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Domžale, 14.05.2007, št. 7     cena z DDV: 1,00 €

Na podlagi Zakona o urejanju pros-
tora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 
20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 6. seji dne  25. 04. 
2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 
OBČINSKEM LOKACIJSKEM 

NAČRTU ZA IZGRADNJO 
POVEZOVALNE CESTE MED 

ŠOLSKO ULICO IN KRIŽIŠČEM 
PERKOVE IN JARŠKE CESTE 

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o občinskem lokacij-
skem načrtu za izgradnjo povezoval-
ne ceste med Šolsko ulico in križiščem 
Perkove in Jarške ceste v prvi ob-
ravnavi in ga posreduje v 30 dnevno 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 
Predlog občinskega lokacijskega na-

črta za izgradnjo povezovalne ceste 
med Šolsko ulico in križiščem Perkove 
in Jarške ceste se javno razgrne v 
prostorih Občine Domžale, Oddelek 
za prostor in varstvo okolja, Savska 
2, Domžale  in v prostorih Krajevne 
skupnosti Jarše Rodica, Groblje 2, 
1230 Domžale ter Krajevne skupno-
sti Slavko Šlander, Slamnikarska 14, 
1230 Domžale. Javna razgrnitev bo 
potekala 30 dni. Začetek razgrnitve 
bo deset dni po objavi sklepa v Urad-
nem vestniku Občine Domžale. Javna 
obravnava bo v prostorih Občine 
Domžale, sejna soba, Ljubljanska 69, 
I. nadstropje dne 30. 05. 2007 ob 17. 
uri, vodil jo bo pristojni oddelek ob-
činske uprave.

Predlog občinskega lokacijskega 
načrta za izgradnjo povezovalne ceste 
med Šolsko ulico in križiščem Perkove 
in Jarške ceste se posreduje Krajevni 
skupnosti Jarše Rodica in Krajevni 
skupnosti Slavko Šlander.

V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi s predlo-
gom občinskega lokacijskega načrta 
za izgradnjo povezovalne ceste med 
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Šolsko ulico in križiščem Perkove in 
Jarške ceste vpisati v knjigo pripomb, 
ki bo na mestu javne razgrnitve ali 
jih posredovati pisno na naslov: Ob-
čina Domžale, Oddelek za prostor in 
varstvo okolja, Ljubljanska 69, 1230 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-18/07
Datum:   25. 04. 2007

ŽUPAN
 TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Ob-
čine Domžale na svoji 6. seji dne  25. 
04. 2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 
O STANJU NA PODROČJU 

ODLAGANJA ODPADKOV V 
OBČINI DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
pooblašča župana Občine Dom-
žale za nadaljevanje aktivnosti 
in podpira namero o odlaganju 
odpadkov na drugih odlagališčih 
do dokončne rešitve problematike 
ravnanja z odpadki.

2. Občinski svet Občine Domžale 
prekinja obravnavo točke dnev-
nega reda in jo bo nadaljeval na 
naslednji seji.

 Predlagatelj gradiva skupaj z ob-
činsko upravo pripravi predlog 
dodatnih sklepov glede                   

      na razpravo in predloge na seji.

3. Občinska uprava v roku 30 dni 
pripravi skupaj z JKP Prodnik 
posebno informacijo o stanju na 
področju odlaganja odpadkov in jo 
po obravnavi na občinskem svetu 
pošlje vsem gospodinjstvom.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-19/07
Datum:   25. 04. 2007

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Ob-
čine Domžale na nadaljevanju 5. seje 
dne  09. 05. 2007 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO 
OSNUTKA ZAKONA O 

USTANOVITVI POKRAJIN

1. Občinski svet Občine Domžale po-
ziva Vlado RS in Državni zbor RS, 
da pri pripravi predloga Zakona 
o ustanovitvi pokrajin upošteva 
predlog, da se območje severno 
in vzhodno od Ljubljane oblikuje 
kot samostojna pokrajina. Vanjo 
se vključijo vse občine z območja 
nekdanjih občin Domžale in Kam-
nik, glede na interes pa tudi ostale 
občine z območja ob Mestni občini 
Ljubljana.

2. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga Vladi RS in Državnemu 
zboru RS, da se Ljubljana kot 
glavno mesto Slovenije oblikuje 
kot samostojna pokrajina. 

3. Občinski svet Občine Domžale 
poziva vse poslance in poslanke 
Državnega zbora RS z območja se-
danje Podjetne regije, da podprejo 
prizadevanja, da se na omenjenem 
območju oblikuje samostojna po-
krajina.

4. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga županu, da nadaljuje z 

aktivnostmi za oblikovanje samo-
stojne pokrajine in da v dogovoru z 
župani zainteresiranih občin skliče 
skupno sejo vseh občinskih svetov 
z namenom skupne podpore obli-
kovanju samostojne pokrajine na 
območju severno in vzhodno od 
Ljubljane. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-23/07
Datum:   09. 05. 2007

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Resolucije o Nacional-
nem programu socialnega varstva 
do leta 2010 (Ur. list RS, št. 39/06) 
in 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 5. seje dne  
09. 05. 2007 sprejel

NAČRT 
ZA POSTOPNO 

UVELJAVLJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE  ZA POMOČ DRUŽINI 
NA DOMU V OBČINI DOMŽALE 

DO LETA 2010

I.  STANJE IZVAJANJA 
POMOČI DRUŽINI NA 
DOMU IN STANJE 
PREBIVALSTVA

1. Strokovne podlage in stanje oprav-
ljanja javne službe

1.1. Strokovne-zakonske podlage:

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. 
RS, št. 3/07 UPB2)

- Resolucija o Nacionalnem progra-
mu socialnega varstva do leta 2010 
(UR l. RS, št. 39/06)

- Pravilnik o standardih in norma-
tivih socialnovarstvenih storitev 
(Ur.l. RS, št. 52/95, 2/98,  19/99, 
(28/99 - popr.), 127/03, 125/04,60/
05, 120/05  Odl.US: U-I-192/05-29, 
(2/06 – popr., 140/06)

- Pravilnik o metodologiji za obliko-
vanje cen socialno varstvenih sto-
ritev (Ur.l.RS, št. 87/06, 127/06)

- Statut Občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale št. 16/04 
–UPB)

- Odlok o organiziranju pomoči na 
domu in merilih za določanje plačil 
storitev (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 10/03 – prečiščeno 
besedilo, 7/04, 10/05, 6/06)

- Odlok o predmetu, pogojih in po-
stopkih za podeljevanje in prene-
hanje koncesije za pomoč družini 
na domu (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 7/01, 4/05).

1.2. Določila zakonskih in drugih 
predpisov

 Javna služba na področju social-
nega varstva med drugim obsega 
tudi storitve pomoči družini na 
domu. Občina zagotavlja javno 
mrežo javne službe za pomoč 
družini na domu. Iz proračuna ob-
čine se financira pomoč družini na 
domu, najmanj v višini 50 % sub-
vencije k ceni storitve in v višini, 
za katero je upravičenec oziroma 
drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila.

 Pomoč družini na domu obsega 
socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter 
v drugih primerih, ko socialna 
oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo. 

 Pomoč družini na domu vsebuje 
socialno oskrbo na domu in mobil-
no pomoč (oblika strokovne pomo-
či na domu, s katero se osebam z 
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motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju zagotavlja strokovna ob-
ravnav na domu).

 Postopek za uveljavljanje storitev 
se začne na zahtevo upravičenca 
ali njegovega zakonitega zastopni-
ka. Center za socialno delo začne 
postopek po uradni dolžnosti, če 
izve za okoliščine, iz katerih izhaja 
utemeljen razlog, zaradi katerega 
je potrebno določeni osebi nuditi 
storitev.  

 Pomoč družini na domu lahko 
opravlja center za socialno delo, 
dom za starejše ali koncesionar. 
Koncesija na področju socialnega 
varstva se podeli na podlagi javne-
ga razpisa pravni ali fizični osebi, 
ki izpolnjuje pogoje (je registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesije, izpolnjuje pros-
torske pogoje, pogoje glede opre-
me, kadrov, ima zdelan program 
dela izvajanja storitve, zagotavlja 
kakovostno izvajanje storitve, 
izkazuje finančno in poslovno 
sposobnost. Koncesija se podeli 
za določen čas 10 let. Na predlog 
koncesionarja se koncesija lahko 
podaljša, vendar največ še za čas, 
za katerega je bila sklenjena kon-
cesijska pogodba. Koncesija se 
lahko podaljša samo enkrat.

1.3. Izvajanje pomoči na domu v ob-
čini Domžale

 Na podlagi koncesijske pogodbe 
v občini Domžale pomoč na domu 
opravlja Comett, Zavod za pomoč 
in nego na domu, Ljubljana od maja 
2002.  Stanje števila uporabnikov 

na dan 31.03.2007 je 70 uporabni-
kov: od tega jih je starostnikov nad 
65 let…..61 (od tega 40 starejših od 
80 let), 7 oseb s statusom invalida 
in 2 težko bolna

 Na podlagi Odloka o organiziranju 
pomoči na domu in merilih za dolo-
čanje plačil storitev (v nadaljevanju 
Odlok) Občina Domžale zagotavlja 
dodatne oprostitve za upravičence, 
katerih dohodki skupaj z dohodki 
njegovih družinskih članov na 
osebo ne presegajo meje socialne 
varnosti samske osebe, določene 
s predpisom Vlade Republike Slo-
venije za 40 % (1,5 minimalnega 
dohodka samske osebe, poveča-
no za 40 %-t.j. 100.930,20 SIT)- t.i. 
občinska meja socialne varnosti. 
Upravičenec, katerega dohodki 
skupaj z dohodki njegovih družin-
skih članov na osebo presegajo 
občinsko mejo socialne varnosti, 
plačujejo storitev v višini razlike do 
te meje oziroma meje socialne var-
nosti, ki je določena s predpisom 
Vlade Republike Slovenije, če je 
ta višja od občinske meje socialne 
varnosti. Na podlagi zadnjih po-
datkov je na podlagi določil ome-
njenega Odloka 59 % upravičencev 
deležnih občinske subvencije in so 
oproščeni plačila.

1.4. Resolucija o Nacionalnem progra-
mu socialnega varstva do leta 2010 
(v nadaljevanju: resolucija)

 Resolucija določa naloge posa-
meznih nosilcev, torej tudi za ob-
čino. S področja izvajanja storitve 
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pomoči na domu gre za naslednje 
naloge: 

 -zagotavljanje izvajanja storitev iz 
okvira javne službe, za katero je 
pristojna po zakonu (t.j. pomoč na 
domu),

 - razpis javnih natečajev za podeli-
tev koncesij in sklenitev pogodbe 
o koncesijah za storitve iz svoje 
pristojnosti,

 - zagotavljanje sredstev za (do) 
plačilo pomoči na domu.

 Normiran obseg je zagotovitev so-
cialne oskrbe na domu za najmanj 
3 % oseb, starih 65 in več let ter 
za najmanj 0,05 % drugih odraslih 
oseb, ki potrebujejo pomoč na 
domu ali mobilno pomoč zaradi 
duševne, telesne ali senzorne 
motnje, hude bolezni ali iz drugih 
razlogov. 

2. Podatki o prebivalstvu  glede na 
število, starost, spol in glede na 
regije. 

2.1. Starostna struktura prebivalstva 
v Sloveniji 2/

 V Sloveniji  je junija 2006 živelo 
2.008.516 prebivalcev.

 Stopnja rasti prebivalstva v za-
dnjem desetletju je bila 0,9 %, 
indeks staranja pa je bil višji za 
41,1 indeksnih točk.  1/

 Povprečna starost prebivalstva se 
je zvišala za 3,2 leta, s 37,5 na 40,7 
let. 

 Indeks staranja se je z 71,3 dvignil 
na 112,4; leta 2006 je na 100 oseb, 
mlajših od 15 let, živelo 112,4 oseb, 
starih 65 let ali več.

 Med letoma 1998 in 2006 je  upadlo 
število prebivalcev v skoraj vseh 
starostnih skupinah do 45 let. 
Število prebivalcev v starostnih 
skupinah nad 44. letom se je več-
inoma povečalo.  Manjše je le v 
skupinah starosti 60 do 64 let in 
85 do 89 let.

 V preteklih desetih letih se je naj-
bolj povečalo število prebivalcev v 
starosti 75 do 79 let – za 88,6 % ter 
v starosti  90 let in več- za 58,9 %.

2.2. Starostna struktura v regiji in 
občini 2/

 Občina Domžale sodi v osrednjes-
lovensko regijo, v kateri se je šte-
vilo prebivalcev najbolj povečalo 
– za 3,1%.

 V vseh statističnih regijah je šte-
vilo prebivalcev, starih od 0 do 14 
let upadlo, povečalo se je število 
prebivalcev, starih 65  ali več let.

 V osrednjeslovenski regiji je šte-
vilo starih od 0 do 14 let upadlo 
najmanj, za 15,9%.

 Število prebivalcev, starih od 65 let 
ali več je naraslo v vseh regijah, v 
osrednjeslovenski regiji za 32,8 %

 Leta 1998 je imela občina Domžale 
29094 prebivalcev, novembra 2006 
pa 32226, kar pomeni 10,8 % porast 
prebivalstva.

 V občini Domžale je indeks stara-
nja nižji kot v mnogih drugih obči-
nah, kar je domnevamo posledica 
priseljevanja mladih družin v novo 
zgrajene stanovanjske objekte.
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Tabela 1: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, statistične regije

Območje/
starost

Skupaj 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

Slovenija 2008516 281461 413007 452744 445400 281663 126701 7539

Osrednjeslo-
venska regija

502100 72510 101406 115620 109589 69599 31212 2164

Opombe:
1/ Indeks staranja je razmerje med starim (65 let ali več) in mladim prebivalstvom 

(stari od 0 do 14 let) pomnoženo s 100
2/ Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije

Tabela 2: Starostna struktura v Upravni enoti Domžale

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE – PREBIVALSTVO

Območje Skupaj moški ženske

Slovenija 2008516 985876 1022640

Upravna enota 52218 25524 26694

  
Razdelitev po starostnih skupinah in spolu

Skupaj 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

52218 8713 10941 12714 10535 6749 2416 140

Moški 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

25524 4485 5615 6329 5139 3154 770 32

Ženske 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

26694 4228 5326 6385 5396 3595 1646 108
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Tabela 3: Starostna struktura v Občini Domžale 
  
OBČINA DOMŽALE – PREBIVALSTVO

območje Skupaj Moški ženske

Slovenija 2008516 985876 1022640

Občina Domžale 31902 15573 16329

Razdelitev po starostnih skupinah in spolu

Skupaj 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

31902 5270 6530 7904 6402 4228 1486 82

Moški 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

15573 2729 3369 3902 3107 1960 484 22

Ženske 0-14 let 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60-74 let 75-89 let 90+

16329 2541 3161 4002 3295 2268 1002 60

Tabela 4: Prebivalstvo Občine Domžale nad 65 let

prebivalstvo Stanje junij 2006 Delež v %

Skupaj 31902 100

Od tega: starost od 65-84 let 3961 12,4

Starot od 85 let in več 196 0,6

Skupaj starost od 65 let in več 4157 13

Indeks staranja 79,4

Opombe:
1/ Indeks staranja je razmerje med starim (65 let ali več) in mladim prebival-

stvom (stari od 0 do 14 let) pomnoženo s 100
2/ Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije
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Tabela 5: Primerjava indeksov staranja in povprečna starost

INDEKS STARANJA

Slovenija 112,4

Občina Domžale 79,4

Obč. Dom. -moški 62,4

Obč. Dom. -ženske 97,8

POVPREČNA STAROST let

Slovenija 40,7

Občina Domžale 38,5

Obč. Dom. -moški 37

Obč. Dom. -ženske 39,9

Tabela 6: Število prebivalstva in struktura po starosti  v letih 1999, 2002 in 
junij 2006 Občina Domžale

Leto Št.prebivalcev 
skupaj

Št.prebivalcev 
nad 65 let star.

Povprečna 
starost

Indeks 
staranja

1999 29373 3239 36,7 59,9

2002 30033 3590 37,8 68,4

2006 31902 4157 38,5 79,4

2/ Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije
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II. IZHODIŠČA IN SMERNICE-
NAČRT  ZA POSTOPNO 
UVELJAVLJANJE IN 
ZAGOTAVLJANJE POMOČI 
NA DOMU DO LETA  2010

1. Stanje izvajanja storitve pomoč na 
domu in načrt za leto 2007

1.1. Načrt pogojev za izvajanje javne 
službe za pomoč na  domu za leto 
2007

 Storitev pomoč na domu v občini 
Domžale izvaja koncesionar Co-
mett, Zavod za pomoč in nego na 
domu.

 Za leto 2007 so sredstva za izva-
janje storitve pomoči na domu (v 
nadaljevanju PND) načrtovana na 
podlagi predloženega programa 
izvajalca-koncesionarja s finanč-
nim in kadrovskim načrtom PND 
za leto 2006 in 2007 Izhodišče za 
pripravo načrta so potrebe uporab-
nikov v preteklem obdobju, upoš-
tevanje zakonskih predpisov za 
zagotovitev javne službe in upoš-
tevanje proračunskih sredstev v ta 
namen. Za leto 2007 je  za izvedbo 
javne službe PND načrtovano na-
slednje število zaposlenih:
- Za vodenje 0,88 zaposlene osebe
- 21 negovalk za neposredno 

oskrbo
- 120 efektivnih ur na mesec za 

eno negovalko.

1.2. Izvajanje javne službe – storitve  
pomoči na domu  do leta 2010

1.2.1. Zagotavljanje standardov PND 
z vidika standardov in normativov  
in načrt do leta 2010

 Upoštevaje število in strukturo 
zaposlenih pri koncesionarju, je 
mogoče zagotoviti oskrbo 108 upo-
rabnikom pomoči na domu. Glede 
na trenutno število uporabnikov, je 
mogoče z obstoječim kadrovskim 
potencialom omogočiti storitev še 
25 uporabnikom pomoči na domu. 
V skladu z resolucijo načrtujemo 
do leta 2010 zagotovitev storitve 
pomoči na domu za 3% populacije, 
starejše od 65 let in 0,05 % drugih 
odraslih oseb.

 Za naslednja leta tako načrtujemo 
povečevanje obsega storitve po 
sledeči dinamiki:

Leto 2007 2008 2009 2010

Št.uporabnikov 75 85 103 124

 
 Glede na predvideno dinamiko 

bo moral koncesionar zagotoviti 
ustrezno kadrovsko zasedbo. 

 V letu 2010 bi za oskrbo 124 upo-
rabnikov storitve pomoči na domu 
potrebovali 25 oskrbovalk. Obseg 
storitev in število oskrbovalk pa 
bo odvisno tudi od potreb občanov 
po tej storitvi, če jo bodo dejansko 
potrebovali.

1.2.2. Pregled dejanskega in priča-
kovanega števila uporabnikov in 
potrebnih proračunskih sredstev 
na podlagi načrtovanega obsega 
storitve pomoč na domu
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 Iz tabele 7 je razviden dejanski letni porast števila uporabnikov (upavičen-
cev) pomoči na domu, za naslednja leta pa načrtovana rast le-teh.

 Obseg proračunskih sredstev v tabeli 8 praviloma sledi porastu števila 
uporabnikov, čeprav nanj vpliva tudi rast cene storitve in plačilna zmožnost 
uporabnikov storitve. Na zmanjšan obseg sredstev v letu 2006 je vplivala 
tudi sprememba Odloka, na podlagi katere se je spremenila občinska meja 
socialne varnosti tudi za občane starejše od 80 let, ki so postali uporabniki 
storitve po spremembi Odloka. Socialni položaj vseh uporabnikov se tako 
upošteva na enak način (ni diferenciranih starostnih kategorij) z določitvijo 
enotne občinske meje socialne varnosti.

Tabela 7:  

RAST ŠTEVILA UPORABNIKOV  POMOČI NA DOMU PO LETIH

 dejansko verižna rast

leto št.uporabnikov (rast na preteklo leto)

2002 37  

2003 51 38%

2004 59 16%

2005 62 5%

2006 68 10%

Načrtovano verižna rast

Leto št.uporabnikov  

2007 75 10%

2008 85 13%

2009 103 21%

2010 124 20%
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Tabela 8 : 
   
PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA POMOČ NA DOMU PO LETIH

leto realizacija v SIT realizacija v EUR verižna rast

2002            29.400.000                    122.684      

2003            57.700.000                    240.778     96%

2004            65.933.074                    275.134     14%

2005            73.615.474                    307.192     12%

2006            72.499.217                    302.534     -2%

  ocena porabe   ocena porabe  

leto  v SIT  v EUR verižna rast

2007            82.675.800                    345.000     14%

2008            95.856.000                    400.000     16%

2009          119.820.000                    500.000     25%

2010          148.576.800                    620.000     24%

III.  NAČIN URESNIČEVANJA NAČRTA ZAGOTAVLJANJA 
  JAVNE SLUŽBE 
  
  POMOČ NA DOMU (PND) DO LETA 2010

Na podlagi izvedenih storitev in spremljanja potreb upravičencev-uporabni-
kov ugotavljamo, da je v začetku število uporabnikov pomoči močno naraščalo, 
sedaj pa tega porasta ne beležimo več. Ocenjujemo, da je eden od razlogov  
verjetno tudi v spremembi Odloka in s  tem spremembi dodatnih olajšav upo-
rabnikov pomoči na domu pri doplačilu storitve.

Pri načrtovanju programa PND do leta 2010  smo izhajali iz števila občanov, 
starejših od 65 let, na podlagi podatkov iz junija 2006. Indeks staranja v naši 
občini je med nižjimi, saj se povečuje število mlajših, zaradi priseljevanja. Na 
tej podlagi ne ocenjujemo občutnega povečanja števila starejših v naslednjih 
letih. Glede na starostno strukturo prebivalstva pa je pričakovati večje število 
občanov, starejših od 65 let, v naslednjih 10  do 20 letih, ko bo to starostno 
obdobje dosegla populacija, ki je številčno najmočnejša.

Pri načrtih za financiranje programa PND bomo upoštevali sledeče:
- Najmanj 50% subvencijo programa PND
- Dodatne olajšave, ki jih predvideva Odlok o organiziranju pomoči na domu 

in merilih za določanje plačil storitev občine Domžale 
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- Druge oblike pomoči, ki bi zmanj-
ševale potrebe po PND (razvoj 
dnevnega varstva ipd.)

Predlog cene PND vsako leto pri-
pravi izvajalec storitve. Na podlagi 
cene in poročil o izvedbi storitev, o 
številu oskrbovancev in predvidenih 
potrebah bomo vsako leto predvideli 
finančna sredstva za izvajanje progra-
ma PND, predvideli finančna sredstva 
in potrebe po dodatnih negovalkah v 
obdobju do leta 2010 ter tako sledili 
ciljem resolucije.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-16/07
Datum:   09. 05. 2007

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 53.a člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, št. 129/06) 
in 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 6. seji dne  25. 04. 
2007 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA K 
IMENOVANJU RAVNATELJICE 

VRTCA URŠA

Občinski svet Občine Domžale ugo-
tavlja, da  Romana Epih,  stan. Stara 
cesta 9, 4220 Škofja Loka, izpolnjuje 
razpisane pogoje. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-12/07
Datum:   25. 04. 2007

 ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 53.a člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, št. 129/06) 
in 20. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–UPB) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 6. seji dne  25. 04. 
2007 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA K 
IMENOVANJU RAVNATELJICE 

VRTCA URŠA

Občinski svet Občine Domžale ugo-
tavlja, da  Darka Bitenc, stan. Sej-
miška 36, 1230 Domžale, izpolnjuje 
razpisane pogoje, iz njenega dela pa 
izhaja, da je primerna, saj je že do 
sedaj v mandatnem obdobju uspeš-
no opravljala funkcijo ravnateljice 
ter uvajala zakonske, sistemske in 
vsebinske novosti  v dobro otrok kot 
tudi staršev. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-12/07 
Datum:   25. 04. 2007

ŽUPAN
 TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 6. člena Odloka o urad-
nem vestniku Občine Domžale (Ur. 
vesnik Občine Domžale, št. 1/97) in 
142. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Domžale (Ur. vesnik 
Občine Domžale, št. 11/99, 11/00 in 
9/03) dajem 

URADNI POPRAVEK

V Odloku o proračunu Občine Dom-
žale za leto 2007 (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 5/07) se v tabelaričnem 
delu splošnega in posebnega dela 
proračuna, Programska klasifika-
cija 16 – Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost 
vrednost na proračunskih postavkah 
spremenita in pravilno glasita: »16-
2305 Lokacija doma upokojencev«  
40.000 EUR in  »166200 Pridobivanje 
stavbnih zemljišč«   288.400 EUR.

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 0072-3/07
Datum: 11. 05. 2007

ODGOVORNA UREDNICA 
URADNEGA VESTNIKA 

OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r. 
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