjeni mandati več kot polovici 
njegovih članov. 

(3) Funkcija predsednika, pod-
predsednika in članov sveta je nepo-
klicna. 

5. člen

(1) Svet  ima predsednika, ki ga na 
prvi seji  izmed sebe izvolijo člani 
sveta. Do izvolitve novega predsed-
nika sveta vodi sejo najstarejši član 
sveta.

(2) Svet na predlog predsednika iz-
voli podpredsednika. Podpredsednik 
pomaga predsedniku sveta pri nje-
govem delu, ga nadomešča v njegovi 
odsotnosti in po njegovem pooblastilu 
opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega področja. 

(3) Predsednik sveta ima naslednje 
naloge in pristojnosti: 
- zastopa in predstavlja krajevno 

skupnost,
- sklicuje in vodi seje sveta, 
- vodi in usklajuje delo sveta krajev-

ne skupnosti, 
- podpisuje finančno-materialne 

listine in je odredbodajalec za iz-
datke krajevne skupnosti,

- skrbi za zakonitost in smotrnost 
poslovanja krajevne skupnosti, 

- skrbi za uresničevanje sprejetih 
sklepov sveta, 

- opravlja druge zadeve na podlagi 
statuta in tega odloka.

6. člen

(1) Delo sveta  je javno. 

(2) Javnost dela se zagotavlja z 
obveščanjem javnosti o delu sveta, z 
navzočnostjo krajanov in predstavni-
kov javnih občil na sejah sveta. 

(3) Krajevna skupnost mora o svo-
jem delu javnost obveščati na sledeči 
način: vabila s sklicem na sejo sveta 
morajo biti objavljena na internetni 
strani krajevne skupnosti in izobeše-
na na oglasni deski na sedežu krajev-
ne skupnosti. 

(4) Prav tako morajo biti sklepi, 
sprejeti na sejah sveta, objavljeni na 
internetni strani krajevne skupnosti 
in izobešeni na oglasni deski na sede-
žu krajevne skupnosti. 

 
(5) Krajevna skupnost lahko izdaja 

tudi svoje glasilo, v katerem obvešča 
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javnost o delu in  sprejetih sklepih na 
sejah sveta. 

(6) Župan in občinski svetniki s 
stalnim prebivališčem na območju 
krajevne skupnosti imajo pravico biti 
navzoči in razpravljati  na seji sveta, 
vendar nimajo pravice glasovanja. 

(7) Župana in svetnike občinskega 
sveta, ki imajo stalno prebivališče na 
območju določene krajevne skupno-
sti, se  vabi na seje sveta  z vabilom. 

7. člen

(1) Svet dela ter sprejema svoje odlo-
čitve na sejah, na katerih je navzočih 
večina članov. Odločitve sprejema z 
večino glasov navzočih članov.

(2) Glasovanje na sejah sveta je 
javno. 

8. člen

(1) Seje sveta sklicuje predsednik 
sveta.  

(2) Predsednik sveta sklicuje seje na 
lastno pobudo, vendar mora seje skli-
cati najmanj štirikrat na leto oziroma 
večkrat, če je to potrebno. 

(3) Predsednik mora sklicati svet 
krajevne skupnosti, če to zahteva žu-
pan, občinski svet ali najmanj tretjina 
članov sveta. 

(4) Če predsednik sveta ne skliče 
seje sveta v roku enega meseca od 
podane zahteve iz predhodnega 
odstavka tega člena, jo lahko skliče 
župan, ali vsi tisti, ki imajo pravico 

zahtevati sklic seje sveta. V tem pri-
meru zastopa svet  župan.  

9. člen

(1) Dnevni red seje sveta predlaga 
predsednik sveta, lahko pa ga pred-
lagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico 
zahtevati sklic seje sveta, skupaj z 
zahtevo za sklic seje. 

(2) O sprejemu dnevnega reda od-
loči svet. 

10. člen

Delovanje sveta  lahko ureja  po-
slovnik sveta. 

11. člen

Svet krajevne skupnosti ne more 
sprejemati  predpisov.

12. člen

Predsedniku in članom sveta  lahko 
za delo  v svetu krajevne skupnosti  
pripada sejnina največ v višini, kot jo 
določa  Pravilnik o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov.

13. člen

Občinski svet lahko na predlog 
župana, Nadzornega odbora občine 
Domžale, nadzornega odbora krajev-
ne skupnosti, četrtine članov sveta 
ali zbora krajanov krajevne skupnosti 
razpusti svet krajevne skupnosti in 
razpiše predčasne volitve:
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- če se po najmanj trikratnem  sklicu  
svet ne sestane oziroma ni sklep-
čen,

- če ne izvršuje nalog, ki so mu za-
upane v skladu z odlokom in sklepi 
sveta oziroma Občinskega sveta 
Občine Domžale. 

14. člen

(1) Krajevna skupnost lahko za iz-
vajanje administrativno-tehničnih 
in drugih del zaposli strokovno-teh-
ničnega delavca, v kolikor ima za to 
zagotovljena  finančna sredstva in 
soglasje župana. Župan soglasje izda 
na podlagi zaprosila krajevne skupno-
sti, v katerem je obrazložena potreba, 
naloge, obseg in viri financiranja. Svet 
lahko na podlagi finančnega načrta  
sklene pogodbo o delu za izvajanje ad-
ministrativno-tehničnih in drugih del. 

(2) Za zaposlene javne uslužbence 
v krajevni skupnosti, se uporabljajo 
predpisi za javne uslužbence v ob-
činski upravi. 

(3) Naloge predstojnika izvršuje 
predsednik sveta krajevne skupno-
sti. 

15. člen

(1) Enkrat na leto lahko svet skliče 
krajane in opravi splošno razpravo o 
osnutku Proračuna Občine Domžale,  
Programu dela in Finančnem načrtu 
krajevne skupnosti ter stanju v krajev-
ni skupnosti. Na posvet se obvezno 
povabi župana in občinske svetnike 
z območja krajevne skupnosti. V 
primeru odsotnosti župana, mora ta 

zagotoviti udeležbo predstavnikov 
občine. 

(2) Posvet krajanov lahko skliče 
predsednik sveta tudi takrat, kadar je 
potrebno opraviti splošno razpravo o 
prostorskih in drugih aktih, ki zadeva-
jo krajevno skupnost, sprejeti stališče, 
ugotoviti stanje v krajevni skupnosti 
in v drugih primerih. 

16. člen

Nadzorni odbor krajevne skupnosti 

(1) Svet krajevne skupnosti ustano-
vi in imenuje nadzorni odbor, ki:
- nadzira razpolaganje s premože-

njem krajevne skupnosti,
- nadzira zakonitost, namenskost 

in smotrnost porabe finančnih 
sredstev  krajevne skupnosti,

- opozarja uporabnike sredstev kra-
jevne skupnosti na nepravilnosti, 
ki jih ugotovi, in obvešča o teh ne-
pravilnostih svet, Nadzorni odbor 
Občine Domžale in župana.  

(2) Nadzorni odbor najmanj enkrat 
letno poroča svetu krajevne skupnosti 
o svojih ugotovitvah. 

III. ZBOR KRAJANOV

17. člen

(1) Neposredna oblika odločanja 
krajanov o lokalnih zadevah je zbor 
krajanov krajevne skupnosti. 

(2) Svet lahko za obravnavo posa-
meznih vprašanj skliče zbor krajanov 
krajevne skupnosti. 
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(3) Zbor  krajanov v krajevni skup-
nosti se lahko skliče za celo krajevno 
skupnost ali za njen del, in sicer za: 
- razpravo o problematiki delovanja 

krajevne skupnosti ali njenega 
dela,

- razpravo o delu sveta oziroma 
njegovem poročilu,

- razpravo o delu občinskega sveta 
in drugih občinskih organov z vidi-
ka interesov krajevne skupnosti, 

- obravnavo osnutkov prostorskih 
aktov, ki zadevajo območje krajev-
ne skupnosti,

- obravnavo pobud in predlogov 
za spremembo območja občine, 
njenega imena ali sedeža ter po-
sredovanja pobud v zvezi s tem in 
oblikovanjem mnenja,

- obravnavo pobud in predlogov 
ustanovitve ali ukinitve ožjih de-
lov občine oziroma  spremembo 
njihovih območij,

- obravnavo, oblikovanje stališč in 
dajanje predlogov  o spremembah 
območij naselij, imen naselij ter 
poimenovanja ulic,

- obravnavo predloga delovnega 
in  finančnega načrta krajevne 
skupnosti,

- druga vprašanja, pomembna za 
krajane na območju celotne ali 
dela krajevne skupnosti. 

(4) Odločitve, predloge, pobude, 
stališča in mnenja zbora krajanov je 
svet dolžan obravnavati in upoštevati 
pri izvajanju svojih nalog. Če svet 
meni, da predlogov, pobud, stališč, 
mnenj in odločitev zbora krajanov ni 
mogoče upoštevati, je krajanom dol-
žan na primeren način, najkasneje v 

roku 60 dni, predstaviti in utemeljiti 
svoje mnenje. 

18. člen

(1) Zbor krajanov v krajevni skupno-
sti skliče predsednik sveta na lastno 
pobudo, na zahtevo najmanj petih od-
stotkov volivcev v krajevni skupnosti, 
na pobudo sveta, občinskega sveta  
ali župana. 

(2) Zahteva za sklic zbora kraja-
nov, ki jo podajo  volivci v krajevni 
skupnosti, mora vsebovati pisno 
obrazložen predlog zadeve, ki naj jo 
zbor obravnava. Zahtevi je treba pri-
ložiti seznam volivcev, ki so zahtevo 
podprli. Seznam mora vsebovati: 
ime in priimek volivca, datum rojstva 
in naslov stalnega prebivališča ter 
njegov podpis. Svet lahko zahtevo 
s sklepom zavrže, če ugotovi, da za-
hteve ni podprlo zadostno število 
volivcev. Sklep z obrazložitvijo se 
vroči pobudniku zahteve ali prvemu 
podpisanemu volivcu na seznamu. 
Svet skliče zbor krajanov najkasneje 
v tridesetih dneh po prejemu pravilno 
vložene zahteve.  

19. člen

(1) Vabilo za zbor krajanov mora 
vsebovati: območje, za katerega se 
sklicuje zbor krajanov, kraj in čas 
zbora krajanov ter predlog dnevnega 
reda. 

(2) Vabilo za  zbor  krajanov je treba 
objaviti  oziroma posredovati na kra-
jevno običajen način. 
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20. člen

(1) Zbor krajanov vodi  predsednik 
sveta ali po izvolitvi delovno predsed-
stvo. Oseba, ki jo določi svet, ugotovi 
sklepčnost zbora krajanov, število 
volivcev, ki so glasovali za njegovo od-
ločitev, ter vodi zapisnik o odločitvah 
zbora.  Z zapisnikom zbora krajanov 
se seznani svet, župana ter se ga ob-
javi na krajevno običajen način. 

(2) Zbor krajanov veljavno sprejema 
svoje odločitve, predloge, pobude, 
stališča in mnenja, če na zboru sode-
luje najmanj pet odstotkov volivcev z 
območja krajevne skupnosti oz. po-
sameznega naselja ali zaselka.

(3) Odločitev zbora krajanov je spre-
jeta, če zanjo glasuje najmanj polovica 
volivcev, ki sodelujejo na zboru.  

IV. PREMOŽENJE KRAJEVNE 
SKUPNOSTI  

21. člen

(1) Krajevne skupnosti so pravne 
osebe javnega prava z omejeno od-
govornostjo.

(2) Krajevna skupnost odgovarja 
za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. Za obveznosti krajev-
ne skupnosti subsidiarno odgovarja 
občina.

22. člen

(1) Nepremično premoženje je last 
krajevne skupnosti, na območju ka-
tere leži, premično premoženje pa je 

last tiste krajevne skupnosti, ki le-to 
pridobi na podlagi pogodbe med kra-
jevno skupnostjo in občino. 

(2) Premoženje, ki ga krajevna 
skupnosti pridobi z lastnimi sredstvi, 
je njena last. 

(3) Občina lahko na podlagi po-
godbe izroči krajevni skupnosti v 
upravljanje del premoženja, ki je 
njena last. 

(4) S premoženjem, s katerim kra-
jevna skupnosti razpolaga in upravlja, 
ravna s skrbnostjo dobrega gospo-
darja. 

(5) Če je premoženje v nerazdelni 
skupni lasti več krajevnih skupnosti, 
odločajo o gospodarjenju z njim na 
sejah svetov s sprejemom sklepa v 
enakem besedilu. Pri glasovanju o 
razpolaganju s tem premoženjem 
ima vsak krajevna skupnost število 
glasov v odvisnosti od udeležbe na 
premoženju. Na enak način odločajo 
tudi o zadevah s področja skupnih 
stroškov in prihodkov. Vsako leto 
morajo sprejeti ključ za razdelitev 
tega dela poslovanja kot osnovo za 
posamezni plan in bilanco.

23. člen

Posamezni  pravni posli nad vred-
nostjo 20.000 EUR, ki jih sklene kra-
jevna skupnost, so veljavno sklenjeni 
le ob soglasju župana. 



Uradni Vestnik Št. 11/09 309

V. FINANCIRANJE KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

24. člen

(1) Viri za financiranje dejavnosti 
krajevne skupnosti, zajeti v njenem 
finančnem načrtu, ki je bil predložen 
občinskemu svetu, so:
- sredstva iz občinskega proračuna,
- prostovoljni prispevki fizičnih in 

pravnih oseb,
- plačila za storitve,
- prihodki od premoženja
- rente.

(2) Krajevna skupnost lahko upo-
rablja svoja sredstva le za namene, 
določene v finančnem načrtu.

(3) Krajevna skupnost se ne sme 
zadolževati.

25. člen

Finančna sredstva, zagotovljena na 
način, določen v tem odloku, so name-
njena za vzdrževanje stavb, prostorov 
in opreme, ki jih uporablja krajevna 
skupnost, za pokrivanje materialnih 
stroškov, za zagotavljanje  plač, zapo-
slenih v krajevni skupnosti, plačil  po 
pogodbah o delu in drugih pogodbah, 
sejnin članov sveta in za izvajanje 
dejavnosti krajevne skupnosti iz 2. 
člena odloka. 

26. člen 

(1) Kriterija za delitev finančnih 
sredstev, ki so v proračunu Občine 
Domžale določeni za osnovno delo-
vanje krajevnih skupnosti, sta:

a) delež prebivalstva krajevne skup-
nosti v razmerju do celotnega 
prebivalstva občine,

b) delež površine krajevne skupnosti 
v razmerju do celotne površine 
občine. 

(2) Po kriteriju iz točke a) prvega 
odstavka se za delovanje nameni 80 
% celotnih proračunskih sredstev, 
namenjenih za delovanje krajevnih 
skupnosti. Po kriteriju iz točke b) 
prvega odstavka pa 20 % celotnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
delovanje krajevnih skupnosti. 

(3) Pri razdelitvi se uporabijo stati-
stični podatki, ugotovljeni v mesecu 
decembru v letu pred proračunskim 
letom. 

27. člen

Občina  nakazuje mesečno finanč-
na sredstva iz proračuna krajevnim 
skupnostim po dvanajstinah. 

VI. FINANČNO POSLOVANJE 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

28. člen

Finančno poslovanje krajevnih 
skupnosti poteka v skladu s predpisi, 
ki urejajo javne finance za neposred-
ne uporabnike proračuna. Krajevne 
skupnosti so se dolžne pri finančnem 
poslovanju ravnati tudi po predpisih, 
ki jih sprejme župan. 

29. člen

(1) Knjigovodsko-računovodsko 
poslovno funkcijo za krajevne skup-
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nosti opravlja računovodska služba 
občine. 

(2) Občina opravlja in vodi knjigo-
vodstvo na podlagi predpisov, ki 
veljajo za osebe javnega prava, ter na 
podlagi svojih pravilnikov, ki v celoti 
ali smiselno veljajo tudi za krajevne 
skupnosti.

(3) V okviru računovodske službe 
občine se za krajevne skupnosti 
vodijo poslovne knjige ter izdelujejo  
finančno  računovodska poročila v 
skladu s predpisi in računovodskimi 
standardi.

30. člen

(1) Naloge krajevnih skupnosti pri 
izvajanju računovodske funkcije so:
- izdelava, oziroma priprava plačil-

nih nalogov v fizični ali elektronski 
obliki,

- vodenje blagajne, izvajanje goto-
vinskih izplačil in pologov goto-
vine, informiranje in nadziranje v 
skladu s pravilnikom o blagajni-
škem poslovanju,

- vsebinsko in vrednostno ugotav-
ljanje ustreznosti prejetih računov 
ter situacij in njihova primerjava z 
naročilnicami ali pogodbami, ozi-
roma kontrola vseh knjigovodskih 
listin, ki imajo za podlago plačilo,

- zavračanje neustrezno prejetih 
računov in situacij dobaviteljem,

- izdajanje računov, ki imajo za 
posledico prihodke oziroma pre-
jemke,

- evidentiranje plačil po izdanih 
računih,

- izdajanje opominov in izterjava 
na podlagi neplačanih izdanih 
računov s strani kupcev.

(2) Vsa računovodska dokumenta-
cija, ki ima za posledico plačilo, mora 
biti pred plačilom ustrezno pregle-
dana, v smislu finančne, vsebinske, 
zakonske in namenske ustreznosti 
s strani odgovorne osebe krajevne 
skupnosti.

(3) Dokumentacija za potrebe izva-
janja računovodske funkcije, v smislu 
izvirnih in izvedenih knjigovodskih 
listin, se na občino dostavi najkas-
neje do 10. dne v mesecu za pretekli 
mesec.

31. člen

(1) Plačila izvaja krajevna skupnost 
sama, in sicer v skladu z roki, ki jih 
določa zakon. Plačila, vezana na Za-
kon o dohodnini, pa lahko v skladu 
z dogovorom s posamezno krajevno 
skupnostjo  izvaja tudi finančno ra-
čunovodska služba občine.

(2) Za zakonitost izplačil je odgo-
voren odredbodajalec posamezne 
krajevne skupnosti. Odredbodajalec 
krajevne skupnosti nosi odgovornost 
za zakonito, namensko, gospodarno 
in pregledno porabo sredstev.   

32. člen

(1) Župan ima pravico zavrniti po-
samezno izplačilo iz proračuna za po-
trebe krajevne skupnosti v naslednjih 
primerih:
- če iz odredbe za plačilo niso jasno 

razvidni vsi podatki,



Uradni Vestnik Št. 11/09 311

- če je odredba izpolnjena nepopol-
no,

- če občina ne razpolaga z vsemi 
potrebnimi dokumenti,

- če se ugotovi, da za posamezne 
namene ni zadostnih ali sploh 
ni sredstev v okviru finančnega 
načrta posamezne krajevne skup-
nosti,

- v drugih primerih, ko je izplačilo v 
nasprotju z veljavnimi predpisi.

(2) V primeru zavrnitve izplačila 
župana, lahko krajevna skupnost za-
hteva, da o izplačilu dokončno odloči 
občinski svet. 

33. člen

Krajevne skupnosti v okviru finanč-
nega poslovanja ne smejo:
- v okviru gotovinskega poslova-

nja izplačevati nobenih osebnih 
prejemkov posameznim fizičnim 
osebam, 

- izplačevati povračila stroškov v 
gotovini, ki presegajo 100  EUR,           

- sklepati pravnih poslov nad vred-
nostjo, ki je določena v tem od-
loku, brez predhodnega pisnega 
soglasja župana.

34. člen

Krajevne skupnosti so dolžne občini 
dostavljati svoje finančne načrte na 
način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki 
jih v navodilih posreduje oddelek ob-
činske uprave, pristojen za finance.

35. člen

(1) Zaključni račun za posamezno 
krajevno skupnost izdela računovod-
ska služba občine.

(2) Krajevne skupnosti so dolžne 
občini dostaviti poročilo o doseženih 
ciljih in rezultatih v obliki letnega 
poročila na podlagi zaključnega ra-
čuna na način, v obliki, za obdobje in 
v rokih, ki jih v navodilih posreduje 
oddelek občinske uprave, pristojen 
za finance. 

36. člen

(1) Nadzor nad finančnim poslova-
njem krajevne skupnosti opravljata 
nadzorni odbor krajevne skupnosti 
in  Nadzorni odbor Občine Domžale. 
Nadzorni odbor krajevne skupnosti je 
dolžan  v primeru ugotovljenih nepra-
vilnosti o svojih ugotovitvah obvestiti 
svet krajevne skupnosti in Nadzorni 
odbor Občine Domžale. Nadzorni 
odbor Občine Domžale o svojih ugo-
tovitvah poroča Občinskemu svetu 
Občine Domžale. 

(2) Nadzor nad finančnim poslo-
vanjem krajevnih skupnosti lahko 
opravlja  tudi  župan oziroma z njego-
ve strani pooblaščena oseba.  

(3) Predsednik sveta krajevne skup-
nosti je dolžan predložiti ob nadzoru 
vso dokumentacijo in podati pojasnila 
o izvedbi posameznega poslovnega 
dogodka. 
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VII. VOLITVE  V  SVETE KRAJEV-
NIH SKUPNOSTI

37. člen

(1) Način izvolitve članov sveta kra-
jevne skupnosti določa zakon.

(2) Volitve v svet krajevne skupnosti 
razpiše župan.

(3) Mandat članov sveta krajevne 
skupnosti se začne in konča istočasno 
kot mandat članov Občinskega sveta 
Občine Domžale.

(4) Nadomestne volitve v svete 
krajevnih skupnosti se opravijo, če 
preneha mandat najmanj tretjini 
članov sveta. 

(5) Določbe zakona in statuta, ki 
urejajo predčasno prenehanje man-
data članu Občinskega sveta Občine 
Domžale, se smiselno uporabljajo tudi 
za prenehanje mandata člana sveta 
krajevne skupnosti .

VIII. VOLITVE PREDSEDNIKA 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
IN NJEGOVEGA   NAMESTNIKA 
TER NJUNA RAZREŠITEV

38. člen

(1) Kandidata za predsednika sveta 
krajevne skupnosti lahko predlaga 
vsak član sveta. 

(2) Kandidat je izvoljen z večino 
glasov vseh članov sveta. Če je kan-
didatov več in pri prvem glasovanju 
noben kandidat ne dobi zahtevane 
večine, se glasovanje ponovi. Pri po-

novnem glasovanju se glasuje o tistih 
dveh kandidatih, ki sta pri prvem 
glasovanju dobila največ glasov. Če 
tudi v drugem krogu noben kandidat 
ne dobi večine glasov, se celoten po-
stopek ponovi.  

39. člen

(1) Predsednik je razrešen, če za 
predlog za razrešitev glasuje več kot 
polovica vseh članov sveta. 

(2) Na enak način kot predsednika 
se voli in razreši tudi podpredsednika 
sveta.

(3) Predsednika sveta   lahko razreši 
tudi Občinski svet Občine Domžale, 
če ravna v nasprotju s predpisi.  

IX. VOLITVE NADZORNEGA OD-
BORA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

40. člen

(1) Nadzorni odbor ima tri člane. 

(2) Članstvo v nadzornem odboru 
preneha z dnem razrešitve oziroma 
z dnem poteka mandata člana sveta 
krajevne skupnosti. Za predčasno 
razrešitev člana nadzornega odbo-
ra krajevne skupnosti se smiselno 
uporabljajo razlogi za predčasno pre-
nehanje mandata  člana Nadzornega 
odbora Občine Domžale. 

X. PREHODNE IN KONČNE DO-
LOČBE

41. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
prenehajo veljati Sklep o obveznem 
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vabljenju na seje sveta krajevne skup-
nosti, (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
10/97), Odlok o financiranju krajevnih 
skupnosti iz proračuna Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
3/00).

42. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka 
prenehajo veljati statuti posamez-
nih krajevnih skupnosti in vsi drugi 
akti,  ki so jih sprejeli sveti krajevnih 
skupnosti, če so v nasprotju z tem 
odlokom. 

(2) Knjigovodsko-računovodsko po-
slovanje se prične izvajati v skladu s 
tem odlokom s 1. januarjem 2010, po-
godbe med krajevnimi skupnostmi in 
Občino Domžale je potrebno uskladiti 
v treh mesecih po sprejemu odloka.  

43. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-22/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  30. seji dne 21. 10. 
2009 sprejel

ODLOK

 O DOLOČITVI POGOJEV ZA 

PRODAJO BLAGA ZUNAJ 

PRODAJALN V OBČINI 

DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pogoji 
za prodajo blaga zunaj prodajaln  na 
območju občine Domžale ter pogoji 
in postopek za podeljevanje zakupa, 
predmet zakupa in način določitve 
cene zakupa zakupnih mest na trž-
nem prostoru v lasti Občine Domžale 
(v nadaljevanju: tržni prostor).

Izraz »prodaja blaga zunaj proda-
jaln«, ki se  uporablja v tem odloku, 
pomeni prodajo blaga na premičnih 
stojnicah, prodajo s prodajnimi avto-
mati ter potujočimi prodajalnami (v 
nadaljevanju: prodaja). 

II. POGOJI ZA PRODAJO NA 
PROSTORU, KI NI V LASTI ALI 
UPRAVLJANJU OBČINE
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2. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln je do-
voljena na  celotnem območju občine 
Domžale, pod pogojem, da trgovec 
pridobi pisno soglasje lastnika ali po-
oblaščenega upravljavca prostora, na 
katerem se prodaja blago. V pisnem 
soglasju morata biti določena lokacija  
in obdobje  prodaje blaga. 

III. POGOJI ZA PRODAJO NA 
PROSTORU, KI JE V LASTI ALI 
UPRAVLJANJU OBČINE

3. člen

Prodajalec, ki želi izvajati prodajo 
na javnih površinah ali nepremič-
ninah, ki so v lasti ali v upravljanju 
Občine Domžale, razen prodaje na 
tržnem prostoru,  mora vložiti vlogo 
za izdajo soglasja za prodajo najmanj 
10 dni pred začetkom prodaje blaga. 
V primeru, da gre za prodajo blaga na 
prireditvah (sejmi, shodi in podobno), 
lahko organizator prireditve pridobi 
pisno soglasje za vse trgovce, ki pro-
dajajo na prireditvi. 

Izpolnjeni vlogi mora prodajalec 
priložiti:
- dokazilo o registraciji poslovnega 

subjekta - Poslovni register RS 
(organ ga lahko pridobi po uradni 
dolžnosti),

- potrdilo o lastni proizvodnji blaga 
- za kmetovalce, 

- soglasje organizatorja prireditve, 
če gre za organizirano prireditev,

- potrdilo o plačilu upravne takse.

4. člen

Pristojni oddelek lahko izda soglasje 
za prodajo iz prvega odstavka 3. člena 
tega odloka za posamezne dneve v 
letu, vendar največ za obdobje enega 
leta. S tem soglasjem se lahko dovoli 
tudi uporabo javnih cest in javnih 
površin v skladu z določili Odloka o 
občinskih cestah v občini Domžale, 
za katero mora prodajalec poravnati 
predpisano komunalno takso.

IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA ZA-
KUP TRŽNEGA PROSTORA IN PRO-
DAJO NA  TRŽNEM PROSTORU

5. člen

V zakup se daje prodajni prostor 
in stojnice za prodajo naslednjega 
blaga: 
a) vse vrste kmetijskih pridelkov in 

sadja, 
b) živila in pijače, za katera so iz-

polnjeni zdravstveno tehnični in 
higienski pogoji za prodajo zunaj 
prodajaln,

c) suho robo,
d) izdelke domače in umetne obrti,
e) cvetje, gozdne sadeže,
f) razne sadike,
g) izdelki, ki so namenjeni promociji 

Občine Domžale, 
h) sveče,
i) galanterijo in pletenine lastne pro-

izvodnje, 
j) druge izdelke kulturnega, vzgoj-

nega, etnološkega ali estetskega 
pomena, če zakupna mesta niso 
zasedena za prodajo izdelkov od 
točke a do točke i tega člena.
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6. člen

Prodajni prostori in  stojnice se 
oddajo v zakup na podlagi vloge, na 
osnovi javnega razpisa. Javni razpis 
se objavi v lokalnih sredstvih javnega 
obveščanja, v mesecu decembru za 
prihodnje leto.

7. člen

Besedilo javnega razpisa mora vse-
bovati:
- možne prodajne izdelke,
- ceno zakupa,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati za-

kupnik,
- navedena dokazila, ki morajo biti 

priložena vlogi.

8. člen

Zakupniki so lahko trgovci, ki imajo 
lastno proizvodnjo, razen v primeru, 
da gre za prodajo ekoloških živil 
ali prodajo izdelkov navedenih pod 
točko j iz 5. člena tega odloka, ko ni 
potrebno, da ima trgovec lastno pro-
izvodnjo.

Zakupniki so lahko tudi kmetovalci 
ali drugi posamezniki, če izpolnjujejo 
pogoje za prodajo na premičnih stojni-
cah v skladu z veljavnimi predpisi.

9. člen

Pred obravnavo prispelih vlog ob-
činska uprava preveri, če so vloge 
popolne. Občinska uprava pri izboru 
ponudnikov upošteva pestrost ponud-
be. V primeru, da je prijavljenih več 
interesentov kot je zakupnih mest, 

imajo prednost tisti, ki ponujajo kme-
tijske pridelke lastne proizvodnje.

10. člen

Občinska uprava lahko tržni prostor 
prednostno nameni za sejme, shode 
in podobne dejavnosti, ki so v interesu 
Občine Domžale, vendar največ do 15 
dni v tekočem letu. 

11. člen

Izbranemu ponudniku se izda so-
glasje za prodajo zunaj prodajaln 
ter z njim sklene zakupna pogodba. 
Predmet zakupa je lahko zakupno 
mesto s stojnico ali brez nje. Zakupna 
pogodba se sklene najdlje za obdobje 
enega leta. Če se sklene za krajše ob-
dobje, je njeno veljavnost mogoče z 
aneksom podaljšati, če so potrebna 
potrdila še vedno veljavna, vendar 
najdlje do konca tekočega leta. 

12. člen

Obveznosti zakupnika:
- plačati zakup v enkratnem znesku 

ob podpisu pogodbe,
- varovati v zakup vzeto stojnico in 

jo po prenehanju zakupa vrniti v 
takem stanju, kot jo je prevzel, 

- z opravljanjem svoje dejavnosti 
ne sme ogrožati in motiti drugih 
zakupnikov ter obiskovalcev, 

- na stojnico izobesiti naziv zakup-
nika,

- prodajnega mesta ali stojnice ne 
sme dati drugemu v uporabo ozi-
roma v podzakup.
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13. člen

Obveznosti zakupodajalca so skrb 
za urejenost skupnih delov in naprav, 
odstranjevanje odpadkov in snega ter 
čiščenje sanitarij. 

14. člen

Zakup preneha  s potekom časa 
zakupne pogodbe ali  z odpovedjo. 
Zakup se lahko odpove, če so kršena 
določila tega odloka ali zakupne po-
godbe.

15. člen

Izredna prodaja se opravlja na do-
ločene dneve pred prazniki, in sicer:
- 8. marec (prodaja cvetja) - največ 

teden dni pred praznikom,
- 25. marec - materinski dan (proda-

ja cvetja) - največ teden dni pred 
praznikom,

- cvetna nedelja (prodaja oljčnih 
vejic, butaric) - največ teden dni 
pred praznikom,

- 1. november - dan spomina na mrt-
ve (prodaja cvetja in sveč) -  teden 
dni pred praznikom,

- božič, novo leto (prodaja novolet-
nih okraskov, smrečic) -  od 5.  do 
31. decembra.

16. člen

Cena zakupa se oblikuje glede na 
stroške vzdrževanja in upravljanja z 
zakupno površino ter skupnimi deli in 
napravami. Preračun stroškov opravi 
občinska uprava enkrat letno. Ugo-
tovitveni sklep o višini zakupnine v 
skladu s tem členom izda župan.

Brezplačna uporaba stojnic in 
tržnega prostora je možna le za na-
mene iz 10. člena tega odloka. Sklep 
o brezplačni uporabi izda občinska 
uprava.

17. člen

Uporaba stojnic in tržnega prostora 
je praviloma možna od ponedeljka do 
sobote, sicer od 8. ure do 17. ure, razen 
za namene iz 10. člena ter izredne 
prodaje iz 15. člena tega odloka, ko 
je možna tudi ob nedeljah.

V času predprazničnih nakupov v 
mesecu decembru je možno čas pro-
daje podaljšati na zakupljenih stojni-
cah do 20. ure oziroma uskladitev z 
odpiralnim časom ostalih prodajaln v 
mestu Domžale.

18. člen

Na zakupnem prostoru praviloma 
ni možno uporabljati dostavnih vozil, 
razen od 6. do 8. ure in po 17. uri. 

V. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z globo 300 EUR se kaznuje fizična 
oseba ali odgovorna oseba pravne 
osebe, če uporablja tržni prostor ali 
stojnice v nasprotju z določili 11. člena 
odloka. 

Z globo 1000 EUR se kaznuje pra-
vna oseba ali samostojni podjetnik 
- posameznik, ki ravna v nasprotju z 
določili 11. člena odloka. 
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VI. NADZOR

20. člen

Uresničevanje določb iz IV. poglavja 
tega odloka nadzoruje Občinska upra-
va Občine  Domžale.

VII. KONČNE DOLOČBE  

21. člen

Z dnem uveljavitve  tega odloka pre-
neha veljati Odlok o določitvi pogojev 
za prodajo blaga zunaj prodajaln v ob-
čini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev. 5/00, 6/01 in 15/02).

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-16/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 3. člena Zakona o za-
vodih  (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96), 46. 
člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr.) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  svoji  30. seji dne 
21. 10. 2009 sprejel

ODLOK

 O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-VARSTVENEGA 

ZAVODA VRTEC URŠA

1. člen

Spremenita se drugi in tretji od-
stavek 15. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojnovarstvenega zavoda 
»VRTEC URŠA« (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 9/97, 9/02, 8/04, 
2/06, 4/07, 13/07, 12/08, v nadaljeva-
nju: odlok) in se po novem glasita: 

»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga 
sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavo-

da,
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se 
voli iz vsake enote vrtca in izmed 
upravno administrativnih ter tehnič-
nih delavcev in sicer: 
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- iz Enote Urša 
  2 predstavnika delavcev,
- iz Enote Češmin
  1 predstavnik delavcev,
- iz Enote Čebelica in Bistra
  1 predstavnik delavcev,
- izmed administrativnih ter tehnič-

nih delavcev
  1 predstavnik delavcev.«

2. člen

Dodatna predstavnika delavcev 
v svet zavoda se izvolita najkasneje 
do 11.02.2010 in jima mandat poteče 
s potekom mandata predstavnikov 
delavcev zavoda v sveta zavoda.

3. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-20/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 3. člena Zakona o za-
vodih  (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96), 46. 
člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr.) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  svoji  30. seji dne 
21. 10. 2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-VARSTVENEGA 

ZAVODA VRTEC DOMŽALE

1. člen

V 2. odstavku 1. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-varstve-
nega zavoda »VRTEC DOMŽALE« 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/97, 10/97-popr., 10/99, 5/00, 9/02, 
8/04, 2/06, 4/07, 13/07, v nadalje-
vanju: odlok) se doda nova deveta 
alineja, ki se glasi:

»-Enota Gaj.«

2. člen

V 13. členu odloka se besedilo »ki je 
vpisana v sodni register« nadomesti 
z besedilom »ki so določene s tem 
odlokom«.
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3. člen

Spremenijo se drugi, tretji in četrti 
odstavek 15. člena odloka in se po 
novem glasijo:

»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga 
sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se 
voli iz vsake enote vrtca in izmed 
upravno administrativnih delavcev 
ter tehničnih delavcev, in sicer:
- iz Enot Savska, Krtek in Racman, 

 1 predstavnik delavcev
- iz Enot Cicidom in Palček,
  1 predstavnik delavcev
- iz Enot Ostržek, Gaj in družinsko 

varstvo 
  1 predstavnik delavcev
- iz Enot Kekec in Mlinček,
  1 predstavnik delavcev
- izmed upravno administrativnih 

delavcev ter tehničnih delavcev
  1 predstavnik delavcev.

Predstavnike staršev se voli iz vsake 
enote vrtca, in sicer:
- iz Enot Palček, Mlinček in Gaj  

 1 predstavnik staršev
- iz Enot Savska, Ostržek, Kekec in 

družinsko varstvo   
 1 predstavnik staršev

- iz Enot Krtek, Cicidom in Rac-
man 

  1 predstavnik staršev.«

4. člen

Dodatna predstavnika delavcev 
v svet zavoda se izvolita najkasneje 
do 11.02.2010 in jima mandat poteče 
s potekom mandata predstavnikov 
delavcev zavoda v sveta zavoda.

Prve volitve predstavnikov staršev 
v svet staršev iz Enote Gaj se opravijo 
po začetku delovanja Enote Gaj.

5. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-21/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
49/07-UPB2, 76/08 in 79/09), 29. čle-
na Zakona o javnih financah  (Ur. list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
109/08 in 49/09), Zakona o financi-
ranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 
101/07, 57/08)  ter 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  30. seji dne 21. 10. 
2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE 

DOMŽALE ZA LETO 2010 

– prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o proračunu Ob-
čine Domžale za leto 2010 v prvi 
obravnavi in ugotavlja, da je pri-
merna osnova za nadaljnjo obra-
vnavo.

2. V drugi obravnavi proračuna za 
leto 2010 se poveča proračunsko 
podpodročje 1402«Pospeševanje 
in podpora gospodarski dejavno-
sti« v enaki višini kot so se zmanj-
šala sredstva na podpodročju ob 
zadnjem rebalansu proračuna 
Občine Domžale za leti 2008 in 
2009.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-35/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  54. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 
11/00, 9/03 in 8/08) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  svoji  30. seji dne 
21. 10. 2009 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI 

S PROBLEMATIKO 

POKRIVANJA STROŠKOV 

SILVESTROVANJA 31. 12. 2007

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z aktivnostmi pri organiza-
ciji  in izvedbi silvestrovanja 31. 12. 
2007.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0070-15/09
Datum:    21. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi določil 46. in 96. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/2007) sprejme 
župan občine Domžale

SKLEP 

O ZAČETKU PRIPRAVE 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

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

1. Začetek postopka priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih 
sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana za 
območje Občine Domžale

S tem sklepom določa župan Občine 
Domžale začetek postopka priprave 
sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin Dolgoročnega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986-2000 in 
Srednjeročnega družbenega plana 
Občine Domžale za obdobje 1986-
1990, za območje Občine Domžale (v 
nadaljevanju: spremembe in dopol-
nitve prostorskih sestavin):
- Družbeni plan Občine Domžale za 

obdobje 1986 - 1990; št. 30-13/86-
11 z dne 23.10.1986, objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Dom-
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žale, št. 10/86, ter spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Dom-
žale za obdobje 1986-1990 (Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 2/90, 
12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 
13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09);

- Dolgoročni plan Občine Domžale 
za obdobje 1986 – 2000 in sred-
njeročni družbeni plan občine 
Domžale za obdobje 1986-1990 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 13/85), ter spremembe in do-
polnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Domžale 
za obdobje 1986-2000 in srednje-
ročnega družbenega plana občine 
Domžale za obdobje 1986-1990 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
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).

2. Ocena stanja in razlogi za pri-
pravo sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin

Občina Domžale je do sprejetja 
Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) pripravljala Strategijo pros-
torskega razvoja občine in Prostorski 
red občine (SPRO in PRO) skladno z 
Zakonom o urejanju prostora. V okvi-
ru priprav omenjenih dokumentov je 
bila izvedena prostorska konferenca, 
bile so pridobljene smernice nosilcev 
urejanja prostora, akta pa še nista 
bila javno razgrnjena, kar pomeni, da 
se dokončata po določilih ZPNačrt. 
Sprejetje občinskega prostorskega 
načrta (OPN), ki bo nadomestil ob-
stoječa dolgoročni in srednjeročni 
družbeni plan Občine Domžale, se 

je časovno odmaknilo zaradi vedno 
bolj zapletenih postopkov sprejema-
nja aktov, nenehnega spreminjanja 
zakonodaje povezane s prostorskim 
načrtovanjem in nespoštovanja vseh 
predpisanih rokov s strani državnih 
nosilcev urejanja prostora.

Na podlagi razvojnih pobud ter 
potreb in 96. člena ZPNačrt, ki omo-
goča spreminjanje in dopolnjevanje 
prostorskih sestavin veljavnih aktov, 
je Občina Domžale pristopila k spre-
jemanju sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin plana.

Posegi, vključeni v postopek spre-
memb in dopolnitev prostorskih 
sestavin so razdeljeni v naslednje 
kategorije:
- posegi, ki so v javnem interesu;
- razvojno in gospodarsko naravna-

ni posegi;
- posegi za potrebe širjenja kmetij-

ske dejavnosti ali preselitev kmetij 
in

- posegi, pri katerih gre za uskladi-
tev plana z dejanskim stanjem.

Pobude, ki se nanašajo na spre-
membo namembnosti osnovne na-
menske rabe za potrebe stanovanj-
ske gradnje, bodo obravnavane v 
postopku sprejemanja občinskega 
prostorskega načrta in niso predmet 
tega postopka. 

Pravno podlago za spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin pred-
stavlja 96. člen Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt), ki določa, da 
se lahko prostorske sestavine spre-
minjajo in dopolnjujejo do uveljavitve 
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občinskega prostorskega načrta ob 
smiselni uporabi določb ZPNačrt.

3. Območja sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin

Spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin se nanašajo na območju 
celotne Občine Domžale in zajemajo 
kategorije pobud iz 2. točke tega 
Sklepa.

4. Način pridobitve strokovnih 
rešitev

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 
1230 Domžale vodi postopek spre-
memb in dopolnitev prostorskih se-
stavin in zagotovi strokovne rešitve 
za posege, ki so v javnem interesu. 
Strokovne podlage za posege, ki niso 
v javnem interesu, zagotovijo po-
budniki. V primeru, da gre za posege 
na najboljša kmetijska zemljišča, ki 
presegajo 5.000 m2 se strokovne re-
šitve pripravi v variantnih rešitvah na 
podlagi 2. člena Pravilnika o kriterijih 
za načrtovanje prostorskih ureditev 
in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij 
naselij (Ur. list RS, 110/2008).

5. Roki za pripravo sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin

V postopku priprave sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin so 
predvidene naslednje aktivnosti s 
časovnimi roki:

1. Sklep župana o pričetku postopka. 
Oktober 2009

2. Priprava strokovnih podlag. Okto-
ber - december 2009

3. Priprava osnutka sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin. 
December 2009 - februar 2010

4. Pridobitev smernic nosilcev ureja-
nja prostora, obvestila o potrebni 
pripravi CPVO in usklajevanje. 
Februar – maj 2010

5. Izdelava okoljskega poročila in do-
polnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin. 
Maj – september 2010

6. Prva obravnava akta na Občin-
skem svetu Občine Domžale. 
Oktober 2010

7. Javna razgrnitev. November 2010
8. Izdelava predloga sprememb in 

dopolnitev prostorskih sestavin. 
December 2010

9. Pridobivanje mnenj nosilcev ure-
janja prostora. Januar 2011 – april 
2011

10. Pridobitev sklepa Ministrstva za 
okolje in prostor o potrditvi spre-
memb in dopolnitev prostorskih 
sestavin. April 2011

11. Sprejem sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin na Občin-
skem svetu. Maj 2011

Navedeni časovni okviri so zgolj 
informativni in se lahko med pripravo 
sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin spremenijo.

6. Nosilci urejanja prostora, ki po-
dajo smernice za pripravo spre-
memb in dopolnitev prostorskih 
sestavin

Nosilci urejanja prostora so minis-
trstva, organi lokalnih skupnosti, iz-
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vajalci javnih služb ter nosilci javnih 
pooblastil, ki sodelujejo v postopku 
priprave prostorskih aktov.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo 
smernice za načrtovanje sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin so: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Di-
rektorat za okolje, Sektor za CPVO, 
Dunajska 48, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami, Oddelek ob-
močja srednje Save, Einspielerjeva 
6, 1000 Ljubljana;

4. Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana;

5. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za 
kmetijstvo, Sektor za sonaravno 
kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 
Ljubljana;

6. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat 
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Sektor za gozdarstvo, Dunajska 
58, 1000 Ljubljana;

7. Ministrstvo za promet, Direkcija 
RS za ceste, Izpostava Ljubljana, 
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;

8. Ministrstvo za promet, Direktorat 
za promet, Langusova 4, 1535 
Ljubljana;

9. DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 
3000 Celje;

10. Javna agencija za železniški pro-
met RS, Kopitarjeva 5, 2000 Mari-
bor;

11. Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
61, 1000 Ljubljana;

12. Ministrstvo za obrambo, Inšpek-
torat za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Vojkova cesta 
61, 1000 Ljubljana;

13. Ministrstvo za obrambo, Direkto-
rat za obrambne zadeve, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljubljana;

14. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljubljana;

15. Zavod za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije, območna enota 
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;

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

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

18. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljub-
ljana;

19. Elektro Ljubljana d.d., PE Ljub-
ljana okolica, Slovenska cesta 58, 
1516 Ljubljana;

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

21. Petrol, Slovenska energetska druž-
ba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 
Ljubljana;

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

23. Občina Domžale, Ljubljanska ce-
sta 69, 1230 Domžale;

24. Drugi organi in organizacije v koli-
kor bi se v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih 
sestavin izkazalo, da so njihove 
smernice in mnenja potrebni, ozi-
roma rešitve posegajo v njihovo 
delovno področje.
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7. Obveznosti v zvezi s financira-
njem priprave sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin

Postopek sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin vodi Občina 
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Dom-
žale. 

Strokovne podlage in druge potreb-
ne strokovne elaborate za posege, 
ki so v javnem interesu, financira 
Občina Domžale. Strokovne podlage 
in druge potrebne strokovne elabo-
rate, ki jih bo glede na vrsto posega 
v postopku sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin potrebno za-
gotoviti, financirajo pobudniki sami. 
Strokovne podlage in druge potrebne 
strokovne elaborate, ki se izdelajo za 
vse pobude, financirajo vsi pobudniki 
v enakem deležu.

8. Objava sklepa

Ta sklep  se objavi v Uradnem vest-
niku Občine Domžale in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 

OBČINA DOMŽALE
Župan 

Številka: 359-54/09
Datum: 06. 10. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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