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Domžale, 24. 09. 2004, št. 13    cena z DDV: 225,00 SIT 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00 in 51/02) in 119. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 18. seji 
dne 15.09.2004 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

STATUTA OBČINE DOMŽALE

1. člen

V  zadnjem odstavku 5. člena Sta-
tuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99) se spre-
meni besedilo »Na osnovi odločitve 
organov občine«, tako da se po novem 
glasi: »Na podlagi zakona ali splošne-
ga akta«.

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se števil-

ka »25« nadomesti s številko »35«.

V 8. členu se doda nov 6. odstavek, 
ki se glasi:

»Za žigosanje finančne dokumen-
tacije ima Občina Domžale pečat 
okrogle oblike s premerom 25 mm, 
ki ima v sredini grb Občine Domžale, 
ob zgornji krožnici napis OBČINA 
DOMŽALE, pod grbom pa napis 
DOMŽALE.«

3. člen
V 9. členu se črta zadnji odstavek.

4. člen
V 10. členu se:

· v 3. točki se besedilo spremeni, 
tako da po novem glasi: »-sprejema 
finančne in druge ukrepe za pospe-
ševanje gospodarskega razvoja«.

· v 3. točki v 5. alinei doda besedilo 
»na področju gostinstva, turizma, 
podjetništva in kmetijstva«, 

· v 4. točki v 5. alinei črta beseda 
»gradnjo« in besedi »stanovanj« 
doda črka »a«,

· v 5. točki se besedilo 1. alinee 
spremeni, tako da se po novem 
glasi: »zagotavlja izvajanje lokalnih 
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javnih služb«,
· v 5. točki se v zadnji alinei črta 

beseda »stavbnimi«,
· v 6. točki v prvi alinei se beseda 

»ali« nadomesti z besedo »ter«,
· v 6. točki 2. alinei se besedilo »z 

zakoni, ki urejajo to področje«, na-
domesti z besedilom »s predpisi«,

· v 6. točki v 3. alinei se doda be-
sedilo »ter drugimi izvajalci teh 
dejavnosti«,

· v 7. točki v 4. alinei se besedilo »s 
centrom za socialno delo« nadome-
sti z besedo »z«, ter na koncu alinee 
doda besedilo »na tem področju«,

· v 10. točki se v 2. alinei črta bese-
dilo »gradi in vzdržuje«, 

· v 12. točki v 2. alinei se za besedo 
»kazni« doda besedilo »oziroma 
globo«,

· v 12. točki se besedilo 4. alinee 
spremeni tako, da glasi: »organizi-
ra občinsko inšpekcijo, komunalni 
nadzor in občinsko redarstvo«,

· v 12. točki se črta 5. alinea.

5. člen

V 4. alinei 11. člena se besedilo »s 
stavbnimi« nadomesti z besedo »z«.

6. člen

V drugem odstavku 13. člena se 
črta besedilo »kot samostojni občinski 
organ«.

7. člen

V prvem odstavku  14. člena se črta 
besedilo »kot občinski organ«.

V drugem odstavku se črta besedilo 
»in organi občinske uprave. Organe 
občinske uprave ustanovi občinski 
svet z odlokom, s katerim določi tudi 
njihovo notranjo organizacijo in delo-
vno področje.« 

8. člen

V 15. členu se črta beseda »lahko«.

9. člen

V četrtem odstavku  18. člena se za 
besedilom »na prvi seji« doda besedilo 
»ki je hkrati konstitutivna«.

10. člen

V 20. členu se v 2. alinei drugega 
odstavka doda beseda »proračuna«,

V 3. alinei drugega odstavka se be-
sedilo »organa občinske uprave ter do-
loči njihovo« nadomesti z besedilom 
»občinsko upravo ter določi njeno«.

V 11. alinei se besedilo »s statutom 
občine ali z odlokom za odločanje 
o tem« nadomesti z besedilom »za 
odločanje o pridobitvi in odsvojitvi 
premičnega ter za pridobitev nepre-
mičnega premoženja«.

V 16. alinei se črta beseda »gospo-
darskih«.

V 19. alinei se črta besedilo »za 
obdobje petih let, katerega sestavni 
del je tudi program varstva pred po-
žari«.
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Črtajo se 20.,  22. in 23.  alinea.

Dodata se novi alinei, ki glasita:
»- odloča o pridobitvi oziroma uki-

nitvi statusa javnega dobra,
  - izvaja ustanoviteljske pravice do 

zavodov, podjetij, skladov in drugih 
organizacij, če z zakonom ali drugim  
aktom pristojnost ni prenesena na 
župana,«.

V zadnji alinei se pred besedo »za-
kon« črta beseda »ta«.

11. člen

V četrtem odstavku 21. člena se črta 
beseda »tudi«.

12. člen

Doda se nov 21. a člen, ki glasi:
»V primeru, da občinski svet kot 

kolegijski organ odloča o posamičnih 
stvareh in pri posameznem članu ob-
činskega sveta glede na obravnavano 
temo obstajajo razlogi za izločitev in 
sicer če je član  občinskega sveta v 
zadevi:
· stranka, soupravičenec oziroma 

sozavezanec, pooblaščenec ali za-
koniti zastopnik stranke,

· v krvnem sorodstvu v ravni vrsti 
ali stranski vrsti do vštetega četr-
tega kolena s stranko ali njenim 
zakonitim zastopnikom, ali je z 
njo v zakonski zvezi ali svaštvu do 
vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza prenehala, ali če z 
njo živi ali je živela v izvenzakon-
ski skupnosti, skrbnik, posvojitelj, 
posvojenec ali rejnik stranke ali 
njenega zakonitega zastopnika ali 

pooblaščenca,
· udeležen v postopku na prvi stop-

nji ali je sodeloval pri odločanju 
le-ta o točki ne sme odločati, zato 
se  mora pred obravnavo točke iz-
ločiti«

13. člen

V drugem in četrtem odstavku 22. 
člena se črta besedilo »pooblaščeni 
podžupan oziroma član občinskega 
sveta«.

14. člen

V 24. členu se črta sedmi odsta-
vek. 

15. člen

V prvem odstavku 25. člena se pred 
besedilom »navzočih glasov« doda 
beseda »opredeljenih«.

16. člen

Besedilo drugega odstavka 27. 
člena se spremeni, tako da po novem 
glasi: »Občinski svet lahko ustanovi 
eno ali več komisij in odborov kot svo-
ja stalna ali občasna delovna telesa. 
Delovna telesa ustanovi občinski svet 
s sklepom in določi njihove naloge. S 
sklepom občinski svet imenuje člane 
delovnih teles.«

17. člen

V drugem odstavku 31. člena se na 
koncu doda besedilo »brez pravice 
glasovanja«.
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18. člen

V 34. členu  se črta prvi stavek tret-
jega odstavka.

19. člen

V drugem odstavku 35. člena se 
spremeni 6. alinea, tako da po novem 
glasi:

»- predlaga ustanovitev občinske 
uprave, določitev njenega delovnega 
področja in notranjo organizacijo, 
določi sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi, odloča o imenovanju 
v nazive in položaje, oziroma sklenit-
vi delovnega razmerja zaposlenih 
v občinski upravi ter imenuje vodjo 
kadrovskega poslovanja.«

Črta se 7. alinea.  

V zadnji alinei se črta beseda »ta«.

Doda se nova alinea, ki glasi:
»- daje soglasja, mnenja in izvaja 

ustanoviteljske pravice do zavodov, 
podjetij, skladov in organizacij, kate-
rih ustanoviteljica ali soustanovitelji-
ca je občina, če tako izhaja iz zakona, 
statuta ali drugega akta oz. če se 
mnenje ali soglasje nanaša na zadevo, 
ki ne pomeni dodatnih finančnih obre-
menitev ustanovitelja oz. soustanovi-
telja, razen izdaje mnenj ustanovitelja 
v postopkih imenovanj.«

 

20. člen

V 42. členu se črta zadnja alinea 
prvega odstavka.

Črta se tretji odstavek.

21. člen

V prvem odstavku 47. člena se črta 
besedilo »predloga proračuna«.

22. člen

V 54. členu se doda nov prvi odsta-
vek, ki glasi:

»Upravne naloge izvaja občinska 
uprava.«

Preostali odstavki se ustrezno pre-
številčijo.

V drugem odstavku se besedilo 
»organi občine« nadomesti z besedi-
lom »občinska uprava«. 

23. člen

V 56. členu se črta besedilo: »Zako-
na o splošnem upravnem postopku 
in drugih«

24. člen

Črtajo se 57., 58. in 59. člen.

25. člen

V 62. členu se v devetem odstavku 
doda besedilo: »Bolkova 39 a, Ra-
domlje«;  v enaindvajsetem odstavku 
besedilo: »Žiška 10, Radomlje« , v dva-
indvajsetem odstavku se beseda »Po-
dročje« spremeni, tako da po novem 
glasi: »Podrečje«. 

Trinajsti odstavek 62. člena  se spre-
meni, tako da po novem glasi:

»Sedež KS je na Rodici, Groblje 1.«
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26. člen

Besedilo prvega odstavka 63. člena 
se spremeni, tako da po novem glasi: 
»Pobudo za ustanovitev krajevne 
skupnosti, ukinitev ali za spremembo 
njenega območja lahko da zbor kraja-
nov ali najmanj 5 % volivcev v tistem 
delu občine, ki želi ustanoviti, ukiniti 
krajevno skupnost ali spremeniti ob-
močje, ter v delu občine, kamor se del 
občine želi priključiti. Občinski svet 
mora pobudo obvezno obravnavati in 
določiti način ugotavljanja interesa.«

27. člen

Besedilo 2. alinee prvega odstavka 
64. člena se spremeni, tako da po no-
vem glasi: »- sprejema finančni načrt 
krajevne skupnosti.«

V prvem odstavku 3. alinee se pred 
besedilo »sprejema « dodata besedi 
»oz. predlaga«.

V prvem odstavku se črta besedilo 
4. alinee.

Besedilo 5. alinee prvega odstavka 
se spremeni, tako da po novem glasi: 
»občini predlaga ukrepe oziroma daje 
predloge v zvezi s pripravljanjem 
programov komunalne ureditve in 
možnostmi lokacij za objekte javnega 
in komunalnega standarda,«

Črtajo se 7., 16 in 18. alinea prvega 
odstavka. 

28. člen

V 66. členu se besedilo spremeni, 

tako da po novem glasi: »Krajevna 
skupnost ima pravico zahtevati, da 
občinski svet obravnava mnenje kra-
jevne skupnosti, ki ga predloži, kadar 
občinski svet odloča o zahtevah, ki 
prizadevajo interese njenih prebival-
cev. Občinski svet je zahtevo krajevne 
skupnosti dolžan obravnavati«.

29. člen

V 67. členu se črta peti odstavek.

30. člen

Doda se nov 67. a člen, ki glasi:
»Krajevna skupnost lahko zaposli 

delavca, v kolikor ima za to zagotov-
ljena sredstva in soglasje občine, ki ga 
na podlagi poročila krajevne skupno-
sti, v katerem je obrazložena potreba, 
naloge in finančna konstrukcija, da 
župan.«

31. člen

V 71. členu se v 1. odstavku črta 4. 
alinea in 2. odstavek.«

32. člen

Črta se 72. člen.

33. člen

Besedilo prvega odstavka 73. člena 
se nadomesti z novim besedilom, ki 
glasi:

»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 dogovora med kra-
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jevnimi skupnostmi in Občino.«

Doda se nov peti odstavek, ki glasi: 
»Organizacija in poslovanje krajevne 
skupnosti se določi z odlokom.«

34. člen

V 74. členu se  črta 7. alinea prvega 
odstavka.

35. člen

V četrtem odstavku 75. člena se 
beseda »zavrne« nadomesti z besedo 
»zavrže«. 

36. člen

V prvem odstavku 78. člena se za 
besedilo »zaključnem računu« doda 
beseda »proračuna«.

37. člen

V prvem odstavku 84. člena se 
doda besedilo »če zakon ne določa 
drugače«.

38. člen

V drugem odstavku 87. člena se 
besedilo »tega statuta« nadomesti z 
besedo »zakona«.

V tretjem odstavku se doda bese-
dilo. »ki so glasovali, pod pogojem, 
da se je glasovanja udeležila večina 
glasovalnih upravičencev.« 

39. člen

Besedilo 4. alinee prvega odstavka 

91. člena se spremeni, tako da po no-
vem glasi: »osebno pomoč ter pomoč 
družini na domu«

V zadnji alinei se doda besedilo »in 
rekreacija«.

40. člen

V 8. alinei prvega odstavka 93. čle-
na se črta beseda »stavbnimi«.

Črtajo se 7., 10., 13., 15., 16. alinea.

V sedemnajsti alinei se črta besedi-
lo »oskrba industrijskih porabnikov z 
vodo ter«.

41. člen
Besedilo 96. člena se spremeni 

tako, da se po novem glasi: »Občina 
izvršuje javne službe tudi tako, da ob-
činski svet v organe javnih zavodov, 
javnih podjetij in drugih organizacij 
imenuje predstavnike, katerih naloga 
je zastopati interese ustanovitelja ter 
vsako leto v okviru poročila javnega 
zavoda, javnega podjetja ali drugih 
organizacij, podati občinskemu svetu 
svoje mnenje o podanem poročilu.

V kolikor imenovani predstavnik 
ne izpolnjuje v prejšnjem odstavku 
navedenih nalog, ga občinski svet 
lahko razreši.«

42. člen

Besedilo četrtega odstavka 99. 
člena se spremeni in po novem glasi: 
»Občinski svet lahko pooblasti župa-
na, da samostojno odloča o pridobitvi 
ali odtujitvi premičnin ter pridobitvi 
nepremičnin iz predhodnega od-
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stavka tega člena do vrednosti, ki jo 
določi Odlok o proračunu občine za 
posamezno leto.«

Črta se peti odstavek. 

43. člen

V 100. členu se črta 2., 3., 4., 5., 6. 
odstavek. 

44. člen

Črta se 101. člen.

45. člen

V prvem odstavku 102. člena se 
doda besedilo: »razen, če zakon do-
loča drugače.«

46. člen

V drugem odstavku 104. člena se 
doda besedilo: »med proračunskim 
letom«.

47. člen

V prvem odstavku 105. člena se 
besedilo: »občinski organ« nadomesti 
z besedo »Občina«.

V drugem odstavku se črta besedi-
lo: »in drugi uporabnik, če se financira 
iz občinskega proračuna«.

Doda se nov tretji odstavek, ki gla-
si: »Poleg neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračunskih sredstev 
iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so prejemniki proračunskih 
sredstev tudi fizične in pravne osebe, 

ki prejemajo proračunska sredstva na 
podlagi pogodb, odločb in sklepov 
neposrednega proračunskega upo-
rabnika.«.

48. člen

Četrti odstavek 106. člena se spre-
meni, tako da po novem glasi: »Odloči-
tev o začasnem financiranju sprejme 
župan in o tem obvesti Občinski 
svet.«.

49. člen

Črtajo se 107., 108., 109., 110, 111, 
112. člen.

50. člen

Besedilo 113. člena se spremeni, 
tako da po novem glasi: »Po preteku 
leta, za katerega je bil sprejet prora-
čun, sprejme Občinski svet zaključni 
račun proračuna za preteklo leto.

Zaključni račun proračuna je sploš-
ni akt občine, v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki občine za preteklo leto.

Pripravo in postopek za sprejem za-
ključnega računa ureja zakon.«.

51. člen

V 118. členu se doda nov peti odsta-
vek, ki glasi: »Župan pri izvrševanju 
svojih pristojnosti izdaja pravilnike, 
odredbe, navodila in druge splošne 
akte, ki jih določa zakon ali drug 
predpis.«.
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52. člen

V prvem odstavku 125. člena se be-
seda »občine« nadomesti z besedilom: 
»občinskega sveta«.

V drugem odstavku se doda bese-
dilo: »ali župan«.

53. člen

V celotnem besedilu statuta se 
besedilo »tajnik občine« nadomesti z 
besedilom »direktor občinske uprave« 
v ustreznem sklonu.

V celotnem besedilu statuta se črta 
besedilo »vaške ali četrtne« v vseh 
sklonih.

54. člen

Doda se nov 135. a člen, ki glasi: 
»Odlok iz petega odstavka 73. člena 
mora biti sprejet v roku enega leta 
od sprejema Sprememb in dopolnitev 
statuta.«

55. člen

Spremembe in dopolnitve statuta  
začnejo veljati 15. dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-15/04
Datum:   15.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 6. člena Zakona o vra-
čanju vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje (Ur. list RS, štev. 58/02 
in 86/04) in   20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99)  je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 18. seje dne 
16.09.2004 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA 

O POSTOPKIH IN NAČINU 

POVRAČIL SOFINANCERSKIH 

DELEŽEV V JAVNO TELE-

KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

V OBČINI DOMŽALE

1. člen 

V odloku o postopkih in načinu pov-
račil sofinancerskih deležev v javno 
telekomunikacijsko omrežje ( Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 10/03) se 
v prvem odstavku 7. člena  število  » 4 
» nadomesti s številom »10«.

2. člen 
 
Ta odlok prične veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem vestniku občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-28/03
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 81. člena Zakona o ure-
janju prostora (Ur. list RS, štev. 110/02 
in 8/03) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99)  je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 18. seje dne 
16.09.2004 sprejel

O D L O K 

O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZA-

VAROVANJE UREJANJA PROS-

TORA NA OBMOČJU LOKACI-

JSKEGA NAČRTA ŽELODNIK

1. člen
(namen sprejetja ukrepov)

Ta odlok določa začasne ukrepe za 
zavarovanje urejanja prostora za ob-
močje LN Želodnik. Namen sprejetja 
začasnih ukrepov je zavarovanje ure-
janja prostora pred posegi, s katerimi 
bi bilo onemogočeno ali otežkočeno 
izvajanje lokacijskega načrta, ter 
izgradnja javne infrastrukture za po-
trebe poslovne cone.

2. člen
(podlaga za predvidene prostorske 

ureditve)

S spremembami in dopolnitvami 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdobje 
1986 - 2000 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Domžale, za 
obdobje 1986 - 1990, za območje ob-
čine Domžale, dopolnjen 2002 (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 13/02) 
je predmetno območje opredeljeno 
kot zazidljivo, namenjeno izgradnji 
poslovne cone, za katero je predvi-

dena izdelava lokacijskega načrta. 
Za izvedbo lokacijskega načrta je bil 
sprejet Program priprave lokacijskega 
načrta (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št.2/2004).

3. člen
(območje začasnih ukrepov)

Območje je natančno opredeljeno 
s spremembami in dopolnitvami 
prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Domžale za obdo-
bje 1986 - 2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale, 
za obdobje 1986 - 1990, za območje 
Občine Domžale, dopolnjen 2002 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
13/02). Obsega naslednje parcele:
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 
1789, 1790, 1791, 413/2, 417/2, 423/1, 
424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425/1, 
425/6, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5, 
426/6, 426/7, 527/1, 529/1, 538 , 539, 
542/3, 542/4, 649, 652, 653, 654/1, 
654/2, 660, 663/2, 666/1, 666/2, 
668, 670, 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 
671/5, 678/1, 679/1, 685/2, 686/1, 
686/2, 687/2, 689/1, 689/5, 690/1, 
690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 692/1, 
692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 69-
2/5, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 693, 
696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 
699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 700, 701, 
702, 703, 955/1, 958/1, 958/3, 958/4, 
959, 960/1, 961/2, 967/2, 989/3, 17-
92,424/5,426/8,692/2,695/2,990/5,-
996/1 vse k.o. Dob.
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4. člen
(vrste začasnih ukrepov)

Na območju iz 3.člena tega  odloka 
je prepovedana parcelacija zemljišč in 
promet z njimi ter izvajanje gradenj. 

Ne glede na določilo prvega od-
stavka tega člena so na  območju 
začasnih ukrepov dovoljene tudi 
gradnje, s katerimi se izboljšuje ko-
munalna in druga infrastruktura ter 
rekonstrukcije objektov, ki so nujno 
potrebne za vzdrževanje objektov in 
za bivanje in delo prebivalcev na teh 
območjih, kakor tudi geodetska in 
druga pripravljalna dela, potrebna za 
izdelavo predvidenega prostorskega 
akta oziroma njegovih sprememb in 
dopolnitev. 

5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)

Začasni ukrepi veljajo največ štiri 
leta od uveljavitve tega odloka ozi-
roma največ eno leto od uveljavitve 
lokacijskega načrta Želodnik. 

Ne glede na določila prvega od-
stavka tega člena določila tega odloka 
prenehajo veljati v primeru uvedbe 
komasacijskega postopka po 115., 
116. in 117. členu Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 
8/03).

6. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-17/04 
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99)  je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 18. seje dne 
16.09.2004 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K SODNI 

PORAVNAVI

Občinski svet Občine Domžale daje 
soglasje na vsebino sodne poravnave, 
ki je bila dogovorjena na glavni obra-
vnavi dne 02.06.2004 pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani, pod Opr. štev. 
IV P 1853/2003.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-29/04
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 18. seji dne 
15.09.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE O 

IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI 

INVESTITORJA CENTRA MER-

CATOR, GLEDE DEPONIRANJA 

GRADBENIH IN DRUGIH 

ODPADKOV TER UKREPOV 

OBČINSKE UPRAVE ZA VAROV-

ANJE OBČINSKIH CEST, ZARA-

DI GRADBIŠČNEGA PROMETA

1. Občinski svet Občine Domžale 
zadolžuje občinsko upravo, da z 
uporabo vseh možnih zakonskih 
ukrepov od povzročiteljev poškodb 
ceste Dob-Žeje doseže poravnavo 
nastale škode.

 Občinska uprava je dolžna obveš-
čati občinski svet o poteku vseh 
postopkov.

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z vsebino Poročila o iz-
vajanju ukrepov pristojnih organov 
Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo glede ravnanja z gradbe-
nimi odpadki, ki so nastali pri ru-
šenju dotrajanih objektov »bivšega 
Toko« za izgradnjo Mercator centra 
Domžale in ukrepih, ki jih je izvedla 
občinska uprava za sanacijo in od-
pravo poškodb, ki so nastale zaradi 
uporabe občinskih cest pri prevozu 
gradbenih odpadkov.
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3. V vse bodoče lokacijske načrte je 
potrebno  vključiti določilo, da se 
z urbanistično pogodbo zahteva 
bančna garancija v vrednosti del 
izkopov ter rušitev po gradbenem 
dovoljenju za ravnanje z gradbeni-
mi odpadki.   

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-25/04
Datum:   15.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Ob-
čine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 7/99)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 18. seji dne 
15.09.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O PROBLEMATIKI SMRADU 

IN ODVAJANJA INDUSTRI-

JSKE ODPADNE VODE IZ TO-

VARNE KOLIČEVO KARTON V 

KAMNIŠKO BISTRICO

1. Občinski svet Občine Domžale 
zahteva s strani Količevo kartona, 
da predloži sanacijski program, 
najkasneje v roku 60 dni – celovit 
sanacijski program naj vsebuje 
tudi terminski in finančni plan iz-
vedbe sanacije. 

      S sanacijskimi ukrepi in roki predvi-
dene izvedbe, naj občinska uprava 
seznani občinski

      svet. 

2. Količevo karton se zadolži, da v 
okviru svoje biološke čistilne na-
prave izvede projekt, s katerim bo 
sposobna očistiti lastne tehnolo-
ške vode. 

3. Predstavniki Občine naj skupaj z 
odgovornimi Količevo karton in 
Centralne čistilne naprave Domža-
le-Kamnik, pripravijo predstavitev 
možne priključitve Količevo karto-
na na centralno čistilno napravo, 
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občinski svet pa naj možne rešitve 
obravnava na eni od prihodnjih 
sej.

4. Občina Domžale naj ob prvem 
morebitnem onesnaženju voda 
v občini zagotovi odvzem vzorca 
vode in naroči analizo le-te.

5. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Informacijo o proble-
matiki smradu in odvajanja indu-
strijske odpadne vode iz Količevo 
kartona v Kamniško Bistrico in 
zahteva, da Količevo karton varuje 
okolje v skladu z zakonodajo s po-
dročja varstva okolja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-45/04
Datum:   15.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99) je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 18. seje dne 
16.09.2004 sprejel

S K L E P

O PODPORI IZVEDBE OZ. 

NADALJEVANJA PROJEKTA 

»PO POTEH DEDIŠČINE« DELA 

SAVSKE RAVNI IN POSAVSKE-

GA HRIBOVJA

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z vsebino projekta: Raz-
voj intelektualne infrastrukture v 
okviru projekta »PO POTEH DE-
DIŠČINE« DELA SAVSKE RAVNI 
IN POSAVSKEGA HRIBOVJA, ki se 
bo izvajala v letu 2005 in ga je kot 
nosilka prijave za sofinanciranje 
pri Agenciji RS za regionalni razvoj 
pripravila Občina Litija.

2. Občinski svet Občine Domžale iz-
javlja, da bo v proračunu Občine 
Domžale za leto 2005 zagotovil 
ustrezen znesek za sofinanciranje 
projekta navedenega v prvem 
sklepu, ki bo v deležu pripadal 
na Občino Domžale (predvidoma 
1,285.714,00 SIT).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-38/04
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 7/99)  je Občinski svet Občine 
Domžale na nadaljevanju 18. seje dne 
16.09.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA O 

DELU PODJETNIŠKEGA CEN-

TRA DOMŽALE ZA OBDOBJE 

OD 01.09.2003 do 31.08.2004

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o delu Podjetniške-
ga centra Domžale za obdobje od 
01.09.2003 do 31.08.2004.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-42/04
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r. 

Na podlagi 27. člena Odloka o šti-
pendiranju dijakov in študentov v 
občini Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, štev. 9/04) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na nadaljevanju 
18. seje dne 16.09.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA 

O IZVAJANJU ODLOKA O 

ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV 

IN ŠTUDENTOV V OBČINI 

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o izvajanju Odloka 
o štipendiranju dijakov in študentov 
v občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-44/04
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 191. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine       Domžale, št. 
11/99, 11/00 in 9/03)  je Občinski svet 
Občine Domžale na nadaljevanju 18. 
seje dne 16.09.2004 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMA 

DELA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE DOMŽALE ZA DRUGO 

POLLETJE 2OO4

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Program dela Občinskega 
sveta Občine Domžale za drugo pol-
letje 2004.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-35/04
Datum:   16.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 37.a člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 26. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 18. seji dne 15.09.2004 sprejel

U G O T O V I T V E N I  

S K L E P

O PRENEHANJU FUNKCIJE 

SVETNICE

1. Občinski svet Občine Domžale 
ugotavlja, da svetnici občinskega 
sveta dr. Romani Jordan Cizelj 
/SDS/ preneha mandat, ker je od-
stopila.

2. Občinski svet Občine Domžale za-
dolžuje Občinsko volilno komisijo, 
da predlaga občinskemu svetu 
imenovanje svetnika/ce, ki bo 
nadomestil svetnico dr. Romano 
Jordan Cizelj  /SDS/ za preostanek 
mandatne dobe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-12/04
Datum:   15.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00 in 51/02) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 18. seji 
dne 15.09.2004 sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANICE OD-

BORA ZA VARSTVO OKOLJA 

IN ODBORA ZA FINANCE IN 

PREMOŽENJE IN 

IMENOVANJE

NOVIH ČLANOV

1. Dr. Romano Jordan Cizelj, stan. 
Rova, Hrastičje 22, 1235 Radomlje 
se razreši funkcije članice Odbora 
za varstvo okolja in Odbora za 
finance in premoženje.

2. Za članico Odbora za varstvo oko-
lja se imenuje mag. Majdo Pučnik 
Rudl, stan. Hudo, Potočna ulica 2, 
1235 Radomlje.

3. Za člana Odbora za finance in pre-
moženje se imenuje Janeza Stibri-
ča, stan. Rodica, Perkova ulica 12, 
1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-13/04
Datum:   15.09.2004

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 


