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Domžale, 22.3 2004, Št. 5     cena z DDV: 770,50 SIT

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju
prostora (Ur. list RS, štev. 110/02 in štev.  8/
03) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 17.03.2004 sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA

PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986-2000 IN

SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-

1990, ZA OBMOČJE OBČINE
DOMŽALE, DOPOLNITEV 2003

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Domžale za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,

dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996 in
1997 (Uradni vestnik Občine Domžale,  štev.
9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/
01 in 13/02) – v nadaljnjem besedilu
dolgoročni plan občine oziroma plan – in
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Domžale za
obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996 in
1997, (Uradni vestnik Občine Domžale, štev.
10/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/
01 in 13/02) – v nadaljnjem besedilu
srednjeročni plan občine oziroma plan, za
območje Občine Domžale, ki obsegajo:

a) prevzem novih obveznih republiških
izhodišč ter dopolnitev plana z
vsebinami lokalnega pomena, ki se
nanašajo na izgradnjo družbene,
tehnične infrastrukture, objektov in
naprav ter ostale infrastrukture in ki
izhajajo iz strokovnih podlag za
prostorski plan

b) spremembe velikosti in načina urejanja
v okviru urbanističnih zasnov za naselje
Domžale in uskladitve programskih
zasnov za območja sprememb
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c) določitev območja za lokacijski načrt
Kamniška Bistrica

d) določitev območij za potrebe širitev ter
preselitev kmetij

e)   druge manjše uskladitve z zatečenim
stanjem

Prostorske sestavine se dopolnijo in
uskladijo z naslednjimi obveznimi
republiškimi izhodišči:

- področje zasnove varstva vodnega
gospodarstva

- področje zasnove varstva naravnih
vrednot

- področje zasnove varstva kulturne
dediščine

- področje zasnove umeščanja objektov
in naprav mobilne telefonije v prostor

- področje zasnove energetike
- področje prometne infrastrukture

Prostorske sestavine se dopolnijo in
uskladijo z naslednjimi vsebinami
lokalnega pomena:

- področje zasnove poselitve
- področje zasnove gozdarstva
- področje zasnove vodnega

gospodarstva
- področje zasnove varstva naravne

dediščine
- področje varstva okolja
- področje zasnove varstva kulturne

dediščine
- področje zasnove rekreacije
- področje zasnove energetike
- področje zasnove prometne

infrastrukture.

2. člen
(sprememba namenske rabe)

Besedilo 3.člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986-1990, za območje občine
Domžale, dopolnitev 2001 (objavljen v
Uradnem vestniku Občine Domžale, štev.
8/01) ki se nanaša na namensko rabo se v
celoti spremeni tako, da se novo besedilo
glasi:

V prostorskih sestavinah se posebej
grafično prikažejo območja namenske rabe
prostora. Namenska raba prostora se določi
in prikaže za celotno območje občine.

Namenska raba prostora se deli na
območja osnovne namenske rabe prostora,
ki se po načelih pretežnosti, združljivosti
in dopolnjevanja posameznih dejavnosti
lahko delijo na območja podrobnejše
namenske rabe prostora. Območja
podrobnejše namenske rabe prostora se
določajo v okvirih osnovne namenske rabe
prostora.

Plansko določene vrste osnovne
namenske rabe so naslednje:

A. Na poselitvenih območjih:
1. območja stanovanj (S) so območja, ki so

pretežno namenjena bivanju s
spremljajočimi dejavnostmi javne
infrastrukture, storitvenih dejavnosti in
trgovin, ki služijo tem območjem;

2. območja proizvodnih dejavnosti (P) so
območja pretežno namenjena
proizvodnim in servisnim dejavnostim;
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3. območja javne infrastrukture (D) so
območja namenjena za potrebe
izvajanja vzgoje in izobraževanja,
športa, zdravstva, socialnega varstva,
kulture, javne uprave in opravljanja
verskih dejavnosti;

4. mešana območja (M) so območja
namenjena bivanju, trgovskim,
proizvodnim in storitvenim
dejavnostim;

5. območja športno rekreacijskih in
zelenih površin (Z) so območja, ki so
namenjena za šport in rekreacijo na
prostem in za urejene javne zelene
površine;

B. Na območjih gospodarske
infrastrukture:

6. območja prometne infrastrukture (I),
7. območja telekomunikacijske

infrastrukture (T),
8. območja energetske infrastrukture (E),
9. območja komunalne in okoljske

infrastrukture (O).

C. Na območju krajine:
10. območja površinskih voda (V),
11. območja mineralnih surovin (L),
12. območja kmetijskih zemljišč (K),
13. območja gozdov (G),
14. območja za potrebe obrambe (OB),
15. območja za potrebe varstva pred

naravnimi in drugimi nesrečami (N).

V prostorskih sestavinah se grafično
prikažejo naslednja osnovna območja
varovanj in omejitev:
1. vodovarstvena območja,
2. območja ohranjanja narave,
3. območja varstva gozdov,
4. območja varstva najboljših kmetijskih

zemljišč,
5. območja varstva kulturne dediščine,

6. območja za raziskovanje mineralnih
surovin,

7. ogrožena območja,
8. varovalni in varstveni pasovi.

Besedilo se umesti v poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja na konec
podpoglavja 4.1.

3. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega

dela dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana)

Tekstualni del dolgoročnega in
srednjeročnega plana se dopolni in
spremeni v vsebinah lokalnega in
državnega pomena, ki izhajajo iz prvega
člena tako, kot sledi v naslednjem besedilu:

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje 4.2.
Bilanca površin, se spremenjena
površinska razmerja prilagodijo površini
občine, digitalnim katastrskim načrtom in
novoformiranim površinam kmetijskih,
gozdnih in ostalih površin, tako da se prvi
odstavek glasi: “Prostorske sestavine
Dolgoročnega plana urejajo in usmerjajo
izrabo sledečih površin na področju občine
Domžale:
· celotna površina občine Domžale

7229,6 ha
· od tega:
· kmetijskih površin 3278,3 ha
· gozdnih površin 2383,7 ha
· vodnih površin 77,7 ha
· stavbnih površin 2379,84 ha
· ostalih površin (kamnolomi) 1 ha.
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Sprememba v urbana zemljišča vključuje
7,14 ha posegov na najboljša kmetijska
zemljišča, 1,5 ha na druga kmetijska
zemljišča in 0,3 ha na gozdna zemljišča.

1. območja kmetijskih zemljišč obsegajo
2860 ha, 2. območja kmetijskih zemljišč
obsegajo 418,3 ha, površine gozdnih
zemljišč obsegajo 2383,7 ha.

V poglavju 2.4.2. Promet in zveze, se za
tretjim odstavkom doda novo besedilo, ki
se glasi:

“Na severovzhodnem delu Depale vasi
se predvidi priključek lokalne ceste na
regionalno cesto II. reda R2-447, lokalna
cesta se vključi v naselje severno od
železniške proge. Rezervacija lokacije za
lokalno cesto je razvidna v kartografskem
delu na karti list št. 8 Zasnova prometnega
omrežja.”

“Kjer se besedilo nanaša na glavno cesto
G 10, se poimenovanje spremeni tako, da
se nova oznaka glasi R2-447.”

V poglavju 4. Urejanje prostora in varstvo
okolja, podpoglavje 4.4.1., Naselja z
njihovimi funkcijami in velikostjo ter
njihovo medsebojno odvisnostjo so
prikazana v kartografskem delu na kartah
v merilu 1:20000: list št. 7, Zasnova načinov
urejanja prostora; list št. 12, Zasnova
namenske rabe prostora in list št. 13,
Zasnova funkcij naselja v omrežju naselij,
se za besedilom tretjega odstavka, ki se
nanaša na intenzifikacijo urbanih področij,
zaokroževanje naselij in območja
koncentracije poselitve, doda nov
odstavek, ki se glasi:

“Poselitveni območji naselij Dob in Ihan
se razširita za potrebe izgradnje objektov,

namenjenih vzgoji in izobraževanju.”

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

“Območje RTV Oddajnika se razširi za
potrebe lociranja dela objektov RTV
Slovenija. Za dostop do območja se
predvidi novo lokalno cesto, predviden
način urejanja je lokacijski načrt. Pri
izdelavi lokacijskega načrta je potrebno
izdelati prometno-tehnično preveritev
možnosti umeščanja križišča na zahtevani
lokaciji.”

V poglavju 4. Urejanje prostora in varstvo
okolja, podpoglavje 4.4.2., Prometno
omrežje in omrežje zvez, se za sedmim
odstavkom doda novo besedilo, ki se
nanaša na kriterije, usmeritve in pogoje za
umeščanje objektov ter naprav mobilne
telefonije v prostor in ki izhaja iz obveznih
republiških izhodišč. Odstavek se glasi:

“Na celotnem ozemlju Občine Domžale
je treba zagotoviti racionalno in učinkovito
mobilno telekomunikacijsko omrežje.
Mobilno telekomunikacijsko omrežje
sestavljajo sistemi posameznih objektov in
naprav mobilne telefonije, ki zagotavljajo
celovito pokritost območja s signalom
mobilne telefonije, predvsem urbanih
območij in prometnih koridorjev.

Pri načrtovanju objektov in naprav
omrežja mobilne telefonije je treba
upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
- prednostno se objekte in naprave

mobilne telefonije usmerja na lokacije,
ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje,
ljudi, naravo, okolje in kulturno
dediščino;

- objekte in naprave mobilne telefonije
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se umešča v prostor tako, da se jih
združuje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave;

- na izpostavljenih legah je treba
zagotoviti čim manjši vpliv na vidne
kvalitete prostora;

- v urbanih območjih je treba prioritetno
izkoristiti območja in objekte,
namenjene trgovsko-nakupovalni,
industrijski in poslovni dejavnosti, v
stanovanjskih območjih pa jih je treba
vključevati na obstoječe sisteme
infrastrukture ali v njihovo neposredno
bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

- če je le mogoče, je treba objekte in
naprave mobilne telefonije postavljati
na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;

- na zavarovana območja narave, razen
ožjih zavarovanih območij narave, kjer
se objekte in naprave mobilne telefonije
ne postavlja, na območja, predvidena
za zavarovanje, na območja naravnih
vrednot in na ekološko pomembnih
območjih naj se posega le izjemoma in
na način, ki ne spreminja lastnosti,
zaradi katerih je območje pridobilo ta
status;

- v praviloma izjemnih primerih
poseganja na območja in objekte
varstva kulturne dediščine je treba
objekte in naprave mobilne telefonije
umeščati in oblikovati na osnovi
postopkov, ki jih določajo predpisi o
varstvu kulturne dediščine,

- posebno pozornost je treba nameniti
oblikovanju objektov mobilne telefonije
tako, da je oblikovanje čim bolj
prilagojeno prevladujoči urbani ali
krajinski tipiki ter naravnim danostim
prostora (npr. barve, obliko stebrov in
anten);

- za vse operaterje mobilne telefonije je

potrebno predhodno preveriti možnosti
skupne uporabe že obstoječih objektov
in naprav mobilne telefonije, zagotoviti
enake prostorske pogoje ter usmeritve
za umeščanje in izgradnjo objektov in
naprav mobilne telefonije v prostor.”

V poglavju 4. Urejanje prostora in varstvo
okolja, podpoglavje 4.4.3., Energetski viri
in njihovo prenosno omrežje, ki so prikazani
v kartografskem delu v merilu 1:20000, list
št. 9, Zasnova energetskega omrežja in list
št. 12, Zasnova namenske rabe prostora,
se besedilo petega odstavka, ki se nanaša
na obvezna republiška izhodišča, spremeni
tako, da se nov odstavek glasi:

“Obstoječi objekti za razdeljevanje
električne energije, ki so prikazani tudi v
grafičnem delu plana in so obvezno
republiško izhodišče, so:
- RTP Domžale
- RTP Beričevo
- DV 2x400 kV Beričevo Okroglo
- DV 1x400 kV Beričevo-Podlog
- DV 2x220 kV Račica-Beričevo
- DV 1x220 kV Beričevo-Podlog
- DV 2x110 kV Domžale-Kamnik
- DV 1x110 Kv Domžale-Beričevo
- DV 1x110 kV Beričevo Trbovlje 1
- DV 1x110 kV Beričevo Trbovlje 2
- DV 1x110 kV Kleče-Domžale
- DV 1x110 kV (Kleče) Zaboršt - Beričevo

Poleg obstoječih je planirana tudi
novogradnja objektov za razdeljevanje
električne energije in sicer:
- DV 2x400 kV Beričevo Podlog”.

Za tem odstavkom se doda nova
odstavka, ki se nanašata na lokalna
izhodišča in se glasita:

Gradnja objektov za delo in bivanje ljudi
v koridorjih obstoječih SN 20 kV vodov in
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VN 2×110 kV voda (odsek od Zaboršta do
RTP Domžale) ni dovoljena. Ostale gradnje
so dovoljene v skladu s pogoji upravljavca
vodov. Širina koridorja za SN nadzemni vod
znaša 20 m, za SN podzemni vod 2 m in za
VN 2×110 kV nadzemni vod 55 m. Obstoječi
SN in VN vodi so razvidni iz grafičnih
prilog.

Na področjih s slabo napetostjo in kjer
so predvidene novogradnje, je potrebno
zagotoviti lokacije za transformatorske
postaje in trase za priključne SN vode. Nove
transformatorske postaje naj bodo tipske
montažne kabelske in na betonskih oz.
lesenih drogovih. SN priključni vodi naj
bodo izvedeni podzemno s kabli oz.
nadzemno s polizoliranimi vodniki ali kabli.

Že predvidene načelne lokacije za nove
transformatorske postaje in trase SN
priključnih vodov so razvidne iz grafičnega
dela plana.

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje
4.4.4. Vodni viri, omrežje za oskrbo s pitno
vodo in tehnološko vodo ter odvajanje
odplak so prikazani v kartografskem delu
na kartah v merilu 1:20000: list št. 2,
Zasnova oskrbe z vodo; list št. 6 Zasnova
območij sanacije in list št. 12 Zasnova
namenske rabe prostora, se petemu
odstavku, ki se nanaša na gradnjo
kanalizacijskega omrežja in priključitve na
CČN, doda besedilo, ki se glasi: “Območje
CČN Študa se na južnem delu razširi za
potrebe Farme Ihan. Širitev je namenjena
gradnji objektov za predčiščenje
gnojevke.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki

dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje
4.4.8., Območja za rekreacijo v naravnem
okolju, ki so prikazana v kartografskem delu
na karti v merilu 1:20000: list št. 5, Zasnova
rekreacije v naravnem okolju, za prvim
odstavkom doda novo besedilo, ki se glasi:

“Turistično rekreacijska os ob Kamniški
Bistrici se uredi kot urejen zeleni sistem z
bogatim rekreacijskim programom, ki s
sistemom kolesarskih in sprehajalnih poti
povezuje prostorske atrakcije ter območja
naravnih vrednot in kulturne dediščine ob
reki v njenem ožjem in širšem zaledju na
celotnem območju Občine Domžale, ter
tako predstavlja osrednjo potezo izletniško
turistične ponudbe Občine Domžale.
Območje se ureja tako, da bodo določene
ureditve Kamniške Bistrice zajele tudi
območje njenih pritokov.”

Območje Kamniške Bistrice se kot
pomembnejša naravna vrednota z
rekreacijsko turističnim potencialom v
celoti ureja z lokacijskim načrtom.

Osnovna programska izhodišča za
izdelavo lokacijskega načrta so:
- načrtovanje sistema kolesarskih in peš

poti ob celotnem toku Kamniške Bistrice
- načrtovanje sistema športno-

rekreativnega programa
- načrtovanje sistema učnih poti
- zasnova turističnega programa in

potrebne turistične infrastrukture
- urejanje in načrtovanje obstoječih in

novih prehodov preko Kamniške
Bistrice

- reševanje poplavne varnosti na temelju
sonaravnega vodnogospodarskega
urejanja vodotokov.

Na območju južno od avtoceste se
območje retenzijskih površin Kamniške
Bistrice ureja z ločenim lokacijskim
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načrtom na podlagi vodnogospodarskih
strokovnih podlag, ki opredelijo reševanje
poplavne varnosti na temelju sonaravnega
vodnogospodarskega urejanja vodotokov,
lokacijo in višine visokovodnih nasipov ter
posebno namensko rabo območja, ki je
odvisna od poplavnega območja Kamniške
Bistrice na tem območju.

Meja območij lokacijskega načrta je
določena na osnovi strokovnih podlag, ki
upoštevajo v prejšnjem odstavku navedene
vsebine in je prikazana v kartografskem
delu na kartah v merilu 1:20000: list št. 7,
Zasnova načinov urejanja prostora in list
št. 12, Zasnova namenske rabe prostora in
v kartografski dokumentaciji k planu v
merilu 1:5000. Na območju urbanistične
zasnove je meja območja lokacijskega
načrta prikazana tudi na karti Zasnova
urejanja območij s prostorskimi
izvedbenimi akti – list št. 2 v merilu 1:10000.
Zaradi celovite obravnave zelenih površin
ob vodotoku meja območja obsega tudi
zelene površine, ki so bile prej zajete v
prostorskih aktih, ki mejijo na območje
lokacijskega načrta Kamniške Bistrice.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje
4.4.9. Nevarna in ogrožena območja, ki so
prikazana v kartografskem delu na kartah
v merilu 1:20000, list št. 6 Zasnova območij
sanacije in list št. 7 Zasnova načinov
urejanja prostora, se prvi odstavek, ki se
glasi:

“Karta Zasnova območij sanacije v okviru
te tematike prikazuje naslednje vsebine:
kakovost in sanacijo voda, čistilne naprave
in priključena območja in območja
kamnolomov, kjer je potrebna sanacija.”
spremeni tako, da se besedilo tega

odstavka glasi:
“Karta Zasnova območij sanacije v okviru

te tematike prikazuje naslednje vsebine:
kategorizacijo vodotokov po
naravovarstvenem pomenu, kakovost in
sanacijo voda, čistilne naprave in
priključena območja in območja
kamnolomov, kjer je potrebna sanacija,
poplavna območja ter območja, ogrožena
zaradi erozije in onesnaženosti zraka.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje
4.4.13. Varovanje in razvoj naravnih in z
delom pridobljenih vrednot človekovega
okolja, ki je prikazano v kartografskem delu
na kartah v merilu 1:20000, list št. 4.1.
Zasnova varstva narave, list št. 4.2. Zasnova
varstva kulturne dediščine, list št. 7
Zasnova načinov urejanja prostora in v
kartografskem delu v merilu 1:5000, se
drugo alineo tretjega odstavka, ki se glasi:

“Režimi so določeni v odlokih o
zavarovanju, ki so razvidni iz tabelarične
priloge št. 4, iz strokovnih podlag Zavoda
naravne in kulturne dediščine v Kranju iz
leta 1990 ter iz Strokovnih zasnov za varstvo
kulturne dediščine iz leta 2000.” spremeni
tako, da se besedilo te alinee glasi:

“Režimi so določeni v odlokih o
zavarovanju, ki so razvidni v tabelaričnih
prilogah št.4 in št. 5, iz Strokovnih zasnov
za varstvo kulturne dediščine iz leta 2000
ter dopolnitev teh strokovnih podlag s
seznami kulturne dediščine, registrirane
po predpisih o varstvu kulturne dediščine
(ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne
dediščine v Kranju), ter iz Naravovarstvenih
smernic za pripravo prostorskega plana
Občine Domžale iz leta 2001 (ki jih je izdelal
Zavod za varstvo narave v Kranju)”.
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4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega

dela urbanističnih zasnov)

Na koncu zadnjega odstavka besedila v
poglavju 4.1. Urbanistična zasnova
Domžale, se doda novo alineo in odstavek,
ki se nanašata na spremembo meje
Urbanistične zasnove za naselje Domžale
v skladu s predlaganimi posegi. Dodano
besedilo se glasi:

· “zapolnitev vrzeli južno od
železniške proge in zahodno od območja D
11/1 – Pokopališče, namenska raba so
zelene površine, namenjene za šport in
rekreacijo.”

V posameznih območjih urbanistične
zasnove Domžale se spremeni meja,
namembnost in način urejanja območij.
Spremembe so razvidne iz dopolnjene
tabelarične priloge št. 2 in grafičnega dela
urbanistične zasnove.

5. člen
(spremembe in dopolnitve programskih

zasnov)

V poglavju Tekstualni del k programskim
zasnovam za nova območja velikih
kompleksnih graditev, ki se deloma urejajo
s PIN, deloma s PUP se seznam, ki se
nanaša na programske zasnove ustrezno
preuredi in preštevilči tako, kot sledi iz
naslednjih alinej:

A. OBMOČJE V7/1 HELIOS
B. OBMOČJE V 11/1 OB OBVOZNICI VIR
C. OBMOČJE J3 SREDNJE JARŠE –OB

RAZBREMENILNIKU
D. OBMOČJE JARŠE J4 CENTER
E. OBMOČJE Š5 OB MLINŠČICI
F. OBMOČJE ŠIRITVE KRTINE

G. OBMOČJE STUDENEC
H. OBMOČJE ŠOLE KRTINA
I. OBMOČJE ŠIRITVE DEPALE VASI
J. OBMOČJE ROVA –JUG
K. OBMOČJE ČEŠENIK
L. POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA

ŽELODNIK
M. POSLOVNA CONA ZABORŠT
N. OBMOČJE ŠKRJANČEVO - ZAHOD

Besedilo programske zasnove za območje
Š5-Ob Mlinščici se v celoti nadomestijo z
naslednjim besedilom:

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE ZASNOVE

Območje urejanja predstavlja prostorsko
enklavo kmetijskih zemljišč med območjem
obstoječega naselja, ki območje Š5 obdaja
iz vseh strani. Z juga je območje omejeno s
poudarjeno gradbeno zožitvijo.

Programska zasnova določa prometno
zasnovo novih cest, ki povezujejo območje
z obstoječima Savsko in Krakovsko cesto.
Skrajni severni del območja se nameni za
potrebe izvajanja zdravstva (območje javne
infrastrukture) z oznako D, osrednji del pod
kliniko bivalnim, trgovskim, proizvodnim
in storitvenim dejavnostim (mešanim
dejavnostim), južni del pa pretežno
individualni stanovanjski gradnji z
umestitvijo mešanih dejavnosti na
skrajnem jugu. Vzhodni del se nameni za
individualno stanovanjsko gradnjo.

Območje obstoječe Mlinščice se
sonaravno revitalizira in vklopi v območje
kot rekreativna in parkovna površina
naselja.
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2.  PREDVIDEN NAČIN UREJANJA

Območje se ureja z lokacijskim načrtom,
pri čemer se lahko posamezne urejevalne
enote (v nadaljevanju: UE) urejajo s
posameznimi ločenimi lokacijskimi načrti
glede na izhodišča in usmeritve te
programske zasnove.

Urejevalna enota UE Š5/3 se ureja s
prostorskimi ureditvenimi pogoji.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ
OBMOČJA

Območje Š5 meri 7,3 ha in obsega
naslednje parcele oziroma dele parcel k.o.
Domžale: 4658, 4659, 5201, 5202, 5203,
5204, 5205, 5206, 5207/1, 5207/2, 5207/3,
5339/2, 5339/1, 5337/4, 5337/2, 5340/2,
5336/2, 5335/2, 5341/1, 5340/1, 5341/3,
5338/1, 5343/3, 5343/2, 5342/2, 5343/1,
5342/1, 5501/1, 5364/1.

4. USMERITVE ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE Z NAMENSKO RABO
POVRŠIN

Severni del območja UE Š5/1, ki obsega
parcele in dele parcel: 4658, 4659, 5201,
5202, 5207/3, 5364/1 in 5501/1 se nameni
izgradnji zdravstvenega objekta - Klinike
Domžale. Za izdelavo klinike se izdela
lokacijski načrt v skladu z izhodišči iz
grafičnega dela programskih zasnov.
Prometno se območje klinike priključuje
na obstoječo lokalno zbirno cesto LZ
071230 (Krakovska cesta).

Osrednji del območja UE Š5/2 na severni
strani nove JC3, ki obsega dele parcel 5203,
5204, 5205 in 5207/1 se v skladu s plansko

namensko rabo in grafičnim delom
programske zasnove nameni bivalnim,
trgovskim, proizvodnim in storitvenim
dejavnostim (mešanim dejavnostim) z
oznako M. Višinski gabariti objekta in
faktor izrabe zemljišč na tem območju naj
ne presegajo pozidave območja Š5/1.

Območje UE Š5/3 na vzhodni strani ceste
JC2 se pozida z individualno stanovanjsko
gradnjo, pri čemer naj struktura, izraba in
višinski gabariti sledijo pozidavi na vzhodni
meji območja Š5/3 (Mačkovci).

Območje UE Š5/4 se nameni strnjeni
stanovanjski gradnji z individualno
pozidavo ali manjšimi večstanovanjskimi
objekti gabarita do P+1+M.

Območje UE Š5/5 na južni strani nove
ceste JC1 se nameni bivalnim, trgovskim,
proizvodnim in storitvenim dejavnostim
(mešanim dejavnostim) z oznako M, za
namen oskrbe obravnavanega
stanovanjskega območja in mejnih območij
(Mačkovci, Študa).

Območje UE Š5/6 predstavlja zeleni pas
vodotoka Mlinščica, ki se sonaravno
revitalizira s potrebno zasaditvijo avtohtone
vrste dreves in grmičevja in vklopi v
območje kot rekreativna in parkovna
površina naselja, pri čemer se vodno
zemljišče Mlinščice opredeli kot naravno
vodno javno dobro.
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5. INFRASTRUKTURNA OMREŽJA,
OBJEKTI IN NAPRAVE TER
TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE

Prometno se območje z načrtovano
izgradnjo nove občinske javne ceste JC1
navezuje na obstoječo državno cesto R3-
644 (Savska cesta) ter z načrtovano
izgradnjo nove občinske javne ceste JC2
na obstoječo lokalno zbirno cesto LZ-
071230 (Krakovska cesta). Nova načrtovana
cesta JC3 se zaključi kot slepa ulica z
možnostjo navezave na javno pot JP-
571095 (Aškerčeva ulica) in s tem navezavo
na obstoječo državno cesto R3-644 (Savska
cesta).

Omrežje javnih poti znotraj območja se
določi z lokacijskim načrtom.

Celotni sklop pozidave se navezuje na
obstoječa infrastrukturna omrežja
celotnega naselja.

6. USMERITVE ZA VAROVANJE
NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE
DEDIŠČINE, KAKOVOSTNIH PRVIN
KRAJINE, BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA

Usmeritve so vezane na ohranjanje
zelenih površin ob vodotoku Mlinščica ter
prilagoditvah  gabaritov objektov okoliški

stavbni strukturi. Območje je potrebno
navezati na zeleno in rekreacijsko zaledje.

7. USMERITVE ZA RABO PROSTORA Z
VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE

Z vidika požarnega varstva je potrebno
omogočiti zadovoljivo dostopnost do
objektov in pretočnost komunikacij.

V celoti se spremeni tudi grafični del
programske zasnove območja Š5 – Ob
Mlinščici v skladu z novimi grafičnimi
prilogami.

6. člen
(spremembe in dopolnitve tabelaričnega

dela)

Tabelarične priloge Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine
Domžale za obdobje 1986-200 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Domžale za obdobje 1986-1990, za območje
občine Domžale, dopolnitev 2001 (objavljen
v Uradnem vestniku Občine Domžale, štev.
8/01) in Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Domžale za
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obdobje 1986-200 in srednjeročnega
družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986-1990, za območje občine
Domžale, dopolnjen 2002 – ponovljena
zadnja faza postopka (objavljen v Uradnem
vestniku Občine Domžale, štev. 13/02) se
zaradi večjega pregleda poimenujejo, tako
kot sledi iz naslednjih alinej:

- Tabelarična priloga št. 1 – načini
urejanja in prevladujoča namenska raba
za druga ureditvena območja naselij v
Občini Domžale

- Tabelarična priloga št. 2- načini
urejanja in prevladujoča namenska raba
za območja znotraj urbanistične
zasnove Domžale

- Tabelarična priloga št. 3-funkcije naselij
v omrežju naselij in razvrstitev po tipih
naselij

- Tabelarična priloga št. 4 – seznam
naravnih vrednot v Občini Domžale

- Tabelarična priloga št. 5– seznam
kulturne dediščine v Občini Domžale

- Tabelarična priloga št. 6 – Detajlna
namenska raba za posamezne posege
iz grafičnega dela

Temu ustrezno se spremeni oziroma
doda naslove k posameznim tabelaričnim
prilogam.

V tabelaričnih prilogah št. 1 in št. 2 se
nazivi prostorskih izvedbenih aktov, ki so
predvideni, pa še niso izdelani, spremenijo
v skladu z Zakonom o urejanju prostora
(Ur.l. RS,  štsv.110/02). Nov naziv za
prostorske izvedbene akte je lokacijski načrt
in velja za predvidene zazidalne načrte,
ureditvene načrte in lokacijske načrte.

Tabelaričnemu delu ustrezno se
spremeni tudi grafični del.

V tabelaričnem delu odloka, se
spremenijo oziroma dopolnijo naslednje
tabelarične priloge:
- Tabelarična priloga št. 1
- Tabelarična priloga št. 2
- Tabelarična priloga št. 4
- Tabelarična priloga št. 5
- Tabelarična priloga št. 6

V tabelarični prilogi št. 1 se naslov
tretjega stolpca, ki se glasi “Način urejanja
po planu 1997” spremeni tako, da se nov
naslov glasi “Način urejanja po veljavnem
planu ”, naslov četrtega stolpca, ki se glasi
“Način urejanja po planu 2001” pa se
spremeni tako, da se nov naslov glasi “Način
urejanja po planu 2003”. Temu ustrezno se
prilagodi tudi vsebina, kot sledi iz spodnje
tabele, ki vsebuje tudi spremembe in
dopolnitve načinov urejanja in namenske
rabe skladno z grafičnim delom plana.
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7. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnega

dela)

Grafični del plana se uskladi s
spremembami tekstualnega dela plana.

Posegi za potrebe širitev in preselitev
kmetij se ustrezno oštevilčijo.

V kartografski dokumentaciji k planu v
merilu 1:5000 se prikaže tiste naravne
vrednote in kulturna dediščina, ki je
zavarovana ali predlagana za zavarovanje.
Ostale naravne vrednote in kulturna
dediščina, opredeljena v tabelaričnih
prilogah št. 4 in št. 5, se prikažejo v
kartografskem delu plana v merilu 1:20000.

8. člen
(prehodne določbe)

Besedilo 9.člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje 1986-200 in srednjeročnega
družbenega plana občine Domžale za
obdobje 1986-1990, za območje občine
Domžale, dopolnitev 2001 (objavljen v
Uradnem vestniku Občine Domžale, štev.
8/01) in besedilo 8. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine
Domžale za obdobje 1986-200 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Domžale za obdobje 1986-1990, za območje
občine Domžale, dopolnjen 2002 –
ponovljena zadnja faza postopka (objavljen
v Uradnem vestniku Občine Domžale, štev.
13/02), ki se nanašata na prehodne in
končne določbe se spremenita tako, da se
novo besedilo glasi:

Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi
izvedbenimi načrti in je delno ali v celoti
predvidena sprememba načina urejanja s
prostorskimi ureditvenimi pogoji, do
sprejema teh na takšnih območjih veljajo
določila obstoječih prostorskih izvedbenih
načrtov.

Kjer je predvidena izdelava novega
prostorskega izvedbenega načrta, pa je za
to območje že izdelan prostorski izvedbeni
načrt, veljajo do izdelave novega PIN-a
določila starega.

Na območjih nove širitve urbanih
zemljišč do sprejema sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
gradnja ni dovoljena, razen gradnja
objektov in naprav gospodarske javne
infrastrukture.

Na območjih, kjer je predviden sprejem
prostorskega izvedbenega načrta gradnja
ni dovoljena, razen gradnja objektov in
naprav gospodarske javne infrastrukture
ter gradnja enostavnih objektov na
obstoječih gradbenih parcelah, ki ne bodo
ovirali kasnejšega načrtovanja posegov.

Na območjih, za katera je predvidena
izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, do
sprejema teh veljajo določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
območje občine Domžale.

Začasna prepoved poseganja v prostor
velja v spodaj navedenih morfoloških
enotah, ki so prikazane v kartografskem
delu plana 1:5000 in urbanistični zasnovi
Domžale in velja do sprejema sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje občine Domžale. Na
teh območjih se izdela posebna prostorska
presoja.
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Območja so:
RTV oddajnik – severni del,
D 11/3 – Pod progo,
Š 4/1 Mlinostroj – sever,
Š 5/3 Ob Mlinščici – vzhod,
D14/2 Ob Ljubljanski.

Do sprejema sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za
območje občine Domžale veljajo na
območjih V 5/2 Papirnica-zahod in V 5/3
Papirnica-sever določila Odloka o
zazidalnem načrtu za območje V5 Papirnica
Količevo (št. odloka 01500-10/98-31, z dne
4.2. 1998, objavljen v Uradnem vestniku
Občine Domžale, štev. 4/98). Za območje
V 5/2 se izdela posebna prostorska presoja.

Do sprejema sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za
območje občine Domžale veljajo na
območjih D 7/1 Stob, D 7/2 Cerkev na
Goričici in D 7/3 – Stoboušak določila
Odloka o ureditvenem načrtu D7 Stob (št.
odloka 01302-41/01,  z dne 28.11.2001,
objavljen v Uradnem vestniku Občine
Domžale,  štev. 11/01). Za območje D 7/3
se izdela posebna prostorska presoja.

Do sprejema sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za
območje občine Domžale veljajo na
območju D 14/1, D 14/3 in D 14/4 določila
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Domžale (št. 01302-6/
03, objavljen v Uradnem vestniku Občine
Domžale,  štev. 4/03,  z dne 9.4.2003). Na
območju D 14/2 – zelene površine se izdela
posebna prostorska presoja.

Z dnem uveljavitve tega odloka
prenehata veljati Odlok o Ureditvenem

načrtu za ureditveno območje Centra
Domžal – zazidalni otok CO 1-CO5 (št.
odloka 351-4/87-11,  z dne 16.07.1987,
objavljen v Uradnem vestniku Občine
Domžale,  štev. 8/87) in Odlok o zazidalnem
načrtu Mlinostroj (št. odloka 18/81,  z dne
22.12.1981).

V teh območjih je možno izvajati gradnje,
ki ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja
in rešitev predvidenih z lokacijskim
načrtom:
1. Gradnja infrastrukturnih objektov in

naprav gospodarske javne
infrastrukture,

2. Vzdrževalna dela na obstoječih objektih
in spremembe namembnosti objektov,
ki ne vplivajo na možnost kompleksnega
urejanja območja.

Ob začetku uporabe digitalnih
katastrskih načrtov se planske vsebine, ki
predstavljajo pravne režime prostora, v
grafičnem delu uskladi z novimi digitalnimi
katastrskimi načrti na celotnem območju
občine Domžale.

Besedilo se umesti za poglavjem
Tekstualni del k programskim zasnovam
za nova območja velikih kompleksnih
graditev, ki se deloma urejajo s PIN, deloma
s PUP.
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9. člen
(končne določbe)

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-4/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju
prostora (Ur. list RS, štev. 110/02 in štev.  8/
03) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 17.03.2004 sprejel

 DODATNI  SKLEP K

 ODLOKU O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PROSTORSKIH

SESTAVIN DOLGOROČNEGA
PLANA OBČINE DOMŽALE ZA

OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-

1990, ZA OBMOČJE OBČINE
DOMŽALE, DOPOLNITEV 2003

V zvezi s problematiko razmeščanja
kmetijske proizvodnje v prostor, naj
občinska uprava  pripravi ustrezno
informacijo in začne intenzivne razgovore
s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije  in  z rezultati oz.
zaključki razgovorov  seznani  občinski svet.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-4/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

UV 05 - 2004.p65 3/22/2004, 2:08 PM103



104 Uradni Vestnik Št. 5/04

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 14. seji dne 17.03.2004 sprejel

O D L O K

O POGOJIH, POSTOPKIH IN
MERILIH ZA PODELITEV

KONCESIJE NA PODROČJU
OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE “UREJANJE IN

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH
CEST”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo predmet,
pogoji, postopki in merila za podeljevanje
koncesije na področju obvezne
gospodarske javne službe “urejanje in
vzdrževanje občinskih cest” v občini
Domžale (v nadaljevanju: javna služba).

2. člen

Javna služba obsega naslednje storitve:
· pregledniško službo;
· redno vzdrževanje prometnih površin;
· redno vzdrževanje bankin;
· redno vzdrževanje odvodnjavanja;
· redno vzdrževanje brežin;
· redno vzdrževanje vertikalne

signalizacije in opreme;
· redno vzdrževanje horizontalne

signalizacije;

· redno vzdrževanje cestnih naprav in
objektov;

· zagotavljanje preglednosti;
· čiščenje cest, hodnikov za pešce,

prometnih površin;
· intervencijski ukrepi;
· zimska služba;
· vzdrževanje in ažuriranje katastra in

banke cestnih podatkov.

3. člen

Javna služba iz predhodnega člena se
izvaja na objektih, ki so kategorizirani z
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in
občinskih kolesarskih poti v občini
Domžale in napravah na teh objektih:
· občinskih cestah;
· kolesarskih stezah;
· hodnikih za pešce;
· javnih parkiriščih;
· javnih trgih;
· pešpoteh;
(v nadaljevanju: prometna infrastruktura).

4. člen

Prometna infrastruktura je javno dobro
in  je v upravljanju koncedenta.

II. OBMOČJE IZVAJANJA IN
UPORABNIKI GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

5. člen

Gospodarska javna služba, ki je predmet
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koncesije po tem odloku, se izvaja na
območju občine Domžale.

6. člen

Koncedent po tem odloku je Občina
Domžale (v nadaljnjem besedilu:
koncedent).

7. člen

Uporabniki storitev javne službe so vsi,
ki uporabljajo prometno infrastrukturo iz
3. člena tega odloka.

Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca
javne službe na kvaliteto opravljenih
storitev javne službe in oblikovati predloge
ter pobude za boljše in učinkovitejše
izvajanje. Izvajalec javne službe je dolžan
o opozorilu, predlogu in pobudi
uporabnika, podati odgovor uporabniku in
koncedentu.

III. POGOJI IN POSTOPEK ZA
PODELITEV KONCESIJE

8. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična
oseba. V ponudbi za pridobitev koncesije
(prijava na razpis) mora ponudnik  dokazati,
da je sposoben in usposobljen izvajati
storitve iz 2. člena tega odloka.

Poleg obveznih in vseh neobveznih
pogojev, ki jih določa 42. člen Zakona o
javnih naročilih je ponudnik dolžan
izpolniti tudi naslednje pogoje
- da zaposluje najmanj eno osebo VII.

stopnjo tehnične ali ekonomske smeri
in eno osebo VI. stopnje gradbene smeri
s tremi leti delovnih izkušenj pri
izvajanju dejavnosti, ki je predmet
razpisane koncesije,

- razpolaga z zadostnim številom
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo oz. izkušnjami na
področju razpisane koncesije, pri čemer
se število, nivo usposobljenosti in
dokazila o izkušenosti zaposlenih določi
z razpisno dokumentacijo,

- razpolaga z zadostnim obsegom prostih
delovnih sredstev za nemoteno
izvajanje storitev s področja razpisane
koncesije, pri čemer se vrsta in
minimalno število določi z razpisno
dokumentacijo,

- razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom na območju koncedenta,
oziroma na drug način neposredno
dokaže, da lahko nemoteno opravlja
dejavnost,

- zagotavlja nadzor nad izvajanjem
lastnega dela,

- zagotavlja strokovno in kadrovsko
usposobljenost za vodenje katastra
javne službe ter razpolaga z ustreznimi
delovnimi pripravami za njegovo
vodenje,

- da se obveže prevzeti zavarovanje za
škodo iz 17.člena tega odloka, ki bi jo v
zvezi z opravljanjem koncesije povzročil
tretji osebi, koncedentu ali iz objektivne
odgovornosti za stvar; pogodba mora
imeti klavzulo da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Domžale;

- zagotavlja interventno izvajanje javne
službe na utemeljen poziv uporabnikov
ob vsakem času,

- izkaže sistemsko urejenost varstva in
zdravja pri delu ter požarnega varstva
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v podjetju s predpisanimi evidencami
ali izjavo.

9. člen

Koncesionar se izbere z javnim razpisom.

O izbiri najboljšega ponudnika odloči
občinska uprava z odločbo.

Zoper odločbo o izbiri najboljšega
ponudnika je dovoljena pritožba. O pritožbi
odloči župan/ja.

Razpisna dokumentacija vsebuje
predvsem naslednje sestavine:
· povabilo k oddaji ponudbe;
· podrobnejše pogoje za pridobitev

koncesije v skladu s tem odlokom;
· opisana in vrednotena merila za izbiro

koncesionarja;
· obrazec ponudbe;
· obrazec za ugotavljanje usposobljenosti

in navodila o načinu dokazovanja
usposobljenosti ponudnika;

· rok za prijavo na razpis in način prijave;
· seznam dokumentacije, ki jo mora

vsebovati prijava;
· rok za izbiro koncesionarja;
· postopek v primeru, da se v določenem

roku ne prijavi noben kandidat.

10. člen

Za postopek oddaje javnega naročila in
organe, ki nastopajo v postopku izbire
koncesionarja, se smiselno uporablja Zakon
o javnih naročilih.

IV. MERILA ZA IZBOR
KONCESIONARJA

11. člen

Merila za izbor koncesionarja je:
- cena storitve do 60 točk,
- tehnična usposobljenost do 30 točk,
- ponujene dodatne ugodnosti:
· brezplačno spomladansko čiščenje cest
  in pločnikov do   5 točk,
· brezplačno izvajanje nadzora nad stanjem

cest do   5 točk.

Kot najugodnejša se šteje ponudba, ki
na podlagi seštevka doseženih točk pri
navedenih merilih doseže največje število
točk.

V primeru, da imata dva ali več
ponudnikov enako število točk, je
najugodnejši ponudnik tisti

ki ponudi najnižjo ceno storitve.

Merila, po katerih naročnik izbira
najugodnejšo ponudbo, morajo biti v
razpisni dokumentaciji opisne in
vrednotene.

Vrednotijo se izključno ponudbe, ki
dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev iz
8.člena tega odloka.

Nepopolne, nepravočasne in nepravilne
ponudbe ponudnikov se smatrajo kot
neveljavne.
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V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE
KONCESIONARJA

12. člen

Posamezne storitve iz 2. člena tega
odloka se opravljajo v skladu s programom
koncedenta in ob upoštevanju predpisov
ter drugih standardov in normativov,
veljavnih za to področje.

Letni program rednega vzdrževanja
sestavi koncesionar do konca tekočega leta
za naslednje leto in ga predloži v potrditev
koncedentu. Na osnovi potrjenega letnega
programa koncesionar sestavi mesečni
operativni program del. Poleg letnega
programa  koncesionar predloži tudi
poročilo o stanju prometne infrastrukture.

Program zimske službe sestavi
koncesionar do 15. oktobra tekočega leta
in ga posreduje koncedentu v potrditev.

13. člen

Koncesionar je dolžan zagotavljati
storitev izvajanja javne službe na poziv
uporabnikov ob vsakem času ter zagotoviti
odpravo ugotovljenih nepravilnosti
najkasneje v roku 24 ur, oziroma takoj, če
je ogrožena varnost udeležencev v cestnem
prometu.

S koncesijsko pogodbo se določi pogoje,
ob katerih je koncesionar dolžan
interventno posredovati ob vsakem času.

14. člen

Javno službo izvaja koncesionar ob
uporabi delovnih priprav in drugih
sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last, oziroma jih
najame ali kakor koli drugače priskrbi.

15. člen

Kataster, ki je last koncedenta, se vodi
atributno in grafično v obliki
računalniškega zapisa.

Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar
periodično, vendar najmanj dvakrat letno
(15. junija in 15. novembra tekočega leta)
izroča koncedentu, ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih
izroči v celoti.

Koncesionar je dolžan s katastrom
ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

16. člen

Koncesionar mora koncedentu
omogočiti dostop do podatkov, ki jih ta
potrebuje za nemoteno delovanje javne
službe.

17. člen

Izbrani ponudnik mora pred podpisom
koncesijske pogodbe:
1. Skleniti zavarovanje odgovornosti iz

dejavnosti v višini 15% od letne
vrednosti koncesijske storitve, določene
z proračunskimi sredstvi:

a. za škodo, ko jo povzroči Občini Domžale
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z nerednim ali nevestnim opravljanjem
javne službe;

b. za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe nastane
uporabnikom ali drugim osebam;

c. c. za škodo, ki nastane iz objektivne
odgovornosti za stvar.

           Pogodba o zavarovanju mora imeti
klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist Občine Domžale.

Škoda iz prve alinee prvega odstavka
tega člena obsega tudi stroške, ki nastanejo
zaradi izbiranja novega izvajalca javne
službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov
nujnega interventnega zagotavljanja
storitev javne službe, če pride do
prenehanja opravljanja javne službe po
krivdi koncesionarja.

2. Predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki mora biti
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
za dobo pogodbenega razmerja.

18. člen

Koncesijo za izvajanje posameznih
storitev javne službe iz 2. člena odloka lahko
podeli koncedent različnim
koncesionarjem.

Koncesionar, ki pridobi koncesijo za
posamezne storitve javne službe, ima na
podlagi koncesijske pogodbe na celotnem
območju občine:
1. izključno pravico opravljati javno

službo, razen v primerih, ko je z
zakonom ali s predpisi, sprejetimi na

podlagi zakona, posamezno opravilo
naloženo drugi osebi;

2. dolžnost zagotavljati uporabnikom
kontinuirano in kvalitetno izvajanje
javne službe v skladu s predpisi.

VI. KONCESIJSKO RAZMERJE

19. člen

Koncesijska pogodba se sklene za
določen čas, za dobo 10 let.

Koncesijsko razmerje nastane s
podpisom koncesijske pogodbe in traja do
njenega prenehanja.

V imenu koncedenta pogodbo podpiše
župan/ja.

20. člen

Koncesija ni prenosljiva, razen s
soglasjem koncedenta.

V izjemnih primerih, določenih s
koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob
izrecnem soglasju koncedenta sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem storitve
javne službe pogodbo o začasni vzajemni
pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec
opravlja posamezne storitve na območju
občine.

Koncesionar mora v primeru delnega
izvajanja javne službe preko pogodbe s
podizvajalcem v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem
nastopati v svojem imenu.

UV 05 - 2004.p65 3/22/2004, 2:08 PM108



109Uradni Vestnik Št. 5/04

VII. VIRI FINANCIRANJA

21. člen

Javna služba se financira iz proračuna
koncedenta na podlagi cen, ki jih ponudnik
ponudi v ponudbi na javnem razpisu za
opravljanje javne službe. Koncesionar lahko
predlaga povišanje cen storitev enkrat
letno, v višini indeksa razlike cen za
gradbena dela (ostala nizka gradnja) v
preteklem letu, znižanega za korekcijski
faktor 0,9. Indeks razlike v ceni gradbenih
del izdaja Združenje za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala pri GZS.

22. člen

Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega
odloka opravlja še druge dejavnosti, mora
za to javno službo voditi ločeno
knjigovodsko evidenco po določilih zakona,
ki ureja gospodarske družbe.

VIII. NADZOR NA IZVAJANJEM
KONCESIJE

23. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije oz.
vsebine koncesijske pogodbe izvaja
občinska uprava.

24. člen

Koncedent ima pravico in dolžnost
nadzorovati izvajanje javne službe na
terenu in poslovanje koncesionarja.

Tehnični nadzor nad izvajanjem javne
službe oz. nadzor na terenu opravlja
delavec občinske uprave, pri čemer se
ugotovitve potrdijo v dnevniku izvajanja
del.

Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je
koncesionar dolžan osebam, ki se izkažejo
s pooblastilom župana ali direktorja
občinske uprave, omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore,
pregled naprav ter omogočiti vpogled v
dokumentacijo, v kataster javne službe oz.
vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo
nanjo ter nuditi zahtevane podatke in
pojasnila.

Nadzor poslovanja je lahko napovedan
ali nenapovedan.

25. člen

Koncedent izvrši napovedan nadzor
poslovanja s poprejšnjo napovedjo najmanj
8 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati
tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb,
med poslovnim času koncesionarja.

Koncedent lahko zaradi utemeljenih
razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v
smislu prejšnjega člena.

O izvedenem nadzoru se napiše zapisnik,
ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja
in koncedenta.
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IX. PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

26. člen

Koncesijsko razmerje preneha s potekom
roka, za katerega je bilo sklenjeno, s
sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v
primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe,
ki je pridobila koncesijo oz. z izbrisom
fizične osebe iz ustreznega vpisnika.

27. člen

Koncesionar je dolžan koncedenta
nemudoma obvestiti o spremembi
okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev
koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan obvestiti
koncedenta o vsaki statusni spremembi,
vključno z spremembo razpolaganja z
osnovnimi sredstvi, ki so potrebni za
izvajanje koncesije. Če koncesionar tega v
razumnem roku ne stori, če je zaradi
sprememb prizadet interes koncedenta ali
če so zaradi sprememb bistveno
spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent koncesijo
odvzame.

28. člen

Koncedent lahko koncesionarju
odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev
koncesijske pogodbe ali drugih
ponavljajočih se ali neodpravljenih kršitev.

29. člen

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
· nepravočasen pričetek opravljanja

javne službe glede na rok, določen s
koncesijsko pogodbo;

· ponavljajoče se neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti;

· ponavljajoče se neupoštevanje
veljavnih tehničnih, strokovnih,
organizacijskih in drugih standardov in
normativov za dejavnost;

· hudi in dokumentirani primeri
neučinkovitega in nepopolnega ali
nestrokovnega opravljanja javne
službe, zaradi česar pride do večje
ogroženosti varnosti ljudi in
premoženja, ne glede na to, ali so
posledice nastopile ali ne;

· angažiranje podizvajalcev brez soglasja
koncedenta;

· opustitev vodenja katastra;
· opustitev sklenitve zavarovanja;
· drugi primeri kršitev, določeni s tem

odlokom ali s koncesijsko pogodbo.

30. člen

Druge kršitve koncesijske pogodbe, na
podlagi katerih je možen odvzem koncesije,
so:

· občasno neupoštevanje veljavnih
tehničnih, strokovnih, organizacijskih
in drugih standardov in normativov za
dejavnost;

· opuščanje opravljanja javne službe na
posameznih območjih;

· nepopolno ali strokovno pomanjkljivo
vodenje katastra;

· drugi primeri, neposredno določeni s
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tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.

Odvzem koncesije v primerih iz prvega
odstavka je možen, če je koncedent na
konkretno kršitev koncesionarja
predhodno pisno opozoril, mu postavil rok
za odpravo morebitnih posledic kršitve in
ga pri tem opozoril na možnost odvzema
koncesije.

31. člen

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do
okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo
zaradi višje sile.

Kot višja sila se štejejo izredne
nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe. Za višjo silo
se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nesreče, stavke, vojna ali
ukrepi oblasti, pri čemer pride do
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali
sistemskega značaja, pri katerih izvajanje
javne službe ni možno na celotnem
območju občine ali na njenem delu na
način, ki ga predpisuje koncesijska
pogodbe.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile
nadaljevati z opravljanjem javne službe,
koncedent pa je dolžan koncesionarju na
ustrezen način povrniti morebitne
povečane stroške, ki nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo
silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju javne službe v takih pogojih.

32. člen

V primeru prenehanja koncesijskega
razmerja zaradi odvzema ali razdrtja
koncesijske pogodbe ne smejo biti
prizadete pravice uporabnikov. Zato mora
koncesionar gospodarsko javno službo
opravljati, dokler koncedent ne zagotovi
izvajanja javne službe na drug način oz.
podpiše pogodbo z drugim
koncesionarjem, vendar najdlje eno leto.

33. člen

Odvzem koncesije se izvede z upravno
odločbo, ki jo izda občinska uprava.
Posledica odvzema je razdrtje koncesijske
pogodbe.

Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloči župan/ja.

X. KONČNA DOLOČBA

34. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-1/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.
list RS, štev. 22/98), nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, štev.
24/00 in 31/00) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 14. seji dne 17.03.2004 sprejel

LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE DOMŽALE ZA

 LETO 2004

I.
Opis vsebin letnega programa

športa po proračunskih postavkah :

V proračunu za leto 2004 so sredstva za
šport razporejena po naslednjih vsebinah
oziroma ekonomskih namenih :
1. sofinanciranje dejavnosti društev

športa in rekreacije,
2. sofinanciranje športnih programov za

šolska športna društva (ŠŠD),
3. sredstva za Javni zavod za šport in

rekreacijo, ki zajemajo tudi sredstva za
sofinanciranje razvojnih in strokovnih
nalog izvajalcev športnih programov,

4. sofinanciranje večjih športnih prireditev
in udeležbo športnikov na večjih
prireditvah,

5. sofinanciranje upravljanja, vzdrževanja
športnih objektov občinskega pomena,
objektov v neobčinski lasti in
novogradenj.

Podrobnejša razčlenitev vsebin in
obsega sredstev je razvidna iz preglednice,
ki je sestavni del letnega programa športa.

II.
Opis vsebin ter obsega

financiranjaposameznih
programov - po vsebinah

nacionalnega programa športa :

1. Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov :

Po vsebini so to  programi vseh športnih
in rekreativnih društev, ter vrtcev in šol  in
sicer :

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, s programi :

1.1.1. Zlati sonček,
1.1.2. Ciciban planinec,
1.1.3. Naučimo se plavati in šola plavanja.

Sofinancira se propagandni material
(knjižice, kolajne, diplome), ter strokovni
kader in objekt pri šoli plavanja.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:

1.2.1.Zlati sonček,
1.2.2.Krpan

Sofinancira se propagandni material
(knjižice, kolajne, diplome)

1.2.3.  Naučimo se plavati
Sofinancira se strokovni kader za 20 urne

plavalne tečaje z največ 10 otroki v skupini
ter najem objekta

1.2.4. Organizacija in izpeljava šolskih
prvenstev, področnih prvenstev in
republiškega prvenstva v izbranih športnih
panogah, ki jih za občino potrdi aktiv
mentorjev šolske športne vzgoje  OŠ, za
področno prvenstvo Odbor Področnega
centra Domžale.
Koordinacijo programov v točkah 1.1. in
1.2. večinsko izvaja  Zavod za šport in
rekreacijo, kot javno službo.
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1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport

To so programi športnih društev za
starostne kategorije do 15 let (cicibanke in
cicibani, mlajše deklice in dečki, starejše
deklice in dečki, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih različnih športnih panog
(kolektivne in individualne panoge).

Sredstva društva pridobijo na podlagi
javnega razpisa. Del sredstev predstavljajo
tudi namenska sredstva za sofinanciranje
telovadnic in drugih športnih površin
(ocena 60 %).

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami

Sredstva za te programe so zagotovljena v
okviru namenskih sredstev, ki jih
koordinira Zavod za šport in rekreacijo,
kot javno službo.

1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Sredstva so namenjena za 80 urne

programe športne vzgoje v športnih
društvih za udeležence, ki niso
vključeni v tekmovalne sisteme.

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport

To so programi športnih društev za
starostne kategorije nad 15 do 19 let
(mlajše mladinke in mladinci ter
starejše mladinke in mladinci), ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih
različnih športnih panog (kolektivnih in
individualnih).

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami

Sredstva za športno vzgojo mladine niso
posebej opredeljena.

1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Sredstva za športno dejavnost študentov

niso posebej opredeljena.

Programi pod zaporednimi številkami :
2.športna rekreacija,
3.kakovostni šport in
4.vrhunski šport,
5.šport invalidov

štejejo med športno-tekmovalne  in
rekreativne programe odraslih, ki se izvajajo
v celoti v športnih društvih. Društva
pridobijo delež sredstev s kandidaturo na
javnem razpisu, z lastnimi programi.

S temi sredstvi je sofinancirana osnovna
dejavnost športnih društev.

Pri kakovostnem športu (športno
tekmovalni programi odraslih v različnih
športnih panogah) je pri skupnem deležu
sredstev upoštevan tudi delež sredstev za
sofinanciranje najema telovadnic in drugih
športnih površin v višini 40 % od celotnih
sredstev. Ta sredstva predstavljajo del
refundiranih stroškov najema telovadnic
in drugih športnih površin in se  nakazujejo
neposredno upravljalcem teh objektov.

6.  Razvojne in strokovne naloge v športu -
skupni programi.

6.1.Izobraževanje, usposabljanje,
štipendiranje  in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v  športu.

Sofinancira se :
- Osnovno in  dodatno izobraževanje ter

izpopolnjevanje strokovnega kadra, ki
je bil že do sedaj uspešen pri svojem
delu,

- Štipendiranje rednega izobraževanja na
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tistih usmeritvah oziroma za tiste
športne panoge (programe), ki so že do
sedaj dosegale rezultate državnega
nivoja, za športno vzgojo otrok in
mladine ter za programe za katere več
društev izrazi interes,

- Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih
licenčnih seminarjih in drugih
izobraževalnih seminarjih.

6.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
V letu 2003 se za to dejavnost ne bodo

namenjala posebna sredstva.

6.3. Založniška dejavnost :
Sofinancira se lahko nabava  strokovne

literature (revije, učbeniki, posamična
gradiva različnih seminarjev),
propagandno-promocijsko gradivo, avdio
in video kasete ter računalniški programi
za potrebe športa. Na sedežu  Zavoda za
šport in rekreacijo bo omogočena izposoja
društvom in posameznim strokovnim
delavcem.

6.4.Spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga

Del sredstev se bo lahko namenil za
opravljanje meritev motoričnih sposobnosti
najbolj obetavnih mladih športnikov, ki
imajo  status perspektivnega športnika in
če bodo društva izkazala poseben interes
in posredovala prijavo Zavodu. Sredstva se
namensko razdelijo z zmanjšanja sredstev
za ostale namene  razvojnih in strokovnih
nalog.

6.5. Velike mednarodne, državne,
medobčinske in občinske športne
prireditve športnih društev

So tiste prireditve, ki imajo po svoji
vsebini širši (javni) pomen in so organizirane
na območju občine Domžale. Pomembne
športne prireditve društev se izberejo na
osnovi  prijav športnih društev na  razpis
Zavoda za šport in rekreacijo.

Del sredstev je namenjen tudi za
priznanja športnikom, športnim delavcem,
športnim društvom, ter posameznim
športnikom, ki bodo tekom leta dosegli
izjemne rezultate.

6.6.Športni objekti
Občina Domžale letno zagotavlja na

posebnih proračunskih postavkah in na
podlagi posebnega razpisa del sredstev za
vzdrževanje športnih objektov v občinski
lasti, ter  del sredstev za vzdrževanje
neobčinskih objektov, kjer se športna in
rekreativna dejavnost izvaja organizirano
že več let.

Dodatna sredstva za izboljšanje in
dokončanje že začetih investicij v športne
objekte občinskega pomena bo poskušal
pridobiti Zavod za šport in rekreacijo s
kandidaturo na javnih razpisih Fundacije
za financiranje športnih organizacij v RS
in MŠZŠ, za leto 2004.

6.7. Informacijski sistem na področju športa
Sredstva so namenjena za organiziranje,

izboljšanje  in vzpostavitev informacijske
podpore v okviru samega Zavoda za šport
in rekreacijo ter društev, ki bodo ta interes
izkazala v prijavi na javni razpis. Sofinancira
se del stroškov za izdelavo spletnih strani
društev oziroma subvencioniranje
mesečnih stroškov zakupa prostora na
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strežnikih.

Realizacijo teh programov na podlagi
objavljenega razpisa izjava  oziroma
koordinira  Zavod za šport in rekreacijo,
kot javno službo.

6.8.Delovanje društev, občinskih športnih
zvez, zavodov s področja športa :

Sredstva za delovanje javnega zavoda za
šport in rekreacijo Domžale (plače štirih
delavcev in nadomestila ter materialni
stroški poslovanja).

Sredstva za Športno zvezo Domžale, ki
zajemajo sredstva za materialne stroške in
sredstva za delovanje organov Športne
zveze v letu 2004.

7.Velike mednarodne športne prireditve
(Občina)

Sofinanciranje večjih športnih prireditev
in udeležbo športnikov na mednarodnih
prireditvah

Sredstva iz te točke so posebna
namenska sredstva za sofinanciranje
velikih prireditev ali dosežkov športnikov
občine Domžale, kot dodatna podpora
društvom in posameznikom in so v
pristojnosti  Občine Domžale.

III.

Druge določbe

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti
društev športa in rekreacije se razdelijo v
celoti na podlagi javnega razpisa in
prispelih programov športnih društev.

Namenska sredstva iz navedenega
programa  se  razdelijo in porabijo v celoti
za planirane namene. Če sredstev tekom
leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni
vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet
ob sprejemanju rebalansa proračuna
spremeni znesek namenskih sredstev   in
sprejme odločitev, da se del sredstev
nameni tudi drugemu uporabniku ali v
druge namene. Prerazporeditev teh
sredstev predstavlja sočasno tudi
spremembo letnega programa športa.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka : 01303-11/04
Datum : 17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 2. in 9. člena Odloka o
priznanjih Občine Domžale (Ur. vestnik
občine Domžale, štev. 23/95) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 14. seji dne
17.03.2004 sprejel

S K L E P

O PODELITVI PRIZNANJ
OBČINE DOMŽALE ZA LETO

2004

1. Občina Domžale podeljuje naziv
ČASTNI OBČAN  občine Domžale
gospodu dr. Miroslavu Stiplovšku za
življenjsko delo na področju novejše
zgodovine, predvsem  za opravljeno
delo na področju kulturne in
raziskovalne dejavnosti v Občini
Domžale.

2. Občina Domžale podeljuje ZLATO
PLAKETO Godbi Domžale ob 120-letnici
uspešnega neprekinjenega delovanja
in za doseženo kvaliteto.

3. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO gospodu Silvu Karu za
njegov prispevek v svetovni alpinizem,
za uspešno delo v Planinskem društvu
Domžale in za promocijo občine
Domžale.

4. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO Smučarskemu društvu
Domžale za njihovo uspešno in zavzeto
50- letno delo z mladimi, za prispevek k

razvoju domžalskega in slovenskega
smučanja.

5. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO gospodu Andreju
Počivavšku za njegovo delo na
področjih, ki so pomembna za razvoj
obrti in podjetništva.

6. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO gospe Mariji Robida za njen
prispevek  na kulturnem in
humanitarnem področju.

7. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO Ribiški družini Bistrica ob
njihovi 50-letnici za uspešno delo na
področju varovanja voda.

8. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO gospodu Igorju  KUZMIČU
za dolgoletno prizadevno delo na
področju turizma v Krajevni skupnosti
Radomlje in v Občini Domžale.

9. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO gospodu  Ferdinandu
Starinu kot delovnemu, zglednemu in
vestnemu funkcionarju na mnogih
področjih dela.

10. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO gospodu Dragu Korošcu za
aktivno delovanje v občini na področju
podjetništva  in športa.

11. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospe  Heleni
Giacomelli za njeno neutrudno
izpovedovanje vrlin, ki so modernemu
človeku vedno bolj tuje.
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12. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospe Bredi
Podbevšek za prispevek pri  vzgoji in
izobraževanju otrok.

13. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE podjetju SAM,
d.o.o. Domžale za njegovo uspešno
poslovanje ter sponzorsko pomoč
društvom in organizacijam v občini
Domžale.

14. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospe Olgi Pavlin
za izjemno delo na področju ohranjanja
kulturnega izročila v Občini Domžale.

15. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospe Metki
Zupanek za njeno delo pri ustanovitvi
in vodenju Univerze za tretje življenjsko
obdobje – Društva Lipa.

16. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospe Luciji Živec
za njene športne uspehe na področju
avto-moto športa ter za delo z mladimi.

17. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE gospodu Karlu
Steinerju za prispevek k razvoju
ljubiteljskega filma in za delo v Foto
kino in video klubu MAVRICA.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  90200-1/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 14. seji dne 17.03.2004 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA H
KUPOPRODAJNI POGODBI O

NAKUPU PROSTOROV ZA
KNJIŽNICO V OBJEKTU

MERCATOR CENTER DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale soglaša
s priloženo kupoprodajno pogodbo o
nakupu prostorov za knjižnico v
Mercator centru Domžale pod
pogojem, da:
- V 2. odstavku 3. člena se črta
besedna zveza “od 1.1.2004 dalje” in
nadomesti z besedno zvezo “od dneva
zapadlosti plačila obveznosti dalje”.
- V 1. odstavku 5. člena se za besedo
“zagotavlja” doda beseda “brezplačno”.
- V 2. členu naj se ob površini 2.030,51
m2 opisno določi, kaj obsega ta
površina:
- V 2. členu naj se tekst “… pri čemer
so navedeni prostori zgrajeni do tretje
gradbene faze:” dopolni s tekstom “…
in s pridobljenim uporabnim
dovoljenjem za objekt:”
- V 1. odstavku 6. člena naj se določi,
da kupec prevzame poslovne prostore
v “last in posest”
- V 7. členu naj se tekst besedila
spremeni tako, da se sporazum o delitvi
solastnine v etažno lastnino sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
- V 1. točki 2. člena “1. Projekti
instalacij:“ se  besedilu, ki je  v oklepaju,
za besedo “elaborati”, doda besedilo “za

UV 05 - 2004.p65 3/22/2004, 2:08 PM119



120 Uradni Vestnik Št. 5/04

dokončanje knjižnice, …”.
- V 5. členu se nadomesti  1. stavek
1. odstavka z naslednjim besedilom:
“Pogodbeni stranki soglašata, da bo
parkiranje za uporabniki knjižnice
brezplačno po sistemu parkiranja, ki bo
veljal za vse uporabnike navedene
centra. Pogodbeni stranki s
sporazumom o delitvi solastnine v
etažno lastnino, uredita medsebojne
pravice in obveznosti, glede pokrivanja
stroškov, upravljanja in vzdrževanja
parkirišč, sorazmerno površinam
poslovnih prostorov v njuni lasti.

2. Občinska uprava pripravi Informacijo
o bodoči rabi sedanjih prostorov
knjižnice Domžale do njene selitve v
nove prostore.

3. Občinska uprava pripravi za eno od
prihodnjih sej občinskega sveta, ne pa
kasneje od 31.05.2004, informacijo o
izpolnjevanju obveznosti investitorja
centra Mercator in pogodbenih
izvajalcev del  glede deponiranja
gradbenih in drugih odpadkov, ki so
posledica rušitev starih objektov in
izvajanja gradenj  na podlagi
veljavnega prostorsko izvedbenega akta
sprejetega na občinskem svetu za
izgradnjo tega centra. Pri tem naj
občinska uprava poroča o ukrepih
občinskega komunalnega nadzornika
in ukrepih pristojnih državnih
inšpekcijskih služb ter predlaga, po
potrebi, dodatne ukrepe za izvedbo

obveznosti iz izvedbeno prostorskega
akta.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-9/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. list RS, štev. 54/92, 56/92, 41/99,  26/
01, 2/04 in 7/04), 6. člena Odloka o
organiziranju pomoči na domu in merilih
za določanje plačil storitev - prečiščeno
besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale, štev.
10/03),  19. člena Odloka o predmetu,
pogojih in postopkih za podeljevanje in
prenehanje koncesije za pomoč družini na
domu (Ur. vestnik Občine Domžale, štev.
7/01), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Ur. list RS, štev. 36/02, 107/02 in 3/04)  in
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 17.03.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU CENE STORITVE
PROGRAMA POMOČI DRUŽINI

NA DOMU

Občinski svet Občine Domžale sprejme
ceno storitve programa pomoči na domu v
višini 2.089,00 SIT na uro ter pokrivanje
stroškov vodenja v višini 596.418,63  SIT na
mesec od 01.04.2004 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-10/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 14. seji dne 17.03.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE O
PREDLOŽITVI KORIGIRANIH
FINANČNIH PLANOV VRTCA

DOMŽALE IN VRTCA URŠA TER
UGOTOVLJENE LASTNE CENE

JAVNIH VRTCEV

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme
Informacijo o predloženih finančnih
planih za leto 2004 Vrtca Urša in Vrtca
Domžale ter Informacijo o ugotovljenih
lastnih cenah obeh javnih vrtcev.

2. Občinski svet Občine Domžale potrjuje
način delitve proračunskih sredstev za
vzgojne pripomočke in  opremo v letu
2004 javnima in koncesijskemu delu
zasebnih vrtcev na podlagi števila
oddelkov, v katere so vključeni otroci iz
občine Domžale.

3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje se
glede na predložene plane
investicijskega vzdrževanja razdelijo na
naslednji način: Vrtec Domžale 10 mio
SIT, Vrtec Urša 7,8 mio SIT, Vrtec
Dominik Savio Karitas Domžale 1 mio
SIT, Vrtec Mali Princ Domžale 2,5 mio
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SIT, razlika 3,7 mio SIT je intervencijska
rezerva (za morebitne projekte vrtca
Bistra in morebitna druga
nepredvidena dela).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-13/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Odloka o kulturnem domu
Franca Bernika Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 11/03 in 1/04), 20.
in 28. člena Statuta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 17.03.2004 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU DIREKTORJA
KULTURNEGA DOMA FRANCA

BERNIKA DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale imenuje
Milana MARINIČA, stanujočega Prelog,
Krožna pot 18, Domžale za direktorja
Kulturnega doma Franca Bernika Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-5/04
Datum:   17.03.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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