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Domžale, 21.6.2000, Št. 7     cena z DDV: 568,00 SIT

Na podlagi 39. in 43. člena Zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/86
in 43/89 ter Uradni list RS, štev. 26/90, 18/
93, 47/93, 71/93  in 44/97) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 18. seji dne
12.07.2000 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
SPREJETJU ZAZIDALNEGA
NAČRTA OTOKA V7 HELIOS

KOLIČEVO

I. UVODNA DOLOČBA

1.člen
S tem odlokom se ureja območje V7

Helios Količevo v obsegu podobmočja V7/
1 Helios in hkrati manjše spremembe in
dopolnitve v obstoječi in načrtovani
strukturi osnovnega območja V7 Helios.
Določajo se meje, namen s pogoji za izrabo

območja, merila in pogoji za oblikovanje in
urejanje, merila in pogoji za izvedbo
prometnega, komunalnega in
energetskega omrežja ter etapnost izvedbe
posegov. Spremembe in dopolnitve
sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta je izdelal RRD, Regijska razvojna
družba, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale pod
št. projekta 9/98 v juliju 1999 (osnutek) in
jih na osnovi stališč do pripomb in
predlogov iz javne obravnave in javne
razgrnitve dopolnila v mesecu marcu leta
2000.

II.  MEJA OBMOČJA

2.člen
Meja območja V7 Helios poteka v skladu

z veljavnimi planskimi dokumenti občine
Domžale ter ostaja enaka veljavnemu
prostorskemu izvedbenemu aktu. Območje
urejanja obsega 33,90 ha stavbnih zemljišč.

Vse parcele znotraj območja se nahajajo
v katastrski občini Domžale, meja  pa ima
po obodnih parcelah naslednji potek:

začne v JV vogalu parc.št. 914 in teče po
njeni Z meji proti S do SZ vogala, kjer obrne
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na V in nadaljuje po S meji do tromeje
parc.št. 914, 916 in 915 in takoj spet nadaljuje
po S meji parc.št. 914 v smeri V do njenega
SV vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 914/1 v njenem SZ v vogalu in
nadaljuje po S meji do tromeje parc.št. 914/
1, 914/3 in 916 kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 914/3 v njenem SV vogalu in
nadaljuje po S meji do njenega SV vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na  parc.št. 914/2 v
njenem SZ vogalu, poteka po S meji proti V
do njenega SV vogala, kjer jo zapusti in
spet vstopi na parc.št. 914/1, nadaljuje po
S meji do SV vogala, kjer jo zapusti in v  isti
smeri prečka Mlinščico parc.št. 5411, ko
naleti na levi breg obrne na JV in teče po
levem bregu do tromeje  parc.št. 5411, 959
in 960, kjer vstopi na parc.št. 960 v njenem
SZ vogalu, obrne na V in teče po S meji do
SV vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 954/2 v njenem SZ vogalu, teče po
S meji do SV vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 961 v njenem SZ vogalu,
nadaljuje po S meji do SV vogala, kjer obrne
na JV in teče po V meji do JV vogala, kjer
jo zapusti in spet vstopi na parc.št. 960 in
teče po njeni V meji do skrajnega J vogala,
kjer jo znova zapusti in vstopi na parc.št.
1058/1 ter v lomljeni črti nadaljuje po njeni
V meji proti J vse do tromeje parc.št. 1058/
1, 5443 in 1058/2, kjer jo zapusti in vstopi
na zadnjo imenovano parcelo v njenem S
vogalu in nadaljuje po V meji do JV vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 1053/2 v
SV vogalu in teče po njeni V meji do prvega
loma, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1051/2 v njenem S vogalu, nadaljuje v smeri
J po njeni V meji, jo  po 2.0 m zapusti in
vstopi na parc.št. 5453/1 v njenem S vogalu
in nadaljuje po V meji do tromeje parc.št.
5453/1, 5443 in 1049/2, kjer jo zapusti in

vstopi na parc.št. 1049/2 v njenem S vogalu,
nadaljuje v smeri J po njeni V meji do JV
vogala, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1049/1 v njenem SV vogalu, nadaljuje v
smeri juga po V meji do JV vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1050 v njenem
SV vogalu, nadaljuje po V meji do JV
vogala, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1088 v njenem SV vogalu, nadaljuje po V
meji do JV vogala ob Koliški cesti, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1091/1 v
njenem SV vogalu, nadaljuje po njeni V
meji do JV vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 1091/2 v njenem SV vogalu in
po 10.0 m poteka po V meji rahlo spremeni
smer proti Z, tako da je po 20.0 m poteka od
V meje oddaljena 2.0 m, tedaj spet
spremeni smer, tokrat za 45° proti JZ in po
treh metrih poteka v tej smeri zopet poteka
v prvotni smeri proti J, po 23.0 m tega
poteka obrne na V in po 2.5 m obrne na JV,
tako da po 7.0 m zadane na V mejo zadnje
omenjene parcele, po kateri teče še pet
metrov do tromeje parc.št. 1091/2, 5443 in
1092/2, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1092/2 v njenem SV vogalu, nadaljuje po
njeni V meji do JV vogala, kjer jo zapusti in
vstopi na parc.št. 1093 v njenem SV vogalu
in nadaljuje po V meji do JV vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1092/3 v SV
vogalu, nadaljuje po V meji do JV vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 1092/4 v
njenem SV vogalu, nadaljuje po V meji do
JV vogala, kjer obrne na Z in teče po J meji
do JZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 1084/3 v njenem JV vogalu,
nadaljuje po J meji do JZ vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na  parc.št. 1181/1 v
njenem JV vogalu, nadaljuje po njeni J meji
proti Z vse do tromeje parc.št. 1181/1, 1147
in 1148/9, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
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1148/9 v njenem SV vogalu, obrne na J in
teče po V meji do JV vogala, kjer jo zapusti
in vstopi na parc.št. 1148/6 v njenem SV
vogalu, nadaljuje po V meji do JV vogala,
kjer obrne na JZ in teče po JV meji do JZ
vogala, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1152, takoj obrne na J in teče po V meji
imenovane parcele do JV vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1152/1 v njenem
SV vogalu, nadaljuje po V  meji do JV
vogala, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1152/2 v njenem SV vogalu, nadaljuje po V
meji do JV vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 1150/1 v njenem SV vogalu, po
1.5 m poteka po V meji jo zapusti in vstopi
na parc.št. 1148/1 v njenem SZ vogalu,
obrne na V in teče po S meji do SV vogala,
kjer obrne na J in teče po V meji do JV
vogala, kjer obrne na JZ in teče po J meji
do JZ vogala, kjer jo zapusti  in vstopi na
parc.št. 1151 v njenem JV vogalu, nadaljuje
po J meji do JZ vogala,  kjer jo zapusti in
vstopi na parc.št. 1150/3 v njenem JV
vogalu, nadaljuje po J meji do JZ vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 1153/1 v
njenem JV vogalu, nadaljuje po njeni J meji
do JZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 1154/1 v njenem JV vogalu,
nadaljuje po J meji do JZ vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1155 v njenem
JV vogalu, nadaljuje po J meji do JZ vogala,
kjer obrne na S in teče po Z meji do tromeje
parc.št. 1155, 1161/2 in 1159, kjer jo zapusti
in vstopi na parc.št. 1159 v njenem JV
vogalu, obrne na Z in teče po J meji parcele
do njenega JZ vogala, kjer obrne na S in
teče po Z meji do tromeje parc.št. 1159, 1170
in 1171/1, kjer jo zapusti in vstopi na parc.št.
1171/1 v njenem JV vogalu, obrne na Z in
teče po njeni J meji do JZ vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 1174/2 3.0 m  S

od njenega JZ vogala, obrne na JV in teče
po V meji zadnje parcele do JV vogala, kjer
jo zapusti in vstopi na parc.št. 2351 v njenem
SV vogalu, poteka po V meji vse do tromeje
parc.št. 2351, 2356 in 1166, kjer jo zapusti in
vstopi na parc.št. 2356 v njenem SV vogalu,
nadaljuje po njeni V meji do JV vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 2357 in v
isti smeri nadaljuje po njeni V meji do JV
vogala, kjer obrne na JZ in teče po J meji
do tromeje parc.št. 2357, 5411 in 2341, kjer
zapusti parc.št. 2357 in vstopi na parc.št.
2341 v njenem SV vogalu, obrne na JV in
teče po V meji v skupini dolžini 61.0 m,
nakar obrne na Z in v ravni liniji prečka
parc.št. 2341, 5411, 2344, 2342/1, 2345,
2346/1, 2347/1 in 2348 tako da zadane
zahodno mejo zadnje parcele 13.0 m
severno od  njenega JZ vogala, kjer obrne
na S in teče po Z meji zadnje parcele do
njenega SZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 2349 v njenem JZ vogalu, po
treh metrih poteka proti S po njeni Z meji
spremeni smer proti SZ vendar ves čas teče
po meji do tromeje parc.št. 2349, 1185/3 in
1185/1, kjer zapusti parc.št. 2349 in vstopi
na parc.št. 1185 v njenem JV vogalu, obrne
proti Z in teče po J meji do JZ vogala, kjer
obrne proti S in teče po njeni Z meji do
skupne mejne točke parc.št. 1185,  1187/7,
1187/9, 1187/8 in 1185/1, kjer zapusti
parc.št.  1185 in vstopi na parc.št. 1185/1 v
njenem J vogalu, nadaljuje po njeni JZ  in
Z meji  do tromeje parc.št. 1185/1, 1305 in
1188/1, kjer zapusti parc.št. 1185/1 in vstopi
na parc.št. 1188/1 v njenem JV vogalu,
obrne na Z in teče po J meji do JZ vogala,
kjer obrne na S in teče 29.0 m po Z meji do
prvega loma, kjer obrne na Z in teče po J
meji do JZ  vogala, kjer obrne na S in teče
po Z meji do SZ vogala, kjer zapusti parc.št.
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1188/1 in vstopi na parc.št. 1188/10 v
njenem JZ vogalu, teče naprej po Z meji
do tromeje parc.št. 1188/10, 5450 in 1188/
11, kjer zapusti prvo imenovano parcelo in
vstopi na parc.št. 1188/11 v njenem JZ
vogalu, obrne na Z in teče po J meji do JZ
vogala, kjer obrne na S in teče po Z meji do
SZ vogala, kjer zapusti parcelo št. 1188/11
in vstopi na parc.št. 1188/8 v njenem JV
vogalu, spremeni smer na Z in teče po J
meji do JZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 1188/7 v njenem JV vogalu,
nadaljuje po J meji do JZ vogala, kjer obrne
na S in nadaljuje po Z meji do SZ vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 1188/5 v
njenem JZ vogalu, nadaljuje v smeri S po
njeni Z meji do SZ vogala, kjer jo zapusti in
vstopi na parc.št. 1188/6 v njenem JZ
vogalu, nadaljuje po Z meji do SZ vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 885 v
njenem JZ vogalu, nadaljuje po Z meji do
SZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 890 v njenem JZ vogalu, poteka po
Z meji do SZ vogala, kjer jo zapusti in vstopi
na parc.št. 891/3 v njenem JZ vogalu,
nadaljuje po Z meji do SZ vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 894 v njenem
JZ vogalu, nadaljuje po Z meji do SZ vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na parc.št. 895 v
njenem JZ vogalu, nadaljuje po Z meji do
SZ  vogala, kjer jo zapusti in vstopi na
parc.št. 905 v njenem JZ vogalu,  nadaljuje
po Z meji do SZ vogala, kjer jo zapusti in
vstopi na parc.št. 906 v njenem JZ vogalu,
nadaljuje po Z meji do SZ  vogala, kjer jo
zapusti in vstopi na parc.št. 913 v njenem
JZ vogalu, nadaljuje po Z meji do SZ vogala,
kjer jo zapusti in vstopi na  parc.št. 914 v
njenem JZ vogalu in konča v tej izhodiščni
točki.

Meja podobmočja V7/1, kjer je

načrtovana večina novogradenj, poteka
skladno z določili Sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Domžale za obdobje 1986 – 2000,
dopolnitev 1996.

Vse parcele znotraj podobmočja se prav
tako nahajajo v katastrski občini Domžale,
meja pa poteka  po obodnih parcelah, tako
da začne na S na tromeji p.št. 1181/1, 1182,
1183/1 in poteka po SV strani p.št. 1181/1
do južne meje te iste parcele, kjer nadaljuje
po V strani parcele 1148/9, nadaljuje  po V
in J meji parc. Št. 1148/6 do p. št. 1152/1 in
nadaljuje po Z strani meje parc.št. 1148/5,
1148/4, 1148/3,1148/2; nadaljuje po južni
strani meje 1148/2 in nadaljuje po V strani
meje 1148/1 ter nadaljuje po SZ strani meje
p. št. 1150/2,5613, 1153/2, 1154/2, 5613 in
nadaljuje po V strani parcele 1161/1 ter
nadaljuje po S meji parcele1161/1 in parc.
št. 1161/2 do parc. št. 1166 kjer se obrne
proti severu in nadaljuje po Z strani meje
1159 in nadaljuje po S meji parcel št. 1170,
1172, nadaljuje po Z meji parc. št. 1171/1,
kjer se pri tretji cisterni za olje  pravokotno
obrne proti zahodu in ponovno pravokotno
obrne proti S v liniji Z meje p. št. 1174/1 in
nadaljuje po Z meji p.št. 1174/1, nadaljuje
po SZ meji  parc.št. 1175/1, 1175/2, 1178,
1179, 1180, 1181/1 in zaključi na tromeji
parc. št. 1181/1 1182 in 1183/1.

III.FUNKCIJA PODOBMOČJA S
POGOJI ZA IZRABO

3. člen
Razvoj naselja Vir je skoncentriran v

predelu med reko Kamniško Bistrico na
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zahodnem robu in tranzitno komunikacijo
Koliško cesto, ki povezuje širše poselitveno
zaledje na severu z magistralno cesto. Z
izvedbo avtoceste na  odseku Šentjakob-
Blagovica se bo funkcija Koliške ceste še
znatneje okrepila v smislu glavne
povezovalke v smeri Kamnika z AC.
Obravnavano podobmočje, ki se nahaja tik
ob Koliški cesti je pozidano z vseh štirih
strani in dejansko predstavlja nepozidano
enklavo med stanovanjsko in industrijsko
cono. Stiska s prostorom in potrebe razvoja
območja – enklava se nahaja v okviru
urbanistične zasnove naselja, nakazujejo
intenzivno izrabo razpoložljivih površin
znotraj naselja. Predvidena dejavnost je
industrijska na severu s prehodom v
storitveno in končno stanovanjsko
zapolnitvijo vrzeli na jugu.

4.člen
Podobmočje V7/1 Helios je razdeljeno na

več makroobmočij.
Izgradnja in ureditev območja temelji na

sledečih konceptualnih osnovah :
1. severni del je predviden  za tovarno barv

Helios  in temelji na tehnološko
pogojenih rešitvah objektov in naprav
ter zunanjih površin,

2. srednji del nad cisternami za olje
oljarne  je namenjen poslovnim in
storitvenim  objektom  (proizvodnja –
obrt, skladišča itd ),

3. območje  vzhodno v liniji cistern za olje
oljarna   je predviden za stanovanjsko
poslovne  in storitvene objekte,

4. južni del območja je predviden  za
stanovanjsko individualno pozidavo ter
v skrajnem jugozahodnem delu za
zaključitev vrstne večstanovanjske
gradnje.

Stanovanjsko-poslovni objekti na sredini
območja omogočajo mehkejši prehod iz
industrije v stanovanjsko individualno
pozidavo in s tem boljše pogoje za bivanje
z manj hrupa.

5.člen
Pri izgradnji in urejanju je potrebno

upoštevati določene pogoje za izrabo
podobmočja.

Specifika okolja (industrija, stanovanjska
gradnja) namreč zahteva inkorporacijo
nove strukture v obstoječo na način, ki se
glede na mikrolokacijo deli na:
- vkomponiranje novo oblikovane

industrijske pozidave na urbanistično
– arhitektonskih izhodiščih obstoječe
stavbne strukture proizvodnih objektov
Helios na severu območja,

- prilagoditev novogradenj stanovanjskih
vrzeli na jugu tipične pozidave
obstoječih stanovanjskih stavbnih mas,
z upoštevanjem rastra obstoječe
prometne infrastrukture in

- oblikovanje vmesne, tampon cone
objektov stanovanjsko – poslovno –
storitvene dejavnosti med stanovanjsko
in industrijsko gradnjo, ki zagotavlja
blag prehod med dejavnostmi.

IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE
PODOBMOČJA, OBJEKTOV IN
NAPRAV TER DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR

6.člen
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega

podobmočja je po posameznih makro-
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območjih potrebno upoštevati naslednje
arhitektonsko – oblikovalske pogoje:

1. Severni del je določen za zaokrožitev
tehnoloških rešitev tovarne Helios

Površine, objekti in naprave severnega
dela podobmočja so namenjene razvoju
sledečih dejavnosti:
- zaokrožitev proizvodnih in skladiščnih

objektov že načrtovane gradnje
severnega dela podobmočja s povezavo
objektov že veljavnega zazidalnega
načrta,

- formiranju štirih večjih poslovno –
trgovskih oziroma proizvodno –
skladiščnih objektov ob osi glavne
vstopne ceste v novooblikovano
območje,

- ureditvi prometnih navezav na
obstoječe proizvodno območje novega
križišča s Koliško cesto južno od
gasilskega doma, zagotovitvi ustreznih
parkirnih površin za težja tovorna vozila
ter prometnih povezav s srednjim
poslovno – storitvenim območjem ter

- zagotovitvi možnosti prehoda preko
mlinščice v športnorekreativno območje
na zahodu z zagotovitvijo površin za
mirujoči promet ob glavni komunikaciji.

Določeni so sledeči arhitektonsko –
oblikovalski pogoji:
- obravnavani del podobmočja se v celoti

podreja arhitektonsko oblikovalskim
pogojem že obstoječega in
načrtovanega proizvodnega območja
severno, ki je opredeljen z veljavnim
zazidalnim načrtom,

- pri projektiranju in realizaciji objektov
je slediti gradbene linije že zasnovanih

objektov severneje, načelnih
modularnih rastrov 5,0 m oziroma 6,0
m, pri čemer se, ob obvezi zagotavljanja
gradbene linije znotraj posameznega
mikrokareja, končni gabariti objektov
opredele v izrisu iz zazidalnega načrta
(konkretizacija s tolerancami),

- vertikalni gabariti objektov  so za
proizvodne zgradbe načeloma pritlični,
za skladišča glede na tehnologijo
deponiranja lahko večetažni, za
poslovno – trgovski program pa
načeloma večetažni, pri čemer je pri
oblikovanju celotnega kompleksa
slediti načelu vertikalnega poenotanja
objektov,

- oblikovno je objekte poenotiti v smislu
izbora fasadnih materialov, barv ter
vrste in naklona strešin, pri čemer so
strehe lahko vodoravne oziroma
prilagojene naklonu obstoječih
objektov.

2. Srednji del nad oljnimi cisternami
oljarne je določen za poslovne oziroma
storitvene objekte.

Površine, objekti in naprave srednjega
dela podobmočja so namenjeni konkretno
sledečim programom:
- izgradnji poslovnega oziroma

storitvenega objekta, ki je s svojo lego
prilagojen urbanistični zasnovi
vzhodnega dela območja,

- ureditvi prometnic, ki omogočajo
dostop tako do oljnih cistern oljarne,
kot dostopu preko mlinščice v območje
športnorekreativnih dejavnosti in

- izvedbi pripadajočih površin za mirujoči
promet.
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Določeni so sledeči arhitektonsko –
oblikovalski pogoji:
- glede na lego v prostoru se

novopredvideni objekt prilagaja
arhitektonsko – oblikovalnim zahtevam
vzhodnega dela območja, tako v legi,
orientaciji slemene (SSZ-JJV), naklonu
strešin kot v izboru barv in materialov
fasad,

- določa se maksimalni vertikalni gabarit
v etažnosti P+1*M za zahodni del
objekta, oziroma P+1 za vzhodni del
objekta, kjer se določa ravna streha,
oziroma streha z blagim naklonom,

- tlorisni gabarit objekta je pogojen z
ohranjanjem enotne linije
severovzhodnih vogalov vseh objektov
ob glavni komunikaciji je načelnih
dimenzij 15,0 m  x 36,0 m osnovnega
objekta z zahodnim aneksom 15,0 m  x
30,0 m.

3. Vzhodni del ob oljnih cisternah oljarne
je določen za stanovanjsko poslovne in
storitvene objekte.

Površine, objekti in naprave tega dela
podobmočja so namenjeni sledečim
programom:
- poslovno – storitveni dejavnosti v

severnem in  osrednjem delu objektov
kot dejavnostim blagega prehoda iz
proizvodnega v stanovanjsko območje,

- stanovanjskim dejavnostim v južnem
delu objektov,

- prometnicam za dostop v stanovanjsko
in proizvodno območje in

- mirujočemu prometu za servisiranje
dejavnosti območja.

Določeni so sledeči arhitektonsko –
oblikovalski pogoji:
- objekti so locirani vzporedno v linijah,

ki izhajajo iz ohranjanja zasnove
celotnega južnega naselja,

- vertikalni gabariti so P+1+M, smer
slemena SSZ-JJV, tlorisne dimenzije pa
so v širini objektov enotne, 15,0 m, v
dolžinah pa se prilagajajo severni prečni
prometnici in so v razponu od 63,0 m
na zahodu do 30,0 m na vzhodu in

- objekti so oblikovani po enotnem
oblikovalskem principu volumnov,
naklona strešin, materialov in barv
fasad ter tipologiji okenskih in vratnih
odprtin.

4. Južni del je namenjen individualni
stanovanjski gradnji

Površine in objekti so konkretno
namenjeni sledečim programom:
- stanovanjski gradnji, ki je načeloma

individualna, razen v svojem severnem
in skrajnem jugozahodnem delu in

- prometnicam, ki omogočajo dovoze in
dostope v in iz območja ter do objektov.

Določeni so sledeči arhitektonsko –
oblikovalski pogoji:
- vsi objekti individualne gradnje so

oblikovani enotno, vertikalnih gabaritov
(K)+P+(1)M, tlorisnih dimenzij 12,0 m  x
10,0 m, enotnega naklona strešin,
prilagojenega večini objektov v okolju,
smeri slemena V-Z,

- določeni so načelni odmiki objektov od
zunanjega roba pločnikov, ki znašajo
5,0 m ter obveza poenotenja zunanjih
robnih gradbenih linij.
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V. POGOJI ZA IZVEDBO
PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA OMREŽJA

Infrastrukturno se območje navezuje na
obstoječe sisteme infrastrukture v prostoru,
pri čemer se severni del funkcionalno veže
na obstoječe industrijsko območje Heliosa.
Prometno se območje v delu industrijske
dejavnosti navezuje na obstoječo Koliško
cesto ter dalje  na navooblikovani cestni
priključek na bodočo avtocesto, obenem
pa izrablja obstoječe povezave s Heliosom.
Južni del nadaljuje že zasnovano prometno
strukturo stanovanjskega dela naselja z
možnostjo navezave na križišče s Koliško
cesto.

Infrastrukturno opremljanje objektov in
naprav se izvaja na sledečih osnovah:

1. PROMETNA UREDITEV
izhaja iz generalnih usmeritev Prometne

študije občine Domžale, ki jo je izdelal PNZ,
d.o.o. v juniju 1998 in internega koncepta
razvejanosti prometne infrastrukture v
območju.

Cestne povezave:
- Industrijski del območja se prometno

navezuje na Koliško  ulico. Glavni
službeni vhod v tovarno HELIOS ostaja
na istem mestu - po obstoječem
veljavnem zazidalnem načrtu iz leta
1998 (je izven izseka urejanja
ureditvenega območja). Dovoz do
južnega dela industrijskega kompleksa
, kjer je  exspedit in maloprodajna
trgovina ter predvidena poslovna
zgradba   HELIOS, je po novi cesti, ki

poteka v smeri SZ-JV in se navezuje na
križišče s Koliško ulico na JV strani
gasilskega doma. Južni del
industrijskega dela območja, kjer so
predvideni samostojne industrijske
enote, se lahko ločeno napajajo po novi
vzporedni cesti v smeri SZ-JV. Ceste v
smeri SV-JZ  se tehnološko navezujejo
na že obstoječe ceste na severnem delu
obstoječega kompleksa HELIOS in
tvorijo kareje dostopne z vseh strani
(pomembno za intervencijska vozila).
Nova poslovna stavba HELIOS in  dve
samostojni industrijski zgradbi na
zahodni strani so izven ograjenega
območja tovarne Helios, zato imajo
dovoz s ceste na južni strani. Širina cest
je 7,0 m.

- Poslovno stanovanjski del območja se
na severni strani, kjer so predvideni
poslovni prostori,  navezuje na Koliško
cesto z  novo dvosmerno cesto s
križiščem na južni strani gasilskega
doma, ki obenem napaja samostojne
industrijske enote sistema HELIOS..
Stanovanjski del je tako prometno (in s
tem protihrupno) ločen od poslovnega
dela.

- Stanovanjski del na južnem delu
območja urejanja  je na severnem delu
priključen z novo cesto na Koliško ulico
preko novega križišča na južni strani
gasilskega doma.

- Južni del območja se prometno
navezuje s sistemom cest v smeri S-J
na obstoječo Rožno ulico. Obstoječa
Sončna ulica, ki je izven območja
urejanja , je dvosmerna, srednji ulici sta
enosmerni v smeri S-J in skrajna ulica
na vzhodu je enosmerna v smeri J-S.
Širina ulic je 4,5m z obojestranskimi
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pločniki, širine 1 m. Enosmerne ulice
se na severni strani priključene na
prečno dvosmerno ulico, ki je širine 5m.

- uvoz v kletno garažo na J strani
gasilskega doma je s prvega križišča
novih cest, zahodno od križišča s Koliško
ulico.

Mirujoči promet :

osebna vozila :
- Obstoječe parkirišče ob glavnem vhodu

v tovarno Helios se na južnem delu
razširi za 66 PM vzporedno z gasilskim
domom. Skupno število PM je 235 PM.

- Za potrebe trgovine so predvidena
parkirna mesta na vzhodni strani
vzdolžno  ob novem regalnem skladišču
končnih izdelkov,  število PM je 35.

- Nova poslovna stavba HELIOS ima na
nivoju terena predvideno  29 PM, v kleti
pa je v eni etaži možno urediti do 90
PM.

- Samostojni industrijski zgradbi na JZ
strani  imata vsaka po 13 PM in  do 90
PM v etaži.

- Poslovno stanovanjski objekti imajo
dovoz in parkirišča ob poslovnih
objektih

- Vsaka stanovanjska hiša  ima garažo in
eno PM pokrito s pergolo.

kamioni :
- Kamioni, ki pridejo izven delovnega

časa, parkirajo na parkirišču , ki je
locirano na severni strani nove poslovne
zgradbe HELIOS in je izven ograjenega
območja  industrijskega kompleksa.
Število PM je 4.

- Za kamione ob ekspeditu (južni del -
regalnega skladišča) so predvidena 4
PM.

pešci:
V industrijskem delu območja so pločniki

širine 1, 5 m, ob novi poslovni stavbi HELIOS
in v poslovno stanovanjskem delu so širine
2 m ter v stanovanjskem delu  1 m širine.

2. KANALIZACIJSKO  OMREŽJE
IN NAPRAVE

Kanalizacijsko omrežje se izvaja ločeno
za meteorno in fekalno kanalizacijo ter
posebej za tehnološko kanalizacijo.

Vse čiste meteorne vode s streh objektov
in zelenic je možno ponikati, vode iz utrjenih
površin pa je predhodno očistiti v
usedalnikih, ki so opremljeni z lovilci olja.

Vse fekalne vode je speljati v ločen
sistem kanalizacijskega omrežja, ki se preko
glavnega kolektorja navezuje na CČN
Domžale – Kamnik.

Dejavnosti, ki onesnažujejo vodo v
proizvodnem procesu je načeloma
minimalizirati. Določa se le reciklaža.

Določajo se skupni komunalni koridorji v
pasovih nad prometno infrastrukturo in
objekti.

Kleti objektov se ne priključujejo
gravitacijsko na kanalizacijo.

Za zazidalno območje je potrebno pred
realizacijo gradnje izdelati izračun
predvidenih fekalnih odplak na priključne
kanale in hidravljično presojo in analizo
kapacitete  obstoječih  priključnih kanalov.
Hidravljični izračun kanalizacije je sestavni
del  izrisov iz ZN.
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3.VODOVODNO IN HIDRANTNO
OMREŽJE

Vodovodno omrežje se načeloma
navezuje na obstoječe vodovodne sisteme
v območju. Obstoječi dovodni cevovod DN
250 mm zagotavlja le požarne količine vode,
ki so bile ugotovljene 3.6.99 v meritvah o
preizkusu avtomatske poplavne naprave v
skladišču NC in OP. Za večje  potrebe
požarne varnosti je predvideti ustrezne
rešitve.

Obstoječi dovodni vodovod DUCTIL DN
250mm in novopredvideni vodi morajo
potekati v komunalnih koridorjih in morajo
biti vedno dostopeni vzdrževalcem
vodovoda.

Za zazidalno območje je potrebno pred
realizacijo gradnje izdelati izračun
predvidenih potreb po vodi in hidravljično
presojo in analizo kapacitete  obstoječih
vodovodnih vodov. Hidravljični izračun
vodovoda je sestavni del  izrisov iz ZN.

Vse hidrantne zanke in odvzem vode za
potrebe proizvodnje morajo biti vezane na
javni vodovodni sistem na merilnih mestih.
Hidranti, ki so znotraj ograje in so vezani
na javno vodovodno mrežo, morajo biti
plombirani in se lahko uporabljajo le v
primeru požara.

Vse morebitne prestavitve je
predhodno uskladiti z upravljalcem
vodovoda.

4. ELEKTRO OMREŽJE

4.1. Visokonapetostno omrežje
Zaradi novih objektov in športnih igrišč

je potrebna pokablitev 20 kV daljnovoda
med TP Sončnica in TP Zgornji Vir. TP
Zgornji Vir se vključi v obstoječi 20 kV kabel
med TP Bukovčeva in TP Robova  (DV
Kamnik).

Za potrebe napajanja novih industrijskih
objektov (kompleks tovarne Helios) je
predvidena izgradnja dveh
transformatorskih postaj v sklopu novih
objektov (št.43 TP1 in št.49 TP2). Obe novi
transformatorski postaji se vključita v 20
kV kabel Industrijska zanka Količevo.

Za priključitev novih objektov južno  od
tovarne Helios na električno omrežje je
potrebno zgraditi novo transformatorsko
postajo, ki se vključi na 20 kV kabel
Industrijska zanka Količevo.

4.2. Nizkonapetostno omrežje
Novi objekti se priključijo na navedene

nove transformatorske postaje .
Obstoječi objekti ob koliški cesti se

priključijo na novo transformatorsko postajo
TP3

4.3. Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se deli na splošno

(osvetlitev komunikacij in javnih površin)
in interno, formirano na objektih za
osvetljevanje dvorišč in manipulativnih
površin znotraj tovarniških kompleksov .
Prižigališča  splošne javne razsvetljave so
določena ob priključkih na TP, za interno
rabo pa v samih objektih.
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5. OMREŽJE ZVEZ
Obravnavano območje se vključuje na

ATC Domžale. Določa se izvedba TK
omrežja s kabelsko kanalizacijo in z
zemeljskimi kabli.

Obvezno je upoštevati trase obstoječega
TK omrežja, pred posegom pa pridobiti
soglasje Telekom Slovenija.

6. PLINOVODNO OMREŽJE  -
OGREVANJE

Ogrevanje obravnavanega območja se v
skladu s predinvesticijskim programom
plinifikacije občine Domžale določa z
zemeljskim plinom. V kolikor se izgradnja
območja vrši pred realizacijo plinifikacije
se segmenti območja ogrevajo s plinom
preko začasnih plinskih postaj.

Preko območja  V7 poteka obstoječi
plinovod P 272, ki poteka  od MRP Količevo
do MRP Helios Domžale. Za vse posege v
njegovem zaščitnem pasu je potrebno
pridobiti soglasje GEOPLINA, ki je
upravljalec plinovoda.

7. JAVNA HIGIENA
Javna higiena se zagotavlja z določitvijo

mest ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov in rednim odvozom teh s strani
pooblaščene organizacije. Odpadki se pred
odvozom ločijo po vrsti, zbirajo ter ločeno
odvažajo, odpadne embalaže se zbirajo in
vračajo dobaviteljem za reciklažo pri
proizvajalcih, vse v skladu s programom
ločenega zbiranja odpadkov v občini
Domžale.

Odpadki se glede na dejavnost ločijo po
vrsti in sicer :
- komunalni odpadki, ki se zbirajo v

kontejnerjih oziroma smetnjakih in
ciklično odvažajo na centralno deponijo
v upravljanju komunalne organizacije

- uporabni odpadki (steklo,
papir,pločevinke, plastneke, kovine) se
ločeno zbirajo na ekoloških otokih in
odvažajo

- posebni odpadki se zbirajo na deponiji
posebnih odpadkov in pripravijo za
odvoz

VI.SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE POGOJEV ZA
OBLIKOVANJE OSTALEGA
DELA OBMOČJA V7 HELIOS,
OBJEKTOV IN NAPRAV TER
DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR

7. člen
Poleg novega oblikovanja podobmočij

V7/1 Helios se v celotnem območju
določajo sledeče spremembe in dopolnitve:
· možnost postavitve začasnih, ekološko

nespornih objektov in naprav, ki se jih,
skladno 10. členu tega odloka, po
realizaciji končne rešitve posamezne
etape prostorskega izvedbenega načrta
odstrani,

· sprememba namembnosti objekta št. 7
prve enote osnovnega dokumenta in
sicer tako, da se v 5. členu
spreminjanega in dopolnjevanega
odloka v poglavju “Prva enota” objekt
številka 7 R* namembnost spremeni iz
“proizvodnega objekta”, ki se črta, v
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“obrat za fizikalno kemijsko čiščenje
plinskih emisij, odpadnih vod in trdnih
odpadkov”,

· sprememba urbanistično - arhitekton-
ske zasnove objektov in naprav ter
zunanjih ureditev v južnem delu četrte
enote in sicer tako, da nova organizacija
izrabe prostora omogoča kvalitetnejše
pogoje za bivanje v območju in sicer
tako, da se v 5. členu spreminjanega in
dopolnjevanega odloka poglavja “Četrta
enota”, ki se glasi:

“V četrti enoti se nahaja nogometno
(54 m x 105 m) in rokometno igrišče
(30 m x 45 m), določa pa se izgradnja
dveh teniških igrišč (a 32 m x 37m),
otroškega igrišča ((55 m x 78 m) / 2 +
26 m x 22 m), večnamenskega objekta
v sklopu igrišč tlorisnega gabarita (8m
x 15 m), 265 m2, višinskega gabarita
K + P + M, 19-ih stanovanjskih
objektov v nizu, vsak posamezno
tlorisnih dimenzij 14 m x 7 m in
višinskega gabarita K + P + M.
Posamezni nizi stanovanjskih ob-
jektov naj bodo oblikovno enotni, z
bivalnim delom izključno orientirani
na zahod.”

v celoti črta in nadomesti s sledečim
besedilom:

“V četrti enoti se nahaja nogometno
(51 m x 105 m) in rokometno igiršče
(30 m x 45 m), določa pa se izgranja
sklopa parkirnih površin (26 PM)
južno ob rokometnem igrišču, ki so
deloma namenjena uporabnikom
športno-rekreativnih programov
deloma stanovalcem in obiskovalcem
stanovanj-skih enot južnega dela,
nadalje otroškega igrišča dimenzije

do  55 m x 78 m, večnamenskega
objekta v sklopu igrišč tlorisnega
gabarita ( 8 m x 15 m ), 265 m2,
višinskega gabarita K + P + M, 20
vrstnih, atrijskih objektov v petih
nizih štirih objektov, tlorisnih dimenzij
posameznega objekta ( 8 m x 18 m z
odbitkom atrija 8 m x 4,5 m ) in
vertikalnega gabarita (K) + P + M ter
enega niza po 2 objekta tlorisnih
dimenzij posameznega objekta (8 m
x 18 m z odbitkom atrija 8 m x  4,5 m)
in vzhodnim objektom tlorisne
dimenzije (10 m x 18 m z odbitkom
atrija 8 m x 4,5 m ) in vertikalnega
gabarita (K) + P + M. Posamezni nizi
stanovanjskih objektov naj bodo
oblikovno enotni, z bivalnim delom
načeloma orientiranim proti jugu.”

Ohranja se zeleni pas med Mlinščico in
novo cesto s koridorjem za infrastrukturo.

VII. MERILA IN POGOJI ZA
BIVANJE IN DELO

8. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne

dokumentacije zagotoviti zakonsko
določene zaščitne ukrepe za preprečevanje
eventuelnih možnosti nastanka
prekomernega hrupa v naravnem in
bivalnem okolju, prekomerne emisije dima,
prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele
negativne posledice v okolju. Prav tako
morajo zagotoviti oblikovanje objektov in
razpored prostorov, ki omogočajo 45° kot
osončenja za bivanje in delo občutljivih
prostorov. Zagotovljen mora biti tudi okvirni
ekološki monitoring.
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Dovoljena raven hrupa :
industrija (Helios)
noč 50dBA,  dan 60dBA
mešano območje
- poslovno-stanovanjski objekti

       (mirna obrt)
noč 50dBA, dan 60dBA
- stanovanjski objekti
noč 45dBA, dan 55dBA

Na vsem območju, predvsem pa v smeri
proti obstoječim  in predvidenim
stanovanjskim objektom, se predvidi
protismradna in protihrupna zimzelena
bariera.

Protihrupna ograja je predvidena v
mešanem območju med poslovno-
storitvenimi objekti in stanovanjskimi
objekti (višina 3 m ) in pri atrijskih hišah (
četrta enota ) na cestni strani atrijev. Fasade
ki so obrnjene proti parkirišču ne smejo
imeti oken.

V mešanem območju se dovoljuje
dejavnost, ki ne bo presegala zakonsko
dopustnih škodljivih emisij v zrak in
ogrožala podtalnice.

9.člen
Ustrezni ukrepi za čiščenje odpadnih vod

iz  območja industrijske proizvodnje se
zagotavljajo z  novo določenimi čistilnimi
napravami. Na podlagi tehnološkega načrta
je pri izdelavi posameznih projektnih
dokumentacij za pridobitev gradbenega
dovoljenja obvezno upoštevati in zagotoviti
ukrepe, ki jih predpisuje veljavna
zakonodaja s področja varstva okolja. Zato
je že v fazi priprave vsakega izrisa iz
sprememb in dopolnitev ZN za
nestanovanjsko dejavnost potrebno

pridobiti Poročilo o vplivih na okolje in
presoja z ukrepi za njihovo zmanjšanje na
zakonsko določeno dopustno mejo, ki jih
mora upoštevati projektant pri izdelavi
projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Investitor je pri izgradnji in obratovanju
vsakega novega objekta dolžan zagotoviti
izvedbo in funkcioniranje v projektu
predvidenih ukrepov za preprečevanje
prekomernega obremenjevanja okolja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE
POSEGA IN ZAČASNE
NAMEMBNOSTI

10.člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega

načrta se izvajajo v več etapah, ki
predstavljajo določena časovna obdobja.
Območje je razdeljeno na posamezne
funkcionalne enote (Fe), ki skupaj tvorijo
funkcionalne celote (Fc). Vsaka celota
predstavlja sklop enot, ki jih je možno
izvajati v več etapah ob tem, da se
predhodno z ozirom na specifiko dejavnosti
izvedejo pripadajoče potrebno
infrastrukturno omrežje in naprave oziroma
ukrepi za varstvo bivalnega in delovnega
okolja.

11.člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne

preoblikujejo v predhodnih etapah
izvajanja sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ostaja enaka dosedanji,
pri čemer za njih veljajo obstoječi režimi s
tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo
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posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo drugih etap (infrastruktura). Prav
tako se dovoljujejo postavitve večjih
začasnih objektov (kontejnerske zloženke
itd.,) za začasne poslovne funkcije za
obdobje do realizacije dokončnih objektov.
Postavitev takšnih objektov se izvede s
priglasitvijo in se jih po realizaciji končne
rešitve posamezne etape prostorskega
izvedbenega načrta odstrani.

IX. OBVEZNOST
INVESTITORJEV IN
IZVAJALCEV

12.člen
Investitor in izvajalci so dolžni zagotoviti:

- zgraditev objektov in naprav v skladu z
določili tega odloka in prostorskega
izvedbenega načrta v celoti

- zagotoviti izdelavo izračuna
predvidenih fekalnih odplak,
hidravljično presojo in analizo kapacitet
obstoječih priključnih kanaslov ter
izračun predvidenih potreb po vodi,
hidravljično presojo in analizo
kapacitete pred pričetkom realizacije
novopredvidenih objektov.

- zgraditev vseh podzemnih komunalnih
naprav sočasno oziroma predhodno z
izgradnjo samih objektov, oziroma
zgraditev vseh potrebnih podzemnih
objektov, ki omogočajo kasnejšo
vgraditev komunalnih naprav

- zgraditev vseh potrebnih objektov in
naprav, ki zagotavljajo ukrepe,
navedene v 8.členu tega odloka,
dokončanje izvajanja pričete etape z
vsemi elementi, pred pričetkom izvedbe
sledeče etape v primerih, ko je to

strokovno utemeljeno.
- izvedbo vseh predvidenih

hortikulturnih ukrepov za ublažitev
vizualne izpostavljenosti območja in
zmanjšanja hrupa.

Investitorji za posamezne objekte ali
sklope objektov so dolžni zagotoviti
izgradnjo vse potrebne komunalne
infrastrukturo v deležih, ki jih bo opredelil
Program komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč za območje ZN V7 Helios.

Za potrebe požarne varnosti je investitor
v industrijskem območju dolžan izvesti vse
ukrepe za zagotavljanje ustreznih količin
požarne vode.

X. ODSTOPANJA

13.člen
Odstopanja od s tem odlokom in

grafičnim delom sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta, predpisanih gabaritov
so dovoljena  za območje industrije do
200cm v vertikali (tehnološka upravičenost),
300 cm v horizontalni in do 500 cm za
komunalno infrastrukturo. Dovoljene so
tlorisne poravnave znotraj gradbenih linij
in  samih linij v kolikor s tem ni kršen
kakršenkoli drug element varnega in
nemotenega funkcioniranja območja.

Sprememba namembnosti zemljišč,
objektov in naprav  izven s tem odlokom
dovoljenih načeloma niso dovoljena, razen
v smislu bistvenih izboljšav pogojev za
bivanje in delo. Spremembe lahko odobri
občinska strokovna služba, pristojna za
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okolje in prostor na podlagi strokovne
presoje in ob soglasju pristojnih
soglasodajalcev ter pod pogojem, da se ne
spreminja glavni namen oz. funkcija
območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji
za bivanje in delo na območju posega v
prostor. Dovoljena je postavitev pomožnih
objektov v industrijski coni v smislu
izboljšanja poslovanja in tehnologije dela
kot začasna rešitev pred dokončno
izgradnjo. Postavitev teh objektov je možna
tudi izven gradbenih linij. Ob realizaciji
objektov po zazidalnem načrtu se morajo
začasni objekti odstraniti.

XI.KONČNE DOLOČBE

14.člen
Na podlagi do sedaj navedenih določil

se črta zadnji stavek 3. člena Odloka o
sprejetju sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta otoka V7 Helios
Količevo, ki se je glasil:” Na vzhodnem delu
se med obema sklopoma industrijskih
objektov nahajajo kmetijska zemljišča, ki
so po veljavni zakonodaji trajno namenjena
pridelavi hrane in se kot taka tudi
ohranjajo.” in doda novo besedilo, ki se glasi:

“S spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Domžale za obdobje 1986-2000,
dopolnitev 1996 se je kompleks kmetijskih
zemljišč, ki so se nahajala znotraj območja
V7 Helios Količevo razvrstil v  območja
stavbnih zemljišč. S tem je dana možnost,
da se za podobmočje s plansko oznako V7/
1 Helios s spremembo in dopolnitvijo
veljavnega odloka določijo nove vsebine.

Vsebinska konkretizacija je navedena v

poglavjih od II. do IX. sprememb in
dopolnitev odloka.”

15. člen
Vsa ostala določila Odloka o sprejetju

sprememb in dopolnitev načrta otoka V7
Helios Količevo ostanejo še naprej v veljavi
in se smiselno uporabljajo za realizacijo
posega v območje.

16. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o

sprejetju sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta otoka V7 Helios Količevo
so vsem zainteresiranim na vpogled v
Občini Domžale, Ljubljanska 69.

17.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-25/00
Datum:   12.07.2000

ŽUPANJA
CVETA ZALOKAR – ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 39. in 43. člena Zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/86
in 43/89 ter Uradni list RS, štev. 26/90, 18/
93, 47/93, 71/93  in 44/97) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 18. seji dne
12.07.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU
OBMOČJA D 18 - TOKO

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o zazidalnem načrtu območja D
18 – TOKO.

2. Občinska uprava  naj čimprej izdela
programske rešitve cestno-komunalno
energetskih naprav v širšem območju
centra Domžal (kare Alko , kare Toko,
kare Univerzale, kare Toko II, izgradnja
jugovzhodne vpadnice v Domžale). V
nadaljnji izdelavi prometnih rešitev se
naj prouči možnost povezave iz
avtocestnega priključka preko
obstoječega peš-mostu čez Kamniško
Bistrico v center Domžal kot tudi
prometne navezave Sever-jug (Savska-
Rojska) ter simulacijo funkcioniranja
križišča Ljubljanska – Kamniška cesta.

3. Občinski svet Občine Domžale
predlaga, da občinska uprava prične s
pripravljalnimi deli za lokacijski načrt

za vstopno prometnico do centra
Domžal na osnovi predložene idejne
študije.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01302-26/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 39. in 43. člena Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/86
in 43/89  ter Uradni list RS, štev. 26/90, 18/
93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 18. seji dne
12.07.2000 sprejel

O D L O K

O ZAZIDALNEM NAČRTU
OBMOČJA D 18 TOKO

I. UVODNE DOLOČBE

1.člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt

za območje urejanja D 18 TOKO, ki ga je
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
Ljubljana, Vojkova 57, pod št. projekta 5119
v marcu 2000.
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2. člen
Odlok ureja območje z oznako D 18 TOKO,

za katerega so bila izdelana programska
izhodišča in posebne strokovne podlage.
Določa meje, funkcije, merila in pogoje za
posege v prostor, etapnost ter obveznosti
investitorjev in izvajalcev.

3. člen
Sestavni deli odloka so:

- Soglasja pristojnih organov in
organizacij

- Načrt obodne parcelacije M   1:500
- Načrt gradbenih parcel M   1:500
- Idejni zakoličbeni načrt M   1:500
- Zazidalna situacija -

nivo terena M   1:500
- Zazidalna situacija -

nivo 1. kleti M   1:500
- Zazidalna situacija -

nivo 2. kleti M   1:500
- Prometno tehnična situacija in idejna

višinska regulacija M   1:500
- Zbirni načrt komunalnih

napeljav M   1:500
- Karta rušitev M   1:500
- Urgenca M   1:500

Zazidalni načrt vsebuje še:

- Izsek iz Dolgoročnega
plana (PKN) M   1:10000

- Topografski načrt M 1:500
- Katastrski načrt M 1:1000
- Prikaz ustvarjenih razmer

in naravnih danosti M 1:500
- Idejne rešitve objektov

(tlorisi, fasade) M 1:200

II. MEJA OBMOČJA

4. člen
Območje je analitično obdelano s

koordinatami lomnih točk oboda.
Izračunana površina območja je 1 ha 22 a
75 m2.

Sestavni del opisa meje je katastrski načrt
1 : 1000.

5. člen
Meja območja zazidalnega načrta D 18

TOKO v celoti poteka v k.o. Domžale.

Meja se prične na severozahodnem
vogalu parcele št. 3975 (na meji s parcelo
št. 3991/1) in se nadaljuje vzdolž njenega
severnega roba proti vzhodu, nato zavije
proti severu in se spet obrne proti vzhodu.
Teče po severnem robu parcel št. 3975, 3989
in 3988 do Slamnikarske ceste (parcela št.
5476), kjer zavije proti jugu do križišča
Slamnikarske s Karantansko cesto in sicer
poteka po zahodnem obrobju Slamnikarske
ceste oziroma po vzhodnem robu parcele
št. 3985 ter teče naprej po severnem obrobju
Karantanske ceste (parcela št. 5492) in
hkrati po južnem robu parcele št. 3985 ter
ob zahodnem robu omenjene parcele zavije
proti severu do jugozahodnega roba
parcele št. 3975 in poteka po njenem
zahodnem robu do svoje izhodiščne točke.

III.FUNKCIJA OBMOČJA S
POGOJI ZA IZRABO

6. člen
Območje urejanja se nahaja v

jugovzhodnem predelu centralnega
mestnega kareja in je omejeno s
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Karantansko in Slamnikarsko cesto na jugu
in vzhodu, domžalskim Domom počitka na
zahodu in obstoječo stanovanjsko -
poslovno pozidavo na severu. Trenutna
izraba površin in objektov je namenjena
poslovno - gostinsko - trgovskim in
proizvodnim dejavnostim z manjšim
parkiriščem ob vstopu v območje s
Slamnikarske ceste.

S planskimi izhodišči in tem odlokom je
določena poslovno - trgovsko - gostinsko -
stanovanjska namembnost, ukinja pa se
proizvodna funkcija območja.

7. člen
Območje urejanja D 18 TOKO se deli na

dve funkcionalni enoti: vzhodni del ob
križišču Slamnikarske in Karantanske ceste
tvori funkcionalno enoto A, zahodni del pa
je funkcionalna enota B. Funkcionalni enoti
se urejata kot zaključeni celoti.

8. člen
Pri urejanju območja se upoštevajo

naslednja namembnost in pogoji:

- funkcionalna enota A:
objekti s poslovno - trgovsko - gostinsko
dejavnostjo in stanovanji ter parkirnimi
površinami v kletnih etažah in na nivoju
terena,

- funkcionalna enota B:
objekti s poslovno - trgovsko - gostinsko
dejavnostjo in parkirnimi površinami v
kletni etaži, na nivoju terena in lahko v
etažah nad terenom,

- prometna ureditev območja z
navezavami neposredno na
Karantansko in Slamnikarsko cesto,

- komunalna ureditev celotnega
območja.

IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE
OBMOČJA, OBJEKTOV IN
DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR

9. člen
Vsi posegi v prostor, kot so glavni dostopi

do vseh objektov, primarne peš poti v
zunanji ureditvi, parkirni prostori in ostale
ureditve morajo biti oblikovani brez
grajenih ovir, tako da so uporabni za
funkcionalno ovirane ljudi.

10. člen
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega

območja je treba upoštevati naslednje
arhitektonsko - oblikovalske pogoje:

Funkcionalna enota A

Določa se izgradnja niza objektov, ki
tvorijo robno zazidavo ob Karantanski cesti,
treh prostostoječih objektov v severnem
delu in treh paviljonov  ob severni dovozni
cesti.

Kletni etaži sta načrtovani pod celotnim
območjem in namenjeni parkirnim
površinam, servisno - tehničnim prostorom,
skladiščem lokalov in shrambam
stanovalcev.

Pritličje in lahko tudi etaže so namenjene
poslovnim, trgovskim in gostinskim
površinam.

Ostale etaže so stanovanjske.
Namembnost lokalov javnega programa
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se določa v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja za dokončanje
lokala. Sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za lokal in za
vsakokratno kasnejšo spremembo
namembnosti lokala je presoja vplivov na
okolje.

Gostinski lokali lahko obsegajo največ 30
% neto površine vseh lokalov v pritličjih vseh
objektov. Razmeščeni so lahko le na obodni
strani pritličij objektov ob obodnih cestah
območja.

Uvoz v kletne etaže je s severne dovozne
ceste. Predvideti je treba možnost
podzemne povezave s funkcionalno enoto
B in območjem proti severu.

Funkcionalna enota B

Dopušča se nadomestna gradnja
obstoječih objektov in rekonstrukcija
objekta ob Karantanski cesti. Ob
nadomestni gradnji ali rekonstrukciji
gabariti ne smejo presegati gabarita
obstoječega objekta ob Karantanski cesti.

Objekta sta namenjena poslovni, trgovski
in gostinski dejavnosti ter parkiranju.

V funkcionalni enoti B so na osnovi tega
zazidalnega načrta dopustni vsi posegi v
zvezi s prometnim in komunalnim
urejanjem, medtem ko je treba za podrobno
definiranje gabaritov in programov
objektov A in B izdelati izris iz zazidalnega
načrta in pridobiti vsa potrebna soglasja.

11. člen
Zunanja ureditev

· vse vozne površine in pločniki v
območju urejanja so asfaltirani,

· dostopne, pohodne in urgentne
površine so asfaltirane ali tlakovane,

· ostale skupne površine v območju so
parkovno zasajene zelenice in utrjene
igralne površine za otroke.

12. člen
Gabariti in tolerance

Funkcionalna enota A:
- objekt A:

15.00 m x 33.00 m 2K+P+5+M
- objekt B:

15.00 m x 33.00 m 2K+P+5+M
- objekt C:

15.00 m x 33.00 m 2K+P+5+M
- objekt D:

34.00 m x 15.00 m 2K+P+4
z zaokrožitvijo ob Karantanski cesti,

- objekt E:
31.50 m x 15.00 m 2K+P+4

- objekt F:
31.50 m x 15.00 m 2K+P+4

- objekt G:
7.50 m x   8.00 m (zahodni del) P
7.50 m x   8.00 m (vzhodni del) P

- objekt H:
15.00 m x   8.00 m P

Funkcionalna enota B:
- objekt A:

51.00 m x 29.00 m (2K)+P+2
- objekt B:

51.00 m x 24.00 m (2K)+P+1
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- plinska postaja:
6.00 m x   4.00 m P

- nadstrešnica:
40.00 m x   5.00 m P

Odstopanja v gabaritih objektov so lahko
do ± 1.50 m v vertikalni in horizontalni
smeri oz. ± 3.00 m v horizontalni smeri za
infrastrukturo.

Deli stavb v posameznih etažah, kot so
balkoni, lože, terase, podaljški prostorov,
oblikovni poudarki, so lahko izmaknjeni iz
osnovnega gabarita stavbe do + 2.00 m.

Razporeditev parkirnih mest v kletni
etaži se lahko prilagaja racionalni izrabi
kletnih etaž.

V. POGOJI ZA PROMETNO
UREJANJE

13. člen
Promet

Območje omejujejo obodni cesti
Karantanska in Slamnikarska ter
načrtovana severna dovozna cesta C1. Med
funkcionalnima enotama poteka še
osrednja dovozna cesta C2.

Območje se navezuje na obodne ceste z
dvema križiščema. Na križišču
Slamnikarske ceste s severno dovozno cesto
C1 se za uvoz na cesto C1 s Slamnikarske
ceste izvede tretji vozni pas za levo
zavijanje. V kasnejši fazi je križišču možno
dodati četrti krak za navezavo proti vzhodu.

Križišče na Karantanski cesti s cesto C2
ostane v vseh smereh dvopasovno.

Vzdolž objektov se ohranja obstoječi rob
vozišča Slamnikarske in Karantanske ceste.
Ob objektih se izvede hodnik za pešce ter
kolesarsko stezo. Vmesni prostor med
hodnikom in kolesarsko stezo se uporabi za
zelenico z drevjem. Večje višinske razlike
se lahko premošča s parapetnim zidom,
povezave pa s stopniščem.

Severna dovozna cesta C1 in osrednja
dovozna cesta C2 imata širino vozišča 6 m.
Severna dovozna cesta se opremi z
obojestranskim vzdolžnim parkiranjem ter
enostranskim hodnikom, osrednja dovozna
cesta pa z obojestranskim hodnikom za
pešce. Cesti C1 in C2 sta predvideni kot
del cestnega sistema širšega območja
centra Domžal.

Do izgradnje križišča med cestama C1 in
C2 (križišče leži izven območja urejanja)
cesti lahko funkcionirata kot slepi cesti z
obračališčema. Obračališče na cesti C1 je
na uvozu v garažo, na cesti C2 pa med
objektoma A in B v funkcionalni enoti B.

Mirujoči promet se v funkcionalni enoti
A v manjši meri rešuje z vzdolžnim
parkiranjem ob severni dovozni cesti,
pretežno pa v parkirni hiši v dveh kletnih
etažah. Prva etaža je namenjena lastnikom
lokalov in obiskovalcem, druga pa pretežno
stanovalcem. Uvoz v parkirno hišo je s
severne dovozne ceste.

V funkcionalni enoti B je parkiranje v
sklopu objektov A in B.

Zagotoviti je treba 1,5 parkirnega mesta
na stanovanje in 1 parkirno mesto na 30 m2

neto površine lokalov z javnim programom.
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VI.POGOJI ZA KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE

14. člen
Vodovod

Območje se naveže na obstoječ
vodovodni sistem, ki poteka po Karantanski
in Slamnikarski cesti.

V križišču Karantanske in Slamnikarske
ceste je treba obstoječ vodovod prestaviti
izven vplivnega območja novogradnje.

Hidrantno omrežje se po potrebi obnovi
in dopolni.

15. člen
Kanalizacija

Kanalizacijsko omrežje je treba izvesti v
ločenem sistemu.

Odpadna kanalizacija območja se
priključi na glavni kolektor s končno
dispozicijo v centralni čistilni napravi
Domžale – Kamnik.

Vso čisto padavinsko vodo s streh in
neprometnih utrjenih površin je treba
ponikati.

Vodo s cestišča se spelje v kanalizacijo
preko lovilcev olj.

16. člen
Elektrika

Napajanje območja z električno energijo
je predvideno iz novih transformatorskih
postaj, za vsako funkcionalno enoto
posebej.

Za obstoječo pozidavo se koristi obstoječa
transformatorska postaja, ki jo je treba
prestaviti iz območja gradnje.

Obstoječe in nizkonapetostno omrežje je

treba preurediti in odstraniti iz območja
predvidene pozidave.

17. člen
Javna razsvetljava

Dodatno je treba predvideti razsvetljavo
ob severni strani Karantanske in
Slamnikarske ceste, kot tudi razsvetljavo
cest C1 in C2 ter javnih ploščadi v območju
urejanja.

V križišču Slamnikarske ceste in severne
dovozne ceste C1 se predvidi izgradnjo
kabelske kanalizacije za semaforizirano
križišče.

18. člen
Telekomunikacije

Območje je treba navezati na obstoječe
telekomunikacijsko omrežje, ki poteka po
Karantanski cesti.

19. člen
Plin

Za ogrevanje in pripravo tople vode je
treba uporabljati plin iz javnega plinovoda.

V zahodnem delu je treba postaviti novo
merno regulacijsko postajo in jo navezati
na obstoječ plinovod, ki poteka proti Domu
počitka. Merno regulacijska postaja se
lahko izvede tudi v okviru gabarita objekta
B v funkcionalni enoti B.

Iz nove merno regulacijske postaje je
predvideno napajanje celotnega območja
urejanja.
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VII. POGOJI ZA VAROVANJE
   OKOLJA

20. člen
Varstvo zraka

Objekti bodo ogrevani na plin.
Prezračevanje iz objektov in podzemnih

garaž je izvedeno z odvodnimi kanali z
izpustom nad terenom.

21. člen
Varstvo pred hrupom

Stanovanjske in poslovne objekte je treba
zaščititi pred hrupom s pasivnimi
zaščitnimi ukrepi, t.j. z doseganjem
ustrezne skupne zvočne izolacije
izpostavljenih fasad.

Hrup iz strojnice prezračevalnih naprav
garaž je treba preprečiti z ustreznimi
zvočnozaščitnimi ukrepi.

Funkcionalna enota A

Potrebno je zagotoviti naslednje skupne
zvočne izolirnosti fasadnih pregrad:

a) 40 dB za stanovanjske bivalne prostore
oziroma 35 dB za poslovne prostore na
naslednjih fasadah:

- zahodni in južni fasadi objekta F ob
Karantanski cesti,
- južni fasadi in v pasaži objekta E ob
Karantanski cesti,
- celotni južni fasadi objekta D ter
severni fasadi objekta D do okoli 15
m od Slamnikarske ceste,
- na celotni severni, vzhodni in južni
fasadi objekta C ter na zahodni fasadi

objekta C do globine okoli 15 m od
severnega dela objekta,

b) 35 dB za stanovanjske bivalne prostore
oziroma 30 dB za poslovne prostore na
naslednjih fasadah:

- severni fasadi objektov A, G, B in
H,
- do globine okoli 15 m od sever-nega
roba objektov na vzhodnih in
zahodnih fasadah objektov G, B in H
ter na vzhodni fasadi objekta A,
- na celotni zahodni in južni fasadi
objekta A.

Funkcionalna enota B

Potrebno je zagotoviti naslednje skupne
zvočne izolirnosti fasadnih pregrad:

a) 35 dB za poslovne prostore na
naslednjih fasadah:

- na južni fasadi objekta A ter do
globine okoli 15 m od južnega roba
objekta A na vzhodni in zahodni
fasadi,

b) 30 dB za poslovne prostore na
naslednjih fasadah:

- severni fasadi objekta B ter do
globine okoli 15 m od severnega roba
objekta B na vzhodni in zahodni
fasadi.

22. člen
Osončenost

Pri vseh novih gradnjah morajo biti
zagotovljeni minimalni pogoji naravne
osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov.
Pri oceni osončenja se upošteva sanitarno
higiensko priporočilo, po katerem je
priporočljivo v bivalnih stanovanjskih
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prostorih zagotoviti minimalno osončenje
in sicer:

- v zimskem solsticiju 1 uro,
- v ekvinokciju 3 ure,
- v poletnem solsticiju 5 ur.

Dele objektov, ki niso osončeni v okviru
priporočil, je treba nameniti poslovni
dejavnosti in ateljejem.

V stanovanju ni dopustna severna lega
vseh bivalnih prostorov.

23. člen
Odstranjevanje odpadkov

Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno.
Odpadne embalaže (karton, star papir,
polietilenske vrečke itd.) se zbirajo in
vračajo dobaviteljem za reciklažo pri
proizvajalcih.

Zbirno mesto za odpadke je v paviljonu
G ob severni dovozni cesti, ločeno za
odpadke stanovanj in lokalov. Ob severni
dovozni cesti je predviden prostor za posode
namenjene ločenemu zbiranju odpadkov.

VIII. POGOJI ZA ZAŠČITO PRED
     POŽAROM

24. člen
Intervencijske poti in površine

Prometne obodne ceste predstavljajo
hkrati tudi intervencijske poti. Vse
intervencijske poti omogočajo krožno
vožnjo. Dostop intervencijskim vozilom je
omogočen tudi znotraj funkcionalne enote
A.

Vse povozne površine morajo biti
dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Hidrantno omrežje

Zgrajeno mora biti protipožarno
hidrantno omrežje z ustreznim številom
hidrantov.

IX.MERILA IN POGOJI ZA
BIVANJE IN DELO

25. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne

dokumentacije zagotoviti zakonsko
določene zaščitne ukrepe za preprečevanje
eventuelnih možnosti nastanka
prekomernega hrupa v naravnem in
bivalnem okolju, prekomerne emisije dima,
prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele
negativne posledice v okolju.

X. ETAPNOST IZVEDBE POSEGA

 26. člen
Zazidalni načrt D 18 TOKO se izvaja v

dveh etapah, ki ju predstavljata
funkcionalni enoti. Etapi sta lahko
razdeljeni v več faz.

Vsaka faza mora zagotavljati izgradnjo
objekta s pripadajočo prometno in
komunalno infrastrukturo ter zunanjo
ureditvijo.
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27. člen
Do realizacije zazidalnega načrta se

ohranja obstoječa raba objektov, zemljišč
in naprav. Na njih se dovoljujejo tekoča
vzdrževalna dela in posegi v prostor, ki so
potrebni za realizacijo predvidenega
programa.

XI.OBVEZNOSTI
INVESTITORJEV IN
IZVAJALCEV

28. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:

- izgradnjo vseh podzemnih komunalnih
naprav sočasno z izgradnjo objektov;

- izgradnjo levega  zavijalnega pasu na
Karantanski cesti z navezavo na
notranjo cesto C1 sočasno z izgradnjo
objektov

- izgradnjo plinskega omrežja za
oskrbovanje območja s plinom v fazi, ki
jo opredeli program plinifikacije občine
Domžale.

- izgradnjo oziroma  prestavitev vseh
ostalih infrastrukturnih objektov in
naparav potrebnih za nemoteno
obratovanje objektov

Prav tako so investitorji dolžni urediti vse
javne površine: igrišča,  dostope, dovoze in
intervencijske poti.

29. člen
Spremembe namembnosti zemljišč,

objektov in naprav, določitev gradbenih
parcel ter gabaritov, ki jih ta odlok ne
predpisuje, so dovoljene zgolj, ko gre za
izboljšanje pogojev za bivanje in delo.

Spremembe lahko odobri občinska
strokovna služba, pristojna za okolje in
prostor, na podlagi strokovne presoje in ob
soglasju pristojnih soglasodajalcev ter pod
pogojem, da se ne spreminja glavni namen
oz. funkcija območja, določenega v okviru
tega prostorskega akta ter se s tem ne
poslabšujejo pogoji za delo in bivanje na
območju posega v prostor.

XII.KONČNE DOLOČBE

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka

prenehajo veljati določila Odloka o
zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/97).

31. člen
Zazidalni načrt območja D 18 TOKO je

na vpogled v Oddelku za okolje in prostor
Občine Domžale in Upravni enoti Domžale.

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka

opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-26/00
Datum:     12.07.2000

ŽUPANJA
 CVETA ZALOKAR – ORAŽEM, l.r.
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 Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 18. seji  dne 12.07.2000  sprejel

ODLOK
 O ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV IN

 ŠTUDENTOV V OBČINI
DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem odlokom se določajo merila za

dodeljevanje štipendij:
· nadarjenim dijakom in študentom, ki s

svojo intelektualno ali umetniško
nadarjenostjo dosegajo izjemne
rezultate (v nadaljevanju: nadarjeni
dijaki in študenti),

· dijakom in študentom, pri katerih
dohodek na družinskega člana ne
presega določenega zneska (v
nadaljevanju:  socialno šibki),

· dijakom za deficitarne poklice s
področja obrti, ki jih, po predhodnem
mnenju Obrtne zbornice Domžale,
določi županja s svojim sklepom (v
nadaljevanju: dijaki deficitarnih
poklicev),

· dijakom in študentom, katerih starši se
preživljajo izključno s kmetijstvom ( v
nadaljevanju: dijaki in študentje
kmetov)

2.člen
Podelitev štipendije se izvede v

upravnem postopku.

Iz zagotovljenih sredstev se podeli več
štipendij in sicer:
· glede na višino zagotovljenih sredstev

izračunano število štipendij, ki se delijo
v razmerju 70 % za nadarjene dijake in
študente, 30 % za socialno šibke dijake
in študente.

· ena štipendija za dijake deficitarnih
poklicev

· ena štipendija za dijake in študente
kmetov.

Sredstva za štipendiranje dijakov in
študentov se zagotovi s proračunom
Občine Domžale in sicer:
· za namene iz 1. in 2. alinee prejšnjega

odstavka tega člena se zagotovijo na
segmentu izobraževanje – štipendije
občine Domžale.

· za namen iz 3. alinee prejšnjega
odstavka se zagotovijo na segmentu
kmetijstvo.

3.člen
Celoletne štipendije se lahko podeljujejo

dijakom srednjega izobraževanja in
študentom dodiplomskega izobraževanja,
ki so državljani Republike Slovenije in imajo
stalno prebivališče v občini Domžale.
Prednost pri dodelitvi štipendije imajo
prosilci, ki študirajo na šolah ali univerzah
v Republiki Sloveniji.

Štipendijo lahko prejmejo tudi študenti
za redni podiplomski študij.

Pravica do štipendije traja ves čas
izobraževanja oz. dokler štipendist
izpolnjuje pogoje.

Občina Domžale podeljuje tudi enkratne
štipendije za študij na drugih univerzah v
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tujini in štipendije za študijska
izpopolnjevanja.

Enkratne štipendije se lahko podeljujejo
skozi celo leto.

4.člen
Višina mesečne štipendije za dijake znaša

24.371 SIT in za študente 32.052 SIT.

5.člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko

leto, ko ima štipendist status dijaka oziroma
študenta.

V primeru, da dijak, ki je pridobil
štipendijo, nadaljuje šolanje na višji ali
visoki šoli in izpolnjuje pogoje za dodelitev
štipendije Občine Domžale, lahko pristojni
organ odloči o nadaljnjem štipendiranju do
zaključka šolanja.

6.člen
Štipendije se med šolskim letom

valorizirajo glede na rast življenjskih
stroškov.

II. MERILA ZA PODELJEVANJE
ŠTIPENDIJ NADARJENIM
DIJAKOM  IN ŠTUDENTOM
TER DIJAKOM DEFICITARNIH
POKLICEV

7.člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se

upošteva dijakov oziroma študentov šolski
oziroma študijski uspeh, pri čemer se lahko
dodeli štipendija dijaku od vključno
drugega letnika (2) dalje praviloma s prav
dobrim ali odličnim uspehom v preteklem

šolskem letu, oziroma študentu, ki ima vsaj
prav dobro (8) povprečno oceno vseh
opravljenih izpitov. Prednost pri izbiri imajo
kandidati z višjo oceno.

Kandidat priloži tudi dokumentacijo, s
katero dokazuje posebno nadarjenost
(izjemni dosežki na tekmovanjih,
bibliografija objavljenih del, potrdilo o
sodelovanju pri znanstvenih raziskavah,
priporočila in podobno)

8.člen
Pri podeljevanju enkratnih štipendij

morajo kandidati vlogi priložiti: študijski
program oziroma program srečanja ali
obiska, povabilo oziroma napotilo ustrezne
ustanove, finančni načrt pokrivanja
projekta, potrdilo o dosedanji uspešnosti,
potrdilo o znanju tujega jezika.

III.MERILA ZA PODELJEVANJE
ŠTIPENDIJ SOCIALNO ŠIBKIM
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
TER DIJAKOM IN
ŠTUDENTOM KMETOV

9.člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se

upošteva dijakov oziroma študentov
socialni položaj (dohodek na družinskega
člana in premoženjsko stanje).

Pravico pridobiti štipendijo imajo dijaki
in študenti, pri katerih dohodek na
družinskega člana v preteklem
koledarskem letu pred prijavo na razpis ne
presega celoletnega zneska 100 %
zajamčene plače in redno opravljajo svoje
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šolske oziroma študijske obveznosti, ne
glede na uspeh.

Prednost pri dodelitvi štipendije imajo
dijaki oziroma študenti, ki prihajajo iz
družin z več otroki in katerih dohodek na
družinskega člana je nižji ter katerih
premoženjsko stanje je slabše.

10.člen
Prednost pri pridobitvi štipendij dijakov

in študentov kmetov imajo tisti z najnižjim
dohodkom na družinskega člana v
preteklem koledarskem letu pred prijavo
na razpis.

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA
ŠTIPENDIJ

11.člen
Nove štipendije se podeljujejo na podlagi

javnega razpisa na osnovi zagotovljenih
sredstev v proračunu za posamezno leto,
najkasneje do 30. septembra.

12.člen
Sklep o razpisu in vsebino razpisa sprejme

strokovna služba Občine Domžale.

13.člen
Prijavi na razpis, v kateri se izrecno

navede, za katero štipendijo se kandidira,
je treba priložiti:
· potrdilo o državljanstvu Republike

Slovenije;
· dokazilo o stalnem prebivališču v občini

Domžale;
· življenjepis;
· dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto;
· dokazilo o učnem uspehu zadnjega

letnika predhodnega izobraževanja;

· dokazila iz drugega odstavka 7. člena
(velja za nadarjene dijake in študente,
ter za dijake deficitarnih poklicev);

· dokaze o vključevanju v delo društev
in organizacij v občini;

· dokazila o dohodkih oziroma prejemkih
na družinskega člana ter o
premoženjskem stanju

14.člen
Strokovna služba obravnava popolne in

v roku razpisa prispele vloge v skladu z
merili in kriteriji iz tega odloka.

15.člen
Sklep o dodelitvi štipendije izda Oddelek

za družbene dejavnosti, ki o izbiri
kandidatov za štipendiranje pisno obvesti
vse prosilce v roku 15 dni po izbiri.

Zoper odločitev lahko prosilec v roku 15
dni od prejema sklepa vloži ugovor pri
županu Občine Domžale.

16.člen
V kolikor z razpisom niso podeljene vse

razpisane oz. možne štipendije, se razpis
lahko ponovi.

17.člen
Medsebojna razmerja med Občino

Domžale kot štipenditorjem in
štipendistom, se določijo s pisno pogodbo.

Pogodbo o štipendiranju sklene s
štipendistom župan Občine Domžale.

Za štipendista, ki še ni polnoleten,
podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti
zastopnik ali skrbnik.
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18.člen
V pogodbi se v skladu s tem odlokom

določijo pravice in obveznosti štipendista
in štipenditorja.

19.člen
Štipendija se izplačuje štipendistu

mesečno za nazaj, do desetega v mesecu
in sicer za 12 mesecev do konca rednega
šolanja.

20.člen
Štipendist je dolžan na začetku vsakega

šolskega leta in ob vsaki spremembi
podatkov, ki je bila podlaga za dodelitev
štipendije, predložiti:
· Dijak – potrdilo v vpisu v naslednji

razred in overjeno kopijo zadnjega
šolskega spričevala,

· Študent – potrdilo o vpisu v naslednji
letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih
preteklega šolskega leta,

· Dijak ali študent, ki je pridobil štipendijo
kot socialno šibki, dokazilo o dohodkih
in premoženjskem stanju.

21.člen
Štipendisti opravljajo delovno prakso, ki

traja do enega  meseca v letu. Razporeditev
štipendistov na delovno prakso opravi
Oddelek za družbene dejavnosti v dogovoru
s štipendisti in predstavniki javnih zavodov
oziroma podjetij v občini.

22.člen
Za čas opravljanja delovne prakse je

štipendist upravičen do povrnitve stroškov
in nagrade, ki so predpisani za delavce v
javni upravi.

23.člen
Če štipendist iz utemeljenih razlogov ne

izpolnjuje študijskih in pogodbenih
obveznosti, se mu izplačevanje štipendije
ustavi. Pristojni oddelek lahko določi
štipendistu rok, v katerem mora opraviti
obveznosti. Za štipendista, ki v določenem
roku izpolni obveznost, se prekliče začasna
ustavitev izplačevanja štipendije z
veljavnostjo od dneva prenehanja
izplačevanja.

Če štipendist iz neutemeljenih razlogov
ne izpolnjuje študijskih in pogodbenih
obveznosti izgubi pravico do štipendije.

24.člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena tega

odloka ima štipendist v roku osmih dni od
prejema, pravico do ugovora. Ugovor se
vloži pisno pri županu Občine Domžale.
Ugovor ne zadrži izvršitve odločitve.

25.člen
Oddelek za družbene dejavnosti Občine

Domžale je dolžan spremljati učne uspehe
štipendistov in socialni položaj, vzdrževati
z njimi stalne stike in se seznanjati z
morebitnimi problemi pri opravljanju
njihovih študijskih obveznosti.

26.člen
Oddelek za družbene dejavnosti je dolžan

štipendiste obvestiti o morebitnih
spremembah in dopolnitvah odloka.

Oddelek za družbene dejavnosti enkrat
letno pripravi poročilo o izvajanju Odloka o
štipendiranju dijakov in študentov v občini
Domžale in ga posreduje v obravnavo in
sprejem Občinskemu svetu.
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V. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE

27.člen
Izračun štipendij se štipendistom opravi

po kriterijih, določenih s tem odlokom, s
pričetkom naslednjega šolskega oziroma
študijskega leta.

28.člen
Ta odlok začne veljati v 15 dneh po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

29.člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha

veljati Pravilnik o štipendiranju nadarjenih
učencev in študentov v Občini Domžale,
št. 60400-3/95-31 z dne 25. 10. 1995 (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 20/95) z
dopolnitvami.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01302-22/00
Datum: 12.07.2000

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 25. člena Zakona o prekrških
(Ur. list SRS, štev. 25/83, 42/85, 47/87, 5/
90, Ur. list RS, štev. 10/91, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97,
73/98), Odloka o zelenih površinah v
naseljih na območju občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 11/86, 7/88,
1/96 in 12/99)  ter 20. člena Statuta Občine

Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 18. seji dne 12.07.2000 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA O
ZELENIH POVRŠINAH NA

OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

1. člen
V Odloku o zelenih površinah v naseljih

na območju Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št.11/86, 7/88, 1/96, 12/
99) se v prvem odstavku 11. člena besedilo
“200.000,00 SIT” nadomesti z besedilom
“100.000,00 SIT”, v drugem odstavku istega
člena se besedilo “50.000,00 SIT” nadomesti
z besedilom “15.000,00 SIT”.

 V prvem odstavku 12. člena se besedilo
“50.000,00 SIT” nadomesti z besedilom
“10.000,00 SIT”.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-23/00
Datum:   12.07.2000

 Ž U P A N J A
CVETA ZALOKAR ORAŽEM,l.r.
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objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-24/00
Datum:   12.07.2000

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

Na podlagi Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/00) in  20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

PRAVILNIK O PORABI IN
DODELJEVANJU

PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE RAZVOJA

KMETIJSTVA V OBČINI
DOMŽALE

 1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje in porabo

proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja kmetijstva na področju občine
Domžale.

Za uresničevanje ciljev, predvidenih s
proračunskim memorandumom ter
strategije razvoja se vsako leto v proračunu
občine namenijo določena sredstva, ki
predstavljajo finančne intervencije ter

Na podlagi Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/00) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA

OBČINE DOMŽALE
ZA LETO 2000

1. člen
V 2. členu se dodata  nov drugi in tretji

odstavek, ki glasita:

“Načini proračunske porabe na posamez-
nih postavkah ali segmentih na podlagi
katerih občani in drugi upravičenci lahko
pridobivajo sredstva iz proračuna, se
podrobneje urejajo s pravilniki. Pravilnike
sprejme občinski svet.

Izvedba postopkov javnih naročil ter
izvedba postopkov notranje organizacije
finančnega in materialnega poslovanja za
neposredne proračunske uporabnike se
določa s pravilniki, ki jih sprejme županja.”

2. člen
Ta odlok  začne veljati naslednji dan  po
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podporo za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane.

 2. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik

pospeševanja kmetijstva za posamezno
obdobje na predlog župana/je odloča
občinski svet, o dodeljevanju sredstev pa
pristojni oddelek v sodelovanju s strokovno
komisijo.

3. člen

Strokovna komisija je posvetovalno telo
oddelka, ki jo sestavlja 7 članov. Komisijo
imenuje županja.

4. člen
Podeljevanje sredstev praviloma poteka

preko javnega poziva, ki se objavi v
občinskem javnem glasilu. V posameznih
primerih, ki jih določa ta pravilnik, se
sredstva podeljujejo preko javnega razpisa,
zbiranja ponudb ali preko  neposrednih
pisnih vlog oz. pogodb.

5. člen
V okviru občinskega proračuna se lahko

določijo sredstva za naslednje namene:
- sofinanciranje agromelioracijskih del in

urejanja dovoznih poti na polja,
- sofinanciranje investicij na

demografsko ogroženem območju,
- sofinanciranje investicij v namakalne

ali osuševalne sisteme,
- sofinanciranje investicij v gozdne ceste

in gozdne vlake,
- dotacije društvom in organizacijam s

področja kmetijstva in živali,
- sofinanciranje strojnih storitev,
- subvencioniranje zavarovalnih premij

za plemensko živino in poljščin,
- subvencioniranje reprodukcije v

živinoreji,
- ugodno kreditiranje kmetijskih

gospodarstev,
- regresiranje posameznih kmetijskih

proizvodov,
- regresiranje pridelave mesa in mleka,
- podpore programom in ukrepom

CRPOV, urejanja podeželja in
programom za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje,

- druge oblike podpor in ukrepov za
pospeševanje kmetijstva.

6. člen
Sofinanciranje agromelioracij-
skih del in urejanja dovoznih
poti na polja

1. Opis in namen ukrepa:
Izboljšava kmetijskih zemljišč in urejanje

kmetijskih zemljišč za strojno obdelavo, kjer
ta doslej ni bila mogoča ter urejanje
dostopov na kmetijska zemljišča, kjer je to
potrebno, a ni urejeno  - nepovratna
sredstva.

2. Način porabe:
Po sprejetem proračunu se v javnem

glasilu objavi javni poziv kmetom, katerim
bodo sredstva dodeljena na podlagi pisnih
vlog.

Pristojni oddelek določi delež
sofinanciranja posamezne agromelioracije,
ki se glede na obseg vlog in razpoložljiva
sredstva oblikuje v višini do največ 75 %
posamezne investicije ter delež
sofinanciranja urejanja dostopa na
kmetijska zemljišča, ki ne more preseči 50
% vrednosti posamezne investicije.
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3. Upravičenci
Lastniki ali solastniki zemljišča, na

katerem se izvaja agromelioracija oz. na
katerega se ureja dostop. Prosilec mora
imeti status kmeta in imeti stalno bivališče
na območju občine Domžale.  Za prijavljen
projekt, ki se nanaša na izvedbo investicije
mora imeti izdelano projektno
dokumentacijo ter pridobljena vsa
potrebna soglasja in dovoljenja za poseg.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki

temelji na predpisanem obrazcu. Zemljišče
se mora v celoti nahajati na območju
občine Domžale. Najvišji možni znesek za
posamezno sofinanciranje ne more preseči
1.000.000,00 SIT. Za posamezno investicijo
lahko upravičenec pridobi sredstva le
enkrat.

7. člen
Sofinanciranje investicij na
demografsko ogroženem
območju

1. Opis in namen ukrepa:
Pomoč in razvoj na demografsko

ogroženem območju občine Domžale –
investicije v komunalno opremo kmetij in
naselij – nepovratna sredstva.

2. Način porabe:
Sklep o vrsti in lokaciji investicije sprejme

Občinski svet Občine Domžale. Poraba
sredstev se vrši na podlagi sklenjene
pogodbe s pristojno krajevno skupnostjo
oz. na podlagi pogodbe, ki jo občina sklene
z izbranim izvajalcem investicije.

3. Upravičenci:
Demografsko ogrožena območja, ki ležijo

na območju Občine Domžale in so s sklepom
oziroma drugim pravnim aktom spoznana
za demografsko ogrožena.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Sredstva  za vsako posamezno investicijo

se namensko zagotovijo v proračunu
Občine Domžale, bodisi kot investicija
Občine Domžale, bodisi kot investicijski
transfer pristojni krajevni skupnosti.

8. člen
Sofinanciranje investicij v
namakalne ali osuševalne
sisteme

1. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje izgradnje centrov za

namakanje  ter sofinanciranje malih
hidromelioracijskih sistemov, kar zagotavlja
stalno, kakovostno in časovno načrtovano
proizvodnjo oz. optimalno preskrbo rastlin
z vodo – nepovratna sredstva.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv.
Delež sofinanciranja investicij se določi
glede na obseg vlog in ne more preseči 50
% investicije.

3. Upravičenci:
Nosilci kmetijske dejavnosti morajo biti

lastniki kmetijskih zemljišč, na katerih se
izvaja namakalni ali osuševalni sistem.
Prosilec mora imeti stalno prebivališče ali
sedež na območju občine Domžale. Za
investicijo mora imeti izdelan finančno in
terminsko ovrednoten projekt ter
pridobljena vsa potrebna soglasja in
dovoljenja za poseg.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki

temelji na predpisanem obrazcu. Zemljišče
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se mora v celoti nahajati na območju
občine Domžale. Najvišji možni znesek za
posamezno sofinanciranje ne more preseči
1.000.000,00 SIT. Za posamezno investicijo
lahko upravičenec pridobi sredstva le
enkrat.

9. člen
Sofinanciranje investicij v
gozdne ceste in gozdne vlake

1. Opis in namen ukrepa:
Popravilo in izgradnja novih gozdnih cest

in vlak na območju občine Domžale v
gozdovih, ki so v zasebni lasti – nepovratna
sredstva.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
kmetom in lastnikom gozdnih zemljišč, ki
jim bodo sredstva dodeljena na podlagi
pisnih vlog. Delež sofinanciranja investicije
se določi glede na obseg vlog in ne more
preseči 60 % investicije.

3. Upravičenci
Lastniki ali večinski lastniki gozdnih

parcel, ki se nahajajo na območju Občine
Domžale. prosilec mora imeti stalno
prebivališče ali sedež na območju Občine
Domžale ter imeti vsa potrebna soglasja in
dovoljenja.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki

temelji na predpisanem obrazcu. Gozdna
parcela se  mora v celoti nahajati na
območju občine Domžale.  Najvišji možni
znesek za posamezno sofinanciranje  ne
more preseči 500.000,00 SIT. Za posamezno

investicijo lahko upravičenec pridobi
sredstva le enkrat.

10. člen
Dotacije društvom in
organizacijam s področja
kmetijstva in živali

1. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje programov organizacij in

društev, ki delujejo na območju občine
Domžale - dotacija.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
za organizacije in društva in na podlagi
oddanih vlog ter na predlog komisije za
kmetijstvo odloči o razdelitvi sredstev.

3. Upravičenci
Društva in organizacije s področja

kmetijstva in reje živali, ki imajo sedež na
območju občine Domžale.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Popolna in pravočasna vloga. Višina

sredstev za tekoče leto se določa na podlagi
poročila o delu prosilca v preteklem letu in
na podlagi programa dela za tekoče leto.

11. člen
Sofinanciranje strojnih storitev

1. Opis in namen ukrepa:
Podpora  ustanavljanju in delovanju

strojnih krožkov in s tem tudi zniževanje
stroškov na kmetijah – subvencija.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino
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proračunskih sredstev pripravi javni poziv
upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog.  V imenu
upravičenca zahtevek zanje uveljavi strojni
krožek.

3. Upravičenci
Upravičenci so kmetje iz občine Domžale,

ki so uporabljali storitve drugih kmetov za
obdelavo kmetijskih zemljišč v občini
Domžale, v njihovem imenu pa se na javni
poziv prijavijo organizacije – strojni krožki.

Sredstva se nakažejo neposredno na
hranilne knjižice ali žiro račune
upravičencev.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Vloga strojnega krožka, kateri mora biti

priloženo dokazilo o opravljeni storitvi in
izjava strojnega krožka o posredovanju
storitve.

12. člen
Subvencioniranje zavarovalnih
premij za plemensko živino

1. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo kot finančna

pomoč kmetom pri plačilu zavarovalnih
premij za plemenske in pitane živali ter
kmetijskih posevkov – subvencija.

2. Način porabe:
Zavarovalne premije za plemensko živino

in poljščine se izplačujejo na podlagi
neposrednih pogodb, ki se sklenejo z
zavarovalnicami, ki poslujejo na območju
občine Domžale. Višina posameznih
subvencij se določa glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in se praviloma
oblikuje v višini med 10 in 30 % vrednosti
celotne premije.

3. Upravičenci:
Upravičenci so fizične osebe, kmetje s

stalnim bivališčem v občini Domžale,  ki so
pri izbrani zavarovalnici sklenili pogodbe o
zavarovanju plemenske živine in posevkov.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoji za uveljavljanje znižanih premij je

sklenjena ustrezna pogodba z
zavarovalnico, v kateri se višina subvencije
določi v skladu s sklepom pristojnega
oddelka.

13. člen
Subvencioniranje reprodukcije
v živinorejo

1. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje umetnega osemenjevanja

govejih  plemenic in svinj ter sofinanciranje
stroškov, ki jih ima kmet z naravnim
pripustom kobil in žrebic. Del sredstev se
lahko nameni tudi kot pokrivanje stroškov
v zvezi z reprodukcijo pri reji drobnice –
subvencija.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev sprejme sklep, v
katerem določi višino subvencije za
sofinanciranje umetnega  osemenjevanja
živali in sklep o višini subvencije za naravni
pripust. Sklepa se objavita v javnem glasilu.
Sredstva, ki se namenjajo za sofinanciranje
umetnega osemenjevanja, se  porabljajo na
podlagi pogodbe, ki jo Občina Domžale
podpiše neposredno s pravno osebo, ki ima
pridobljeno koncesijo za opravljanje te
dejavnosti na območju Občine Domžale.
Poraba sredstev, ki se namenjajo za
subvencioniranje  naravnega pripusta kobil
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in žrebic se porabljajo na podlagi javnega
poziva upravičencem.

3. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje in rejci domačih

živali, ki imajo stalno bivališče na območju
občine Domžale in ki redijo živali v občini
Domžale.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za uveljavljanje znižanje premij je,

da se umetno osemenjevanje opravi preko
pravne osebe iz druge točke tega člena, za
uveljavljanje sofinanciranja naravnega
pripusta, pa je potrebno opravljen pripust
dokazati z verodostojnim dokumentom.
Višina premij se izplačuje v skladu s
sprejetimi sklepi.

14. člen
Ugodno kreditiranje
kmetijskih gospodarstev

Opis in namen ukrepa, način porabe,
upravičence in pogoje za pridobitev ter
višino sredstev se vršijo na način, ki ga
določa poseben akt.

15. člen
Regresiranje posameznih
kmetijskih proizvodov

1. Opis in namen ukrepa:
Podpora pridelavi določenih poljščin, ki

se določa glede na težo nakupljenega
semena –  subvencija.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi sklep, v
katerem določi višino regresa za posamezen

posevek, ki se ga objavi v javnem glasilu,
skupaj z javnim pozivom organizacijam, ki
prodajajo žita, da lahko sklenejo dogovor z
občino, na podlagi katerega bodo regres
neposredno odštele od veljavne prodajne
cene posameznega kmetijskega proizvoda.
Občina Domžale v javnem glasilu objavi
informacijo o tem, s katerimi prodajalci žit
ima sklenjeno pogodbo.

Kmetje, ki ne želijo nabavljati proizvodov
pri izbranih organizacijah so upravičeni do
plačila naknadnega regresa.  Pisne vloge
teh prosilcev temeljijo na tipskem obrazcu.

3. Upravičenci
Do regresa so upravičene vse fizične

osebe s stalnim bivališče na območju
občine Domžale, ki imajo pridobljen status
kmeta in ki bodo v tekočem letu pridelovale
naslednje poljščine na lastnih ali najetih
površinah, ki ležijo na območju občine
Domžale:

- krušna žita: pšenica rž, ječmen
- druga žita: koruza

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Kmetje, ki želijo uveljavljati nižjo nabavno

ceno kmetijskih proizvodov, morajo nabavo
opraviti pri organizaciji, s katero ima občina
Domžale sklenjeno pogodbo.

Kmetje, ki so že kupili kmetijske
proizvode po veljavni ceni pri prodajalcu,
ki z občino Domžale nima sklenjenega
dogovora, mora na način in v roku, ki je
določen v javnem pozivu, predložiti
popolne vloge na predpisanem obrazcu.  V
takšnih primerih je posameznik do regresa
upravičen le v primerih, če ta ni nižji od
3.000,00 SIT.

Ne glede na to, ali se regres uveljavlja
preko izbrane organizacije  ali preko
naknadnega povračila, znesek regresa za
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posamezno žito ne more biti višji od
50.000,00 SIT, znesek skupnega regresa po
tem členu, ki ga prejme posamezni
upravičenec, pa ne more preseči 100.000,00
SIT.

Vsa sredstva se nakazujejo negotovinsko.

16. člen

Regresiranje proizvodnje mesa
in mleka

1. Namen ukrepa:
Izravnava stroškov pridelave mleka in

spodbujanje prireje govejega mesa na
območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo (gorsko višinska, gričevnato
hribovita, kraška območja, strme kmetije
ter druga območja z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo), zaradi težjih pridelovalnih
razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za
kmetovanje in zagotavljanja primerne
obdelanosti takih kmetijskih zemljišč –
subvencija.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi sklep, v
katerem določi višino regresa za mleko in
za meso. Le ta se določi v absolutnem znesku
glede na razpoložljiva proračunska
sredstva.

Po sprejetem sklepu se v javnem glasilu
objavi javni poziv kmetom in
organizatorjem odkupa, ki jim bodo
sredstva dodeljena na podlagi pisnih vlog.

3. Upravičenci
Organizator odkupa mleka in

odkupovalec govedi na območjih s težjimi
obdelovalnimi pogoji,  na območju občine
Domžale, ki se ukvarjajo s prirejo mleka ali/

in mesa na  območjih iz 1. točke tega člena.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
Sredstva se lahko uveljavljajo le za tisto

mleko, ki je bilo pridelano na območjih iz 3.
točke tega člena in za govedo:
- ki je rejeno na območjih z omejenimi

dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno
iz dokumentacije o nakupu in prodaji
živine ali iz dokumentacije o prejemu
živine, če gre za kooperacijski odnos;

- za katero je možno dokazati nakup oz.
prevzem goveda v rejo v območje z
omejenimi dejavniki, z navedbo
datuma, številke goveda, teže goveda.

17. člen
Podpore programom in
ukrepom CRPOV in urejanja
podeželja

1. Opis in namen ukrepa:
Ukrep je namenjen razvoju podeželja in

ohranjanju enakomerne poseljenosti in
izboljševanju standarda kmetij, ohranjanju
kulturnih in drugih znamenitosti predvsem
v bolj oddaljenih naseljih  in vaseh občine
Domžale – nepovratna sredstva.

2. Način porabe:
Pristojni oddelek objavi javni poziv, na

katerega se prijavijo zainteresirani izvajalci
programov CRPOV. Posamezni programi in
ukrepi urejanja podeželja, kot so podpora
ekonomski diverzifikaciji podeželja,
inovativni programi  ter razvoj podeželskih
ekonomij in podobno, se sofinancirajo v
vrednosti do 60 % celotne investicije.

3. Upravičenci:
Kmetje, društva, združenja, krajevne
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skupnosti, ki imajo stalno bivališče oz. sedež
na področju občine Domžale in druge
organizacije  za aktivnosti na območju
občine Domžale.

4. Pogoj za pridobitev in višina sredstev:
Pisna vloga na javni poziv z natančnim

opisom predlagane investicije ali projekta
in predlogom finančne konstrukcije z
upoštevanjem tudi drugih virov
financiranja. Minimalna vrednost
investicije je 50.000,00 SIT, za omenjeni
projekt oz. investicijo pa vlagatelj še ni
pridobil nobenih nepovratnih sredstev niti
s strani občine niti s strani pristojnega
ministrstva. Za posamezno investicijo lahko
upravičenec pridobi sredstva le enkrat.

18. člen
Drugi ukrepi za pospeševanje
kmetijstva

1. Opis in namen ukrepa:
V okviru aktivnosti za pospeševanje

kmetijstva se sofinancirajo ali financirajo
projekti in dejavnosti  pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov in živilskih
proizvodov, podpora udeležbi domžalskih
kmetov na specializiranih sejmih v tujini,
organizacija promocijskih in
predstavitvenih prireditev, izobraževanje,
kmetijska tekmovanja in podobno –
nepovratna sredstva.

2. Način porabe:
Prosilci sredstev vlagajo prošnje za

financiranje ali sofinanciranje  aktivnosti
na pristojni oddelek, ki odloči o vlogi in višini
dodeljenih sredstev. V primeru vloge, ki
presega 10 % vseh razpoložljivih sredstev v
te namene,  je potrebno pridobiti

predhodno mnenje komisije iz 3. člena.
Izobraževalne aktivnosti se lahko financirajo
v celoti, ostali ukrepi pa v obsegu med 20
in 50 %, odvisno od razpoložljivih
proračunskih sredstev.

3. Upravičenci
Upravičenci so fizične osebe, ki imajo sta-

tus kmeta in stalno bivališče na območju
občine Domžale ter se ukvarjajo s pridelavo
in samopromocijo oziroma pospeševanjem
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma
živilskih proizvodov oz. izvajajo aktivnosti,
opisane v prvi točki tega člena. Vloge za
pridobitev sredstev lahko v imenu in na
račun opravičencev iz prvega odstavka te
točke  vložijo tudi društva in organizacije.

4. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
Višina sredstev se določi v skladu z

razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Finančna podpora posameznemu ukrepu
ne more preseči 300.000,00 SIT.

19. člen
V primerih, ko se proračunska sredstva

dodeljujejo na podlagi javnega poziva,  je v
objavi potrebno navesti:
- razpisana sredstva – znesek

razpoložljivih sredstev,
- predmet razpisa,
- pogoj za pridobitev sredstev,
- potrebna dokumentacija,
- način obravnave vlog,
- način in rok za dostavo vlog.

Dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti
vlogi ali prošnji ter način in rok za dostavo
vlog določi pristojni oddelek. Pravočasne
in popolne vloge, ki prispejo na javni poziv,
pristojni oddelek izroči v obravnavo komisiji,
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ki bo posredovala predlog odločitve
pristojnemu oddelku.

20. člen
Pristojni oddelek ima od posameznega

prosilca pravico zahtevati dodatna
pojasnila in dodatno dokumentacijo, v
kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.

21. člen
Vsi upravičenci proračunskih sredstev,

ki so jih sredstva dodeljena po tem
pravilniku,  so v roku, ki se določi s sklepom,
dolžni z Občino Domžale skleniti pogodbe,
sicer izgubijo pravico do odobrenih
sredstev.

Finančna sredstva se črpajo na podlagi
dokazil o plačanih računih ali pa se plačajo
računi neposredno glede na naravo
namena, razen za namene iz 10. člena.

Upravičenec lahko dodeljena sredstva
uporabi le za namene, ki so določeni v
pogodbi. V primeru nenamenske porabe
sredstev jih je dolžan na prvi poziv vrniti,
skupaj z zamudnimi obrestmi.

22. člen
Prejemki proračunskih sredstev morajo

v primeru, da namenska poraba zaradi
kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če
se v obdobju med prijavo in podpisom
pogodbe spremenijo dejstva, ki so bila pogoj
za pridobitev sredstev, o tem obvestiti
pristojni oddelek.

23. člen
Za vse tolarske zneske, ki so navedeni v

tem pravilniku, se opravi revalorizacija z
indeksom cen življenjskih potrebščin na
dan 01.01. tekočega leta. Ugotovitveni sklep
o višini revaloriziranih zneskov prejme
župan/ja in se objavi v Uradnem  vestniku
Občine Domžale.

Ne glede na določbe prvega odstavka
tega člena se prva revalorizacija opravi s
01.01.2002.

24. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so

se pričeli pred dnevom sprejema tega
pravilnika in do dneva veljavnosti tega
pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo
po obstoječem načinu.

25. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-27/00
Datum: 12.07.2000

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. list RS, štev. 44/97) in Navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Ur. list RS, štev. 4/99) ter  20. člena Statuta
Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 18. seji dne 12.07.2000
sprejel

S K L E P
O SPREJEMU PROGRAMA

KOMUNALNEGA
OPREMLJANJA STAVBNIH

ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJI NOVI
DRAGOMELJ 1 IN ŠOLA

DRAGOMELJ

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
program komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Novi
Dragomelj 1 in šolo Dragomelj.

2. Stroški opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Novi Dragomelj 1 in šolo
Dragomelj se delijo med investitorje po
naslednjih deležih za posamezno vrsto
komunalne opreme.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka:   01303-49/00
Datum:    12.07.2000

OMREŽJE OSKRBOVALNIH SISTEMOV (primarno omre�je)

Vrsta opreme Delež Delež Delež
Novi  šola Občine

Dragomelj 1 Dragomelj Domžale
V % V % V %

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA 50 50 0
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 571011 13,3 86,7 0
PEŠPOT IN BRV ČEZ PŠATO 0 100 0
VODOVOD 41 4,5 54,5
FEKALNA KANALIZACIJA 19,3 6,7 73,9
METEORNA KANALIZACIJA 88,8 11,2 0,0
ELEKTRO OMREŽJE 71,8 21,4 6,7
UREDITEV BREŽIN IN ČIŠČENJE STRUGE PŠATE 100,0 0,0 0,0
IZDELAVA PROGRAMA 50 50 0,0
SKUPAJ PRIMARNO OMREŽJE 42,5% 25,4% 32,2%

SEKUNDARNO OMREŽJE
PROMETNA UREDITEV 100 0 0
VODOVOD 100 0 0
FEKALNA KANALIZACIJA  100 0 0
METEORNA KANALIZACIJA 100 0 0
ELEKTRO OMREŽJE 100 0 0
JAVNA RAZSVETLJAVA 100 0 0
PLIN 100 0 0
TEKOMUNIKACIJSKI VODI 100 0 0
NASIP TERENA 100 0 0
HORTIKULTURNA UREDITEV 100 0 0
IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 100 0 0
SKUPAJ SEKUNDARNO OMREŽJE 100% 0% 0%

STROŠKI SKUPAJ 83,3 % 7,4% 9,4%

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/00), sklepa
o sprejemu terminskega plana porabe
sredstev, ki jih je Občina Domžale prejela iz
naslova spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč zaradi gradnje avtoceste
ter začasna prerazporeditev teh sredstev v
investicijske namene (Ur. vestnik Občine
Domžale, štev. 8/99) je Občinski svet Občine
Domžale na 18. seji dne 12. 07. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PREDLOGA
PORABE SREDSTEV IZ

NASLOVA SPREMEMBE
NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH

ZEMLJIŠČ ZA POTREBE
AVTOCESTE

ZA LETO  2000

1. Sredstva iz proračunske postavke
1411 se v proračunu za leto 2000 porabijo za
naslednje namene:

- Izdelava študij in
strokovnih nalog 2.000.000 SIT

- Dodatni izobraževalni
program  1.000.000 SIT

- Investicije v gozdne ceste
in gozdne vlake   3.000.000 SIT

- Popravilo glavnih dovoznih
poti na polja 2.000.000 SIT

- Sofinanciranje manjših
agromelioracij  7.000.000 SIT

- Nova kvalifikacija kmetijskih
zemljišč 3.000.000 SIT

- Sofinanciranje investicij v
namakalnem ali osuševalnem

     sistemu  1,000.000 SIT
- Sofinanciranje izgradnje vodovoda na
demografsko ogroženem področju Brdo -

Goričica 5,000.000 SIT
- Sofinanciranje izgradnje vodovoda na

demografsko ogroženem področju
Rova 8,000.000 SIT

- Izgradnja vodovoda
Preserje-Homec 7,000.000 SIT.

2. Za potrebe izgradnje vodovoda
Preserje-Homec se namenijo proračunska
sredstva v višini 13,0 mio SIT, ki se zagotovijo
na račun prihodkov, ki jih je Občina
Domžale prejela v letu 2000 kot odškodnino
za spremembo namembnosti za gradnjo
avtoceste.

3. Ob rebalansu proračuna se na
podlagi sklepov oblikujejo nove
proračunske postavke ali se povišajo že
obstoječe proračunske postavke.

4. V proračunu Občine Domžale za leto
2001 se  po potrebi zagotovijo dodatna
sredstva v višini 15 mio SIT  na segmentu
14 – Kmetijstvo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-22/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Odloka o oskrbi z zemeljskim
plinom v občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 6/98 in 12/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  in 54.
člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 11/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI NOVE
MALOPRODAJNE CENE
ZEMELJSKEGA PLINA

V OBČINI DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale določa, da
znaša od 01.08.2000 maloprodajna cena
zemeljskega plina v občini Domžale 54,87
SIT za Sm3.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-48/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 25.  člena Odloka o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda  (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 6/98) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 18. seji dne
12.07.2000 sprejel

S K L E P

O DVIGU CEN ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VODA

Občinski  svet Občine Domžale določa,
da cena odvajanja odpadnih in padavinskih
voda:
- od dne 01.08.2000 znaša 26,00 SIT za

m3 za gospodinjstva in 47,00 SIT za m3
za industrijo,

- od dne 01.01.2001 znaša 31,92 SIT za
m3 za gospodinjstva in 49,53 SIT za m3
za industrijo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-51/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 18. seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišči
parc.št. 529/197 cesta 19 m2

parc.št. 529/198 cesta 78 m2

k.o. Študa se izvzameta iz splošne rabe.
Odpišeta se od seznama št. S001 (SI) k.o.
Študa in vpišeta v drug zemljiškoknjižni
vložek iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

2. Zemljišča
parc.št. 529/170 cesta 507 m2

parc.št. 529/175 cesta 40 m2

parc.št. 529/180 cesta 650 m2

parc.št. 529/187 cesta 625 m2

parc.št. 529/207 cesta 207 m2

     k.o. Študa se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama št. 042 (SXXXXII)
k.o. Študa in vpišejo v drug zemljiškoknjižni
vložek iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

3. Zemljišča
parc.št. 5408/16 neplodno 199 m2

parc.št. 5408/17 neplodno 7 m2

parc.št. 5414 vodotok 2124 m2

k.o. Domžale se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od vl.št. 2540 k.o. Domžale in
vpišejo v drug zemljiškoknjižni vložek iste

k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica
Občine Domžale do celote.

4. Zemljišči
parc.št. 37 pot 356 m2

parc.št. 44 pot 870 m2

k.o. Domžale se izvzameta iz splošne rabe.
Odpišeta se od vl.št. 2529 k.o. Domžale in
vpišeta v drug  zemljiškoknjižni vložek
iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

5. Občinski svet Občine Domžale
pooblašča županjo za podpis pogodbe o
neodplačnem prenosu zemljišč navedenih
v točkah od 1. in 2. tega sklepa v last in
posest Republike Slovenije.

6. Investitor gradnje avtoceste na
odseku Šentjakob – Blagovica se je dolžan
s pogodbo zavezati, da bo ceste in poti iz 1.
in 2. točke tega sklepa na svoje stroške
nadomestil z novimi ali na drug način
zagotovil njihovo nemoteno rabo, pri čemer
je dolžan le-te izvesti na način, in najmanj
take kakovosti, kakršne so bile prvotne poti
in ceste. Na tak način zgrajene poti in ceste
je dolžan po njihovi izvedbi neodplačno
prenesti v last in posest Občine Domžale,
razen eventualnih nadvozov, podvozov in
drugih objektov na njih, ki ostanejo last
investitorja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-47/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 191. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 11/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU  OKVIRNEGA
PROGRAMA DELA OBČINSKEGA

SVETA OBČINE DOMŽALE ZA
DRUGO POLLETJE 2000

Občinski svet Občine Domžale sprejema
okvirni program dela Občinskega sveta
Občine Domžale za drugo polletje 2000
skupaj s predlogom uvrstitve Problematike
turizma v občini Domžale na eno od
prihodnjih sej.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-46/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 37/a. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 6/94,
45/94, 37/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) in  26.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

O PRENEHANJU FUNKCIJE
SVETNIKA

1. Občinski svet Občine Domžale
ugotavlja, da je svetniku dr. Mihi Brejcu /
SDS/  z dnem sprejetja tega sklepa preneha
mandat svetnika, ker je odstopil.

2. Občinski svet Občine Domžale
zadolžuje Občinsko volilno komisijo, da
predlaga Občinskemu svet imenovanje
svetnika, ki bo nadomestil svetnika dr. Miha
Brejca /SDS/  zaradi prenehanja mandata.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-6/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 53. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, štev. 12/96 in 23/
96) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na svoji
18. seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA H
KANDIDATURI ZA

RAVNATELJICO
OSNOVNE ŠOLE ROJE

Občinski svet Občine Domžale izdaja
pozitivno mnenje h kandidatki Marjanci
BOGATAJ, stan. Cesta talcev 16, Domžale
za ravnateljico Osnovne šole Roje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-50/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 28. člena Zakona o policiji
(Ur. list RS, štev. 498) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 18. seji dne 12.07.2000
sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA JAVNOSTI PRI

REŠEVANJU PRITOŽB NA
POLICIJSKI UPRAVI LJUBLJANA

Občinski svet Občine Domžale imenuje
za predstavnika javnosti pri reševanju
pritožb na Policijski upravi Ljubljana
Edvarda JEŠELNIKA, stan. Trdinova 6,
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   22100-3/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Mestne lekarne (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 6/98) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 18. seji dne
12.07.2000 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU
ZUNANJEGA ČLANA V SVET
JAVNEGA ZAVODA MESTNE

LEKARNE

Občinski svet Občine Domžale imenuje
za zunanjega člana v svet javnega zavoda
Mestne lekarne  Marjano KAVČIČ, stan.
Ljubljanska 103, Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   06500-3/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 18. seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANA
KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN

IMENOVANJA IN IMENOVANJE
NOVEGA ČLANA KOMISIJE ZA

MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Martin GROŠELJ /LDS/, stan.
Preserje, Kamniška 17, Radomlje se razreši
funkcije člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

2. Za člana  Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje
Pavleta CERARJA /LDS/, stan. Dob,
Gubčeva ulica 14.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   06500-9/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 9. člena Odloka o javnem
glasilu Občine Domžale “Slamnik” (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 18.
seji dne 12.07.2000 sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANA
UREDNIŠKEGA ODBORA
GLASILA “SLAMNIK” IN

IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
UREDNIŠKEGA ODBORA

GLASILA “SLAMNIK”

1. Leona Marca/SKD/, stan.
Breznikova 61/a, Ihan, Domžale se  razreši
funkcije člana uredniškega odbora glasila
“ Slamnik”.

2. Za člana uredniškega odbora glasila
“Slamnik” se imenuje Marto Starbek /SKD/
, stan. Dob, Aškerčeva 13, Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   06500-8/00
Datum:    12.07.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/
94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/
96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/
98, 12/99, 59/99) in Statuta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99) je
Nadzorni odbor Občine Domžale na svoji
15. seji dne 11.05.2000 sprejel

SKLEP

O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH POSLOVNIKA

NADZORNEGA ODBORA
OBČINE DOMŽALE

1. člen
S tem sklepom se določajo spremembe

in dopolnitve Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Domžale, objavljenega v
Uradnem vestniku Občine Domžale št. 10/
99.

2. člen
Spremeni se 3. člen in po novem glasi:

“Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah
obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora
spoštovati pravice strank. Pri opravljanju
svojega dela so člani nadzornega odbora
dolžni varovati državne, uradne in poslovne
skrivnosti nadzorovanih, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.”

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena in po

novem glasi: “Nadzorni odbor dela na sejah,
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ki se sklicujejo praviloma enkrat mesečno,
ob nujnih zadevah ali ob večjem obsegu
dela pa tudi pogosteje.”

4. člen
Spremeni se 8. člen in po novem glasi:

“Nadzorni odbor predstavlja predsednik ali
predsednica nadzornega odbora (v
nadaljevanju: predsednik), v njegovi
odsotnosti pa namestnik predsednika.”

5. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.

6. člen
Spremeni se 14. člen in po novem glasi:

“Redne nadzore si nadzorni odbor določi s
programom dela.”

7. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka

18. člena in po novem glasi: “Delovne
skupine imenuje nadzorni odbor vsako leto
ob sprejetju programa dela in ob
vsakokratnem sprejetju sklepa o izvedbi
nadzora.”

8. člen
V prvem stavku 25. člena se besedi

“končno poročilo” zamenjata z besedama
“dokončno poročilo”.

9. člen
30. in 31. člen se črtata.

10. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda

“dvakrat” zamenja z besedo “enkrat”.
V drugem odstavku 32. člena se beseda

“periodično” črta.

11. člen
Spremeni se 36. člen in po novem glasi:

“Če predsednik po sprejemu zahteve za
sklic redne seje le-te ne skliče v 10 dneh,
oziroma v 5 dneh po prejemu zahteve za
sklic izredne seje nadzornega odbora, jo
lahko skliče vlagatelj zahteve.”

12. člen
V drugem odstavku 37. člena se besedi

“pred sejo” zamenjata z besedami “pred
predlaganim datumom seje”.

13. člen
Doda se nov 41.a člen, ki glasi: “Na seji

nadzornega odbora lahko sodelujejo in
dobijo besedo samo člani nadzornega
odbora, pooblaščeni delavec občinske
uprave in vabljeni na sejo, vendar slednji
samo pri tistih točkah dnevnega reda, h
katerim so bili vabljeni.”

14. člen
V tretjem odstavku 48. člena se doda nov

stavek, ki glasi: “Seje nadzornega odbora
praviloma ne trajajo več kot 3 ure.”

15. člen
Spremeni se druga alinea 53. člena in po

novem glasi: “podatki o udeležbi članov
odbora na seji in navedba ostalih
udeležencev na seji”.

16. člen
Spremeni se drugi stavek 54. člena in po

novem glasi: “Člani odbora prejmejo
predlog zapisnika praviloma pet dni po
končani seji nadzornega odbora.”
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17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v

Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
NADZORNI ODBOR

Številka: 07300-1/00
Datum:   22.06.2000

PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA

OBČINE DOMŽALE
mag. Romana JORDAN CIZELJ, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem
Vestniku Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 1/97) in 142. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
11/99) dajem

URADNI POPRAVEK

ODLOKA O SPREMEMBAH
ODLOKA O USTANOVITVI

OSNOVNE ŠOLE ROJE

Odloku o spremembah odloka o
ustanovitvi osnovne šole Roje (Ur. vestnik

Občine Domžale, št. 5-6/2000) se doda nov
6. člen, ki glasi :

V petem odstavku 16. člena se beseda
„tri“ nadomesti z besedo „štiri“.

Dosedanji 6. člen postane 7. člen.

OBČINA DOMŽALE
Urad županje

Številka: 01302-9/00
Datum: 12.07.2000

Odgovorna urednica Uradnega
vestnika Občine Domžale

Helena DRNOVŠEK
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