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URADNI VESTNIK
OBČINA
DOMŽALE

Domžale, XXXXX.11.1999, Št. 11      Cena:XXX

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, štev. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in 63/
99), Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, štev. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99 in 61/99)
in 29. člena  Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 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, 68/98 in 74/98),
20.  in 107. člena  Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 9. seji dne 27. oktobra 1999  na predlog županje
sprejel

O  D  L  O  K
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 1999

1. člen

V odloku o proračunu Občine Domžale za leto 1999 (Ur. vestnik Občine Domžale št. 6/
99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

Predvideni prihodki proračuna Občine Domžale za leto 1999  znašajo  3,504.827.000 SIT
in se razporede na odhodke za:

I. Tekoči in investicijski del proračuna  2.846.116.000 SIT
II. Obveznosti preteklih let     431.086.000 SIT

III. Krajevne skupnosti     227.625.000 SIT

2. člen

Doda se 2a. člen, ki so glasi:

»Županja lahko  v imenu Občine Domžale  pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih in sicer za namene, ki so že vključeni
v proračunu tekočega leta.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:49395



396

V tekočem letu lahko županja po predhodnem soglasju Občinskega sveta, pogodbeno
prevzame obveznosti iz zgornjega odstavka tega člena v naslednjih obsegih:
· za odhodke investicijskega značaja do višine, ki ne presega 75 % skupne vrednosti

sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za investicijske odhodke
(skupina 06), investicijsko vzdrževanje (skupina 07) in investicijske transfere
(skupina 08);

· za odhodke neinvesticijskega značaja do višine, ki ne presega 25 % skupne vrednosti
sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za materialne stroške in
tekoče vzdrževanje (skupina 02), plačilo storitev (skupina 03), subvencije (skupina
04) ter dotacije in drugi tekoči transferi (skupina 06).«

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku občine Domžale, uporablja
pa se od 01.01.1999 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01500-122/99

Datum:    27.10.1999

ŽUPANJA
CVETA ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:49396



397

RAČUN FINANCIRANJA
PRORAČUN 1999

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                             3

I. PRIHODKI PRORAČUNA  3.474.827

II. ZADOLŽEVANJE OBČINE  30.000
II. 1. - najem posojil  30.000
II. 2. - izdaja vrednostnih papirjev  -

III. ODPLAČILA POSOJIL  25.000
III. 1. - odplačila glavnice posojil  25.000
III. 2. - odplačila glavnice vrednostnih papirjev  -

IV. NETO ZADOLŽEVANJE OBČINE (II-III) 5.000

V. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA OBČINE
IN ZADOLŽEVANJE  3.504.827

VI. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA OBČINE
IN ODPLAČILA POSOJIL  3.504.827

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:49397



398

I. BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE DOMŽALE
PRORAČUN 1999

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

I. TEKOČI PRIHODKI

I/1 DAVČNI PRIHODKI 1,678,611

P7000 Dohodnina 1,470,211
P7001 Davek na promet nepremičnin 161,000
P7003 Davek na dediščine in darila 9,000
P7004 Davek na dobitek od iger na srečo 8,400
P7005 Davek na premoženje 30,000

I/2 NEDAVČNI PRIHODKI 594,597

P7100 Upravne in registracijske takse 1,000
P7101 Posebne takse na igralne aparate 17,500
P7102 Komunalne takse
P7102-1 Turistične takse 1,450
P7102-2 Druge komunalne takse 5,050
P7103 Prihodek za vzdrževanje gozdnih cest 1,247
P7104 Nadomestilo za degradacijo prostora 300
P7105 Prihodek od denarnih kazni 1,550
P7106 Prihodek od komunalnih priklopov 13,000
P7107 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 220,000
P7108 Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč:
P7108-01 Odškodnina pri gradnji avtoceste 35,000
P7108-02 Ostalo 12,800
7109 Komunalni prispevek za stavbno urejanje zemljišč 130,000
P7110 Prihodki od upravljanja premoženja 48,000
P7111 Prihodki uprave 16,000

- kombi OŠ Roje - sofinanc.
P7112 Prihodki skupne porabe:
P7112-01 Prihodki iz obrata prehrane 7,000
P7112-02 Prihodki iz počitniških objektov 2,000
P7113 Drugi prihodki:
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P7113-01 Prihodki glasila Slamnik 18,000
P7113-02 Prihodek iz sofinanciranja javnih del 200
P7113-04 Prihodek iz naslova solastnikov počitniške

skupnosti KRK 2,000
P7113-03 Drugo 10,000
P7114 Prihodek od koncesij - dimnikarstvo 1,500
P7115 Prihodek od dobička javnih podjetij:
P7115-1 Komunalno stanovanjsko podjetje 9,500
P7115-2 Centralna čistilna naprava 1,500

I/3 KAPITALSKI PRIHODKI 50,000

P7200 Prihodek od prodaje stavbnih zemljišč 50,000

II. DONACIJE 0

III. TRANSFERNI PRIHODKI 244,595

P7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
P7400-01 Sredstva finančne izravnave za leto 1998 36,637
P7400-02 Sofinanciranje občinskih investicij 26,438
P7400-03 Nadomestilo stroškov ob poplavah v letu 1998 9,600
P7400-04 Požarne takse 7,150
P7401 Prejeta sredstva iz občinskih

skladov in javnih podjetij:
P7401-01 Komunalno stanovanjsko podjetje 100,000
P7401-02 Centralna čistilna naprava 25,000
P7402 Drugi transferni prihodki:
P7402-01 Sofinanciranje ATC Krtina - Telekom 4,000
P7402-02 Nepovratna sredstva iz razpisov

republiških organov 35,770

IV. ZADOLŽEVANJE 30,000

P7501 Zadolževanje pri bančnih organizacijah 0
P7502 Zadolževanje pri drugih finančnih institucijah 30,000

SKUPAJ PRIHODKI OBČINE I. - IV. 2,597,803
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V. PRENOS SREDSTEV 679,399

P7601 Prenos sredstev iz leta 1998 97,048
P7602 Prenos sredstev za kritje obveznosti 451,286
P7603 Prenos kmetijsko-zemljških sredstev 131,065

VI. LASTNI PRIHODKI KS 227,625

P7701 Krajevna skupnost Dob 49,310
P7702 Krajevna skupnost Dragomelj - Pšata 50,000
P7703 Krajevna skupnost Homec - Nožice 2,558
P7704 Krajevna skupnost Ihan 996
P7705 Krajevna skupnost Jarše - Rodica 4,677
P7706 Krajevna skupnost Krtina 40,415
P7707 Krajevna skupnost Preserje 700
P7708 Krajevna skupnost Radomlje 4,825
P7709 Krajevna skupnost Rova 35,578
P77010 Krajevna skupnost Simona Jenka 6,543
P77011 Krajevna skupnost Slavka Šlandra 6,303
P77012 Krajevna skupnost Venclja Perka 23,452
P77013 Krajevna skupnost Vir 2,268

SKUPAJ VSI PRIHODKI 3,504,827
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II. BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE DOMŽALE
PRORAČUN 1999

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

I. TEKOČI ODHODKI

1. PLAČE IN OSEBNI PREJEMKI 178,500

10101 Plače občinske uprave 135,000
10102 Plače funkcionarjev 10,500
10103 Nadomestila občinskim svetnikom 12,000
10104 Sejnine delovnih teles Občinskega sveta, projektnih 8,000

skupin, komisij pri županji in Nadzornega odbora
10605 Štipendije Občine Domžale 13,000

2. MATERIALNI STROŠKI IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 91,200

20101 Materialni stroški občinske uprave 47,500
20102 Materialni stroški občinskega sveta 5,300
20103 Stroški tujih storitev za izvrševanje proračuna 13,000
20104 Stroški skupne porabe 10,500
20505 Stroški vzdrževanja doma na Krku 5,000
20106 Vzdrževanje upravne zgradbe, opreme in inventarja 6,500
21207 Vzdržev. sistema za alarmiranje 500
21208 Vzdrževanje javnih zaklonišč 900
20709 Vzdrževanje spominskih obeležij 1,000
20710 Postavitev in vzdrževanje pomnikov slovenske 1,000

osamosvojitve in državnosti

3. PLAČILO STORITEV 209,700

30201 Sodelovanje z drugimi občinami in združenji,
pobratenja, jubileji, pokroviteljstva, sponzorstva 6,200

30202 Stroški porok 800
30203 Glasilo Slamnik 28,000
30204 Nakup in obnova uličnih tabel 500
30205 Informiranje javnosti 2,700
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30206 Sredstva za božične in novoletne prireditve 2,800
30207 Občinske prireditve, proslave in priznanja 4,000
30308 Spodbujanje obrti in podjetništva 5,000
30309 Spodbujanje razvoja turizma 3,500
30310 Promocija občine 4,500
30311 Celostna podoba občine 1,800
30312 Strategija razvoja občine Domžale

in delovanje projektnih skupin 2,000
30413 Oskrbnine 35,000
30614 Prireditev za odličnjake in srečanja

upokojenih učiteljev 1,300
30615 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti 2,800
30716 Ohranjanje kulturne dediščine 8,000
30817 Društva športa in rekreacije 42,000
30918 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 20,500
30919 Mrliško ogledna služba 4,000
31320 Spodbujanje razvoja kmetijstva in

kmetijskih dejavnosti 4,000
31321 Sofinanciranje manjših melioracij 9,000
31322 Sofinanciranje zemeljskih del

pri namakalnih sistemih 600
31523 Ažuriranje podatkovnih baz prostorskih dokumentov 1,500
31524 Projekt vzpostavitve vodenja lokacijske dokumentacije

preko enotnega informacijskega sistema 2,000
31525 Sanacija okoljskih bremen 2,000
31526 Ukrepi in raziskave na področju varstva okolja 2,000
31527 Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih podatkov 1,600
31528 Sredstva za izvajanje strategije varstva okolja 2600
31629 Stroški upravljanja s stavbnimi zemljišči 9,000

4. SUBVENCIJE 432,800

40301 Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - krediti 15,000
40302 Subvencioniranje obrestne mere za likvidnostne

kredite zasebnikom in malim podjetnikom 6,000
40303 Sofinanciranje javnih prevozov 2,500
40404 Pomoč ostarelim na domu 8,000
40405 Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči 1,000
40506 Stroški izvajanje programa otroškega varstva 292,000
40807 Tekoče vzdrževanje javnega kopališča 2,500
40508 Priprava otrok na šolo 28,000
40709 Obnova opreme in vzdrževanje kulturnih domov 8,000
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40810 Vzdrževanje športnih objektov in oprema 14,500
40811 Tekoče vzdrževanje Hale KC 8,000
41312 Sofinanciranje projektov in programov v kmetijstvu 400
41313 Reprodukcija v živinorejo 4,500
41314 Zavarovanje plemenske živine in poljščin 2,800
41315 Regresiranje semena 3,000
41316 Regresiranje proizvodnje mleka in mesa 3,900
41317 Sofinanciranje strojnih storitev 2,000
41318 Pospeševanje razvoja kmetijstva - krediti 1,800
40719 Založniška dejavnost 4,500
40720 Pustovanje, miklavževanje, božično-novoletne

prireditve in silvestrovanje 3,800
41321 Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV 600
41322 Poraba sredstev projekta za spremembo namembnosti 20,000

5. DOTACIJE IN DRUGI TEKOČI TRANSFERI 362,274

50201 Krajevne skupnosti 26,600
50202 Financiranje političnih strank 6,250
50204 Povrnitev stroškov lokalnih volitev 1,170
50205 Delovanje društev in organizacij 6,470
50206 Delo z mladimi 3,030
50207 Center za mlade 8,500
50308 Turistična društva 500
50409 Sofinanciranje Centra za socialno delo 10,000
50410 Preventivni socialni programi za mlade

in samopomočne skupine 5,000
50411 Občinske denarne pomoči 10,900
50412 Socialno humanitarna društva in javna kuhinja 7,100
50413 Sofinanciranje javnih del 13,500
50514 Predšolski programi 2,100
50515 Vzgojni pripomočki v vrtcih 1,500
50616 Materialni stroški osnovnih šol 57,500
50617 Vzgoja in varnost v cestnem prometu 1,000
50618 Obletnica Srednje šole Domžale 654
50619 Prevozi učencev 11,700
50620 Šolska tekmovanja in izobraževanja 2,200
50621 Varstvo učencev - vozačev 1,400
50622 Tuj jezik na razredni stropnji 3,600
50623 Sofinanciranje zimovanja 2,200
50624 Sofinanciranje kombiniranega vozila OŠ Venclja Perka 3,000
50725 Dotacija Knjižnici Domžale za redno dejavnost 66,800
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50726 Sofinanciranje kulturnih prireditev 5,000
50727 Ljubiteljska kulturna dejavnost 13,300
50728 Kulturni dom Franca Bernika Domžale, koncerti Groblje

in Likovno razstavišče Domžale 32,600
50829 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 3,000
51130 Plače Centra požarne varnosti Količevo 7,800
51131 Redna dejavnost Gasilske zveze 3,400
51132 Požarna dejavnost 4,800
51133 Transfer požarnih taks gasilskim enotam 7,200
51234 Usposabljanje pripadnikov enot za zaščito in reševanje 2,200
51235 Refundacije plač za CZ 300
51436 Dotacija Stanovanjskemu skladu 21,000

- nakup socialnih stanovanj
51437 Sofinanciranje ATC Krtina - Telekom 4,000
51538 Sofinanciranje okoljevarstvenih programov KS 1,800
50439 Nakup avtomobila za pomoč na domu 0
50740 Godba Domžale - 115-letnica 1,000
50641 Obletnica sr. centra Rudolfa Maistra Kamnik 200
50442 Sofinanciranje bivalne enote za odrasle

duševno manj razvite (INCE) 2,000

SKUPAJ TEKOČI ODHODKI 1,274,474

II. INVESTICIJSKI ODHODKI

6. INVESTICIJSKI ODHODKI 862,845

60101 Nabava opreme in inventarja občinske uprave 11,000
60503 Otroško igrišče v KS Venclja Perka 9,000
60504 Otroško igrišče v KS Vir 9,000
60605 Projekti v osnovne šole 3,000
60606 Gradnja OŠ Dragomelj 80,000
60607 Prizidek OŠ Preserje pri Radomljah 70,000
60808 Projekt sanacije kopališča Domžale 5,000
60809 Ureditveni načrt športno rekreacijskega centra 0
60810 Projekt športne dvorane Domžale 5,000
61011 Projekti za cestno infrasktrukturo 19,000
61012 Investicije v cestno infrastrukturo 170,000
61013 Projekti za kanalizacijo 5,500
61014 Investicije v kanalizacijo 128,900
61015 Projekti za vodovodni sistem - investicije 2,000
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61016 Investicije v vodovod 82,100
61017 Projekti plinifikacija 3,500
61018 Investicije v plinovod 0
61019 Projekti v javno razsvetljavo 6,000
61020 Investicije v javno razsvetljavo 26,300
61021 Pokopališka dejavnost - investicije 6,000
61022 Ločeno zbiranje odpadkov - projekt 35,000
61023 Iskanje nove lokacije deponije 3,400
61024 Akcija čiste in zelene Domžale 4,000
61225 Nakup opreme za zaščito in reševanje 600
61226 Tehnično reševalna in osebna oprema enot 7,500
61727 Program porabe sredstev iz naslova spremembe

namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi gradnje AC 0
61428 Projekt sanacije in revitalizacije SPB 4,000
61529 Dopolnitve in spremembe prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale 6,000
61530 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov

po programu priprav PIA 35,500
61631 Pridobivanje zemljišč 60,000
61632 Prostorsko informacijski sistem 6,500
61633 Obveznosti po pogodbah o komunalni

ureditvi za ostala področja 21,500
61634 Sofinanciranje primarne komunalne

infrastrukture 18,000
60835 Nova športno prireditvena dvorana 0
60536 Izdelava projekta za vrtec Dob 2,000
60238 Kapitalski vložek v OIC Jarše 945
60839 Projekt štadion Domžale 5,000
61040 Nadzor nad gradnjo AC 1,600
61641 Priprava OIC Želodnik 10,000

7. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 299,647

71001 Vzdrževanje cestne infrastrukture
in javnih površin 176,447

71002 Vzdrževanje vodovodnega sistema 2,000
71004 Vzdrževanje javne razsvetljave 85,000
71005 Vzdrževanje mlinščice 3,000
71006 Sanacija in ukrepi za preprečevanje poplav 26,000
71307 Vzdrževanje melioracijskih sistemov 7,200
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8. INVESTICIJSKI TRANSFERI 299,000

61015 Projekti za vodovodni sistem - investicijski transfer 1,500
61016 Investicije v vodovod - investicijski transfer 60,000
61021 Pokopališka dejavnost - investicijski transfer 60,000
80501 Oprema oddelkov vrtcev 22,000
80502 Vzdrževanje vrtcev 9,000
80603 Oprema šol 15,000
80604 Vzdrževanje šol 31,000
80705 Vzdrževanje stavbe Knjižnice Domžale 3,500
80806 Investicijsko vzdrževanje Hale KC 20,000
80807 Investicijsko vzdrževanje Stadiona Domžale 6,000
80908 Investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma

Domžale 4000
81009 CČN Domžale - Kamnik 20,000
81110 Oprema za izvajanje požarnih aktivnosti v

nadpovprečno ogorženih stanovanjskih kompleksih 1,300
81111 Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost 5,700
81612 Transfer krajevnim skupnostim za sorazmerni

delež obračunanega komunalnega prispevka 40,000

9. REZERVE IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 110,150

90201 Stroški iz naslova delitvene bilance 55,100
90202 Tekoča proračunska rezerva 4,650
90203 Izločitev sredstev v stalno rezervo 13,000
90204 Vračilo finančne izravnave iz leta 1996 9,900
91005 Anuitete 25,000
90206 Obveznosti iz naslova sodb 2,500

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI 1,571,642

SKUPAJ I. + II. 2,846,116

III. OBVEZNOSTI PRETEKLIH LET 431,086

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI 227,625

SKUPAJ I.+ II. + III.+IV. 3,504,827
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III. PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

I. TEKOČI IN INVESTICIJSKI DEL 2,846,116

1. Stroški občinske uprave in občinskega sveta 259,300
2. Splošne javne potrebe 183,115
3. Gospodarske in druge razvojne naložbe 40,800
4. Sociala 92,500
5. Otroško varstvo 379,600
6. Izobraževanje in raziskovanje 299,554
7. Kultura 148,500
8. Šport in rekreacija 111,000
9. Zdravstvo 28,500

10. Gospodarske javne službe 952,247
11. Požarna dejavnost 30,200
12. Sredstva za zaščito in reševanje 12,000
13. Kmetijstvo 59,800
14. Stanovanjska dejavnost 29,000
15. Urejanje prostora in varstvo okolja 55,000
16. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 165,000
17. Program porabe sredstev iz naslova spremembe 0

namembnosti kmetijskih zemljišč za AC

II.  OBVEZNOSTI PRETEKLIH LET 431,086

18. Obveznosti preteklih let 431,086

III. KRAJEVNE SKUPNOSTI 227,625

SKUPAJ I. + II. + III. 3,504,827
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1. DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE IN OBČINSKEGA SVETA

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

10101 Plače občinske uprave 135,000
10102 Plače funkcionarjev 10,500
20101 Materialni stroški občinske uprave 47,500
20102 Materialni stroški občinskega sveta 5,300
20103 Stroški tujih storitev za izvrševanje proračuna 13,000
20104 Stroški skupne porabe 10,500
10103 Nadomestila občinskim svetnikom 12,000
10104 Sejnine delovnih teles Občinskega sveta, projektnih 8,000

skupin, komisij pri županji in Nadzornega odbora
60101 Nabava opreme in inventarja 11,000
20106 Vzdrževanje upravne zgradbe, opreme 6,500

in inventarja

SKUPAJ 259,300
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2. SPLOŠNE JAVNE POTREBE

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

50201 Krajevne skupnosti - redna dejavnost 6,600
50201-01 KS Dob 2,090
50201-02 KS Simona Jenka Domžale 2,090
50201-03 KS Venclja Perka Domžale 3,590
50201-04 KS Slavka Šlandra Domžale 2,410
50201-05 KS Dragomelj - Pšata 1,420
50201-06 KS Homec - Nožice 1,750
50201-07 KS Ihan 2,090
50201-08 KS Jarše - Rodica 1,750
50201-09 KS Krtina 1,420
50201-10 KS Preserje 1,750
50201-11 KS Radomlje 1,840
50201-12 KS Rova 1,420
50201-13 KS Vir 2,980
50202 Financiranje političnih strank 6,250

1. SDS 1,069
2. DS 191
3. SKD 914
4. Lista obrtnikov - podjetnikov 369
5. ZLSD 813
6. LDS 1,916
7. DeSUS 252
8. Zeleni Slovenije 265
9. SLS 461

50204 Povrnitev stroškov lokalnih volitev 1,170
50205 Delovanje društev in organizacij 6,470
50205-01 Občinski odbor ZZB NOV Domžale 700
50205-02 Občinska konferenca čast. Domžale 350
50205-03 Zveza vojnih veteranov za Slovenijo 360
50205-04 Združenje mobilizirancev Domžale 90
50205-05 Društvo izgnancev Slovenije Domžale 90
50205-06 Rod skalnih tabornikov 400
50205-07 Skavti 250
50205-08 Društvo SMO 100
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50205-09 Študentski klub 230
50205-10 Zveza organizacij za tehnično kulturo 500
50205-11 Zveza prijateljev mladine 1,300
50205-12 Društvo proti mučenju živali 400
50205-13 Društvo rejcev malih živali 200
50205-14 Gorska reševalna služba 100
50205-15 Univerza za tretje življenjsko obdobje 1,200
50205-16 Taborski rod mlinskih kamnov Radomlje 200
50206 Delo z mladimi 3,030
50207 Center za mlade 8,500
30201 Sodelovanje z drugimi občinami in združenji, 6,200

pobratenja, jubileji, pokrovitelj., sponzorstva
30202 Stroški porok 800
30203 Glasilo Slamnik 28,000
30204 Nakup in obnova uličnih tabel 500
30205 Informiranje javnosti 2,700
30206 Sredstva za božične in novoletne prireditve 2,800
30207 Občinske prireditve, proslave in priznanja 4,000
90201 Stroški iz naslova delitvene bilance 55,100
90202 Tekoča proračunska rezerva 4,650
90203 Izločitev sredstev v stalno rezervo 13,000
90204 Vračilo finančne izravnave iz leta 1996 9,900
90206 Obveznosti iz naslova sodb 2,500
60238 Kapitalski vložek v OIC Jarše 945

SKUPAJ 183,115
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3. GOSPODARSKE IN DRUGE RAZVOJNE NALOŽBE

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

40301 Pospeševanje razvoja zasebnikov in 15,000
malih podjetij - krediti

40302 Subvencioniranje obrestne mere za likvidnostne 6,000
kredite zasebnikom in malim podjetnikom

30308 Spodbujanje obrti in podjetništva 5,000
30309 Spodbujanje razvoja turizma 3,500
50308 Turistična društva 500
40303 Sofinanciranje javnih prevozov 2,500
30310 Promocija občine 4,500
30311 Celostna podoba občine 1,800
30312 Strategija razvoja Občine Domžale 2,000

in delovanje projektnih skupin

SKUPAJ 40,800
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4. SOCIALA

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

50409 Sofinanciranje Centra za socialno delo 10,000
50410 Preventivni socialni programi za mlade 5,000

in samopomočne skupine
50411 Občinske denarne pomoči 10,900
30413 Oskrbnine 35,000
50412 Socialno humanitarna društva in javna kuhinja 7,100
50413 Sofinanciranje javnih del 13,500
40404 Pomoč ostarelim na domu 8,000
40405 Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči 1,000
50439 Nakup avtomobila za pomoč na domu 0
50442 Sofinanciranje bivalne enote za odrasle 2,000

duševno manj razvite (INCE)

SKUPAJ 92,500
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5. OTROŠKO VARSTVO

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

40506 Stroški izvajanje programa 292,000
otroškega varstva

40508 Priprava otrok na šolo 28,000
50514 Predšolski programi 2,100
50515 Vzgojni pripomočki v vrtcih 1,500
80501 Oprema oddelkov vrtcev 22,000
80502 Vzdrževanje vrtcev 9,000
20505 Stroški vzdrževanja doma na Krku 5,000
60503 Otroško igrišče v KS Venclja Perka 9,000
60504 Otroško igrišče v KS Vir 9,000
60536 Izdelava idejnega projekta za vrtec Dob 2,000

SKUPAJ 379,600
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6. IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

50616 Materialni stroški osnovnih šol 57,500
50617 Vzgoja in varnost v cestnem prometu 1,000
50618 Obletnica Srednje šole Domžale 654
50641 Obletnica sr. centra Rudolfa Maistra Kamnik 200
50619 Prevozi učencev 11,700
50620 Šolska tekmovanja in izobraževanja 2,200
30614 Prireditev za odličnjake in srečanja upokojenih učiteljev 1,300
50621 Varstvo učencev - vozačev 1,400
50622 Tuj jezik na razredni stopnji 3,600
10605 Štipendije Občine Domžale 13,000
50623 Sofinanciranje zimovanja 2,200
80603 Oprema šol 15,000
50624 Sofinanciranje kombiniranega 3,000

vozila OŠ Venclja Perka
80604 Vzdrževanje šol 31,000
60605 Projekti v osnovne šole 3,000
60606 Gradnja OŠ Dragomelj 80,000
60607 Prizidek OŠ Preserje pri Radomljah 70,000
30615 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti 2,800

SKUPAJ 299,554
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7. KULTURA

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

50725 Dotacija Knjižnici Domžale za redno dejavnost 66,800
80705 Vzdrževanje stavbe Knjižnice Domžale 3,500
50726 Sofinanciranje kulturnih prireditev 5,000
50727 Ljubiteljska kulturna dejavnost 13,300
50727-01 Zveza kulturnih društev 9,697
50727-02 Sklad za ljubiteljsko kulturo 3,603
40719 Založniška dejavnost 4,500
40720 Pustovanje, miklavževanje, božično-novoletne 3,800

prireditve in silvestrovanje
50728 Kulturni dom Domžale, koncerti Groblje

in Likovno razstavišče Domžale 32,600
50728-01 Kulturni dom Franca Bernika Domžale 28,700
50728-02 Likovno razstavišče Domžale 900
50728-03 Koncerti Groblje 2,500
50728-04 Zagonska sredstva - muzej 500
40709 Obnova opreme in vzdrževanje kulturnih domov 8,000
20709 Vzdrževanje spominskih obeležij 1,000
20710 Postavitev in vzdrževanje pomnikov slovenske 1,000

osamosvojitve in državnosti
30716 Ohranjanje kulturne dediščine 8,000
50740 Godba Domžale - 115 letnica 1,000

SKUPAJ 148,500
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8. ŠPORT IN REKREACIJA

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

30817 Društva športa in rekreacije 42,000
50829 Sofinanciranje najemnin telovadnic 3,000

in športnih površin
40810 Vzdrževanje športnih objektov in oprema 14,500
40811 Tekoče vzdrževanje Hale KC 8,000
80806 Investicijsko vzdrževanje Hale KC 20,000
40807 Tekoče vzdrževanje javnega kopališča 2,500
60808 Projekt sanacije kopališča Domžale 5,000
80807 Investicijsko vzdrževanje Stadiona Domžale 6,000
60809 Ureditveni načrt športno rekreacijskega centra 0
60810 Projekt športne dvorane Domžale 5,000
60835 Nova športno prireditvena dvorana 0
60839 Projekt štadion Domžale 5,000

SKUPAJ 111,000
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9. ZDRAVSTVO

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

30918 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 20,500

30919 Mrliško ogledna služba 4,000

80908 Investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma 4,000
Domžale

SKUPAJ 28,500
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10.  GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v 000 SIT

Oznaka VRSTA ODHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

1.CESTNA INFRASTRUKTURA 365,447
IN JAVNE POVRŠINE

71001 Vzdrževanje cestne infrasturkture 176,447
in javnih površin

61011 Projekti v cestno infrasktrukturo 19,000
61012 Investicije v cestno infrastrukturo 170,000

2.KANALIZACIJA 134,400
61013 Projekti v kanalizacijo 5,500
61014 Investicije v kanalizacijo 128,900

3. VODOVODI 147,600
71002 Vzdrževanje vodovodnega sistema 2,000
61015 Projekti v vodovodni sistem 3,500
61016 Investicije v vodovod 142,100

4. PLINIFIKACIJA 3,500
61017 Projekti plinifikacija 3,500
61018 Investicije v plinovod 0

5. JAVNA RAZSVETLJAVA 117,300
71004 Vzdrževanje javne razsvetljave 85,000
61019 Projekti v javno razsvetljavo 6,000
61020 Investicije v javno razsvetljavo 26,300

6. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 66,000
61021 Pokopališka dejavnost - investicije 66,000

7. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 38,400
61022 Ločeno zbiranje odpadkov - projekt 35,000
61023 Iskanje nove lokacije deponije 3,400

8. VODOTOKI 29,000
71005 Vzdrževanje mlinščice 3,000
71006 Sanacija in ukrepi za preprečevanje poplav 26,000
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9. RAZNO 50,600
81009 CČN Domžale - Kamnik 20,000
91005 Anuitete 25,000
61024 Akcija čiste in zelene Domžale 4,000
61040 Nadzor nad gradnjo AC 1,600

SKUPAJ 952,247
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GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - PODROBNEJŠI PREGLED
PRORAČUNSKIH ODHODKOV

v 000 SIT

Oznaka OPIS PRORAČUN 1999

1. CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE 365,447

71001 VZDRŽEVANJE CESTNE INFRASTRUKTURE
IN JAVNIH POVRŠIN 176,447

71001-01 Vzdrževanje javnih prometnih površin 55,000
71001-02 Zimska služba 59,000
71001-03 Prometna signalizacija na cestah 13,000
71001-04 Vzdrževanje prometnih objektov -

mostov, propustov , odbojnih ograj 10,000
71001-05 Popravila asfaltnih vozišč in odvodnjavanja na kritičnih odsekih 10,000
71001-06 Vzdrževanje digitalnega katastra cest 1,000
71001-07 Vzdrževanje želežniških prehodov 5,200
71001-08 Vzdrževanje nekategorizirane cestne mreže,

krajevne poti, vaške poti 3,000
71001-09 Vzdrževanje zelenic - zelene javne površine in mestni park 9,000
71001-10 Vzdrževanje gozdnih cest 1,247
71001-11 Ukrepi za povečanje varnosti prometa 10,000

61011 PROJEKTI V CESTNO INFRASTRUKTURO 19,000
Projekt izgradnje hodnika za pešce Podrečje - Dob - KS Dob, KS Vir
Projekt izgradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave Vir –
 Dob - KS Dob, KS Vir
Projekt hodnika za pešce ,meteorne kanalizacije , Depala vas
tretja veja - KS Venclja Perka
Projekt rekonstrukcije ceste Študa Šentpavel - KS Simona Jenka
Projekt rekonstrukcije križišča v Radomljah - KS Radomlje
Projekt rekonstrukcije ceste Pšata-Bišče - KS Dragomelj-Pšata
Projekt ureditve križišča na Bolkovi ulici z R 2-644 - KS Homec-Nožice
Projekt rekonstrukcije ceste Mala Loka–Dragomelj – KS Dragomelj - Pšata
Projekt Gostičeve ceste ( odcep Šenk ) - KS Homec-Nožice
Projekt Vaške poti - KS Homec–Nožice
Idejna študija Priključka na Litijsko cesto - KS Vir
Idejna študija – ceste Kokošnje proti Peterki – KS Krtina
Idejna študija - rekonstrukcije ceste od R 336 – Krtina - Dob – KS Krtina
Idejna študija ceste Bišče od mostu čez Kamniško Bistrico do Pšate
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Idejna študija ceste Ihan center do odcepa ceste za cerkev – KS Ihan
Projekt Prelog - Študa - KS Simona Jenka
Projekt kolesarske steze po levi strani ceste Bukovčeve ceste - KS Vir
Projekt hodnika za pešce Podrečje - most čez Račo - KS Vir
Projekt hodnika za pešce ob Taborski cesti - KS Ihan
Projekt hodnika za pešce od Krakovske ulice do naselja
Mačkovci - KS Simona Jenka
Izdelava projektne dokumentacije za odvodnjavanje in
rekonstrukcijo Kajuhove ulice v KS Preserje
Projekt peš brvi čez Pšato in mostu čez mlinščico na
Pšati - KS Dragomelj – Pšata
Projekt povezave Petrovčičeve s Šolsko in mostu čez
Mlinščico KS Jarše - Rodica
Projekt ureditve cest na Homški Hrib -KS Homec - Nožice
Projekt Prešernove ceste v Radomljah-KS Radomlje
Projekt sanacije mostu čez Kamniško bistrico v Radomljah-KS Radomlje
Projekt ureditve prehodov čez cesto in ureditve avtobusnega
postajališča na Savski cesti

61012 INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO 170,000
61012-01 Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest 5,000
61012-02 Ureditev križišča R - 371 - Bolkova (KS - Homec - Nožice ) 0
61012-03 Semaforizacija prehodov za pešce na Ljubljanski cesti v Domžalah 20,000
61012-04 Obnova Miševe,Perkove, Jarške III. faza

Preplastitev ceste (KS Jarše- Rodica ) 28,000
61012-05 Gradnja hodnika ob VII. ulici II.faza v

(K.S.Homec - Nožice in K.S.Preserje) 22,000
61012-06 Izgradnja hodnika za pešce Radomlje -

Volčji Potok , razširitev ceste v K.S.Radomlje 0
61012-07 Rekonstrukcija ceste Trata II. faza v KS Radomlje 2,000
61012-08 Rekonstrukcija ceste Radomlje - Turenše v KS Radomlje 9,000
61012-09 Rekonstrukcija lokalne ceste skozi vas Rovo z izgradnjo hodnika

za pešce cca 200 m, I.faza , most v KS Rova 17,000
61012-10 Izgradnja - nadaljevanje hodnika Ihan - Selo cca 250 IIV.faza ,

mostova , v K.S.Ihan 0
61012-11 Izgradnja hodnika za pešce na Levstikovi ulici v K.S.Slavka Šlandra 1,000
61012-12 Rekonstrukcija ceste z izgradnjo hodnika ob Zoisovi ulici

K.S.Toma Brejca Vir 0
61012-13 Izgradnja vodovoda in javne razsvetljave na Kidričevi v KS Dob 2,800
61012-14 Izgradnje ceste Žeje - Sv.Trojica z avtobus obračališčem v K.S. Dob 5,000
61012-15 Rekonstrukcija in asfaltiranje cest v Študi po programu (cesta A,)

II.faza v K.S.Simona Jenka 12,000
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61012-16 Preplastitev Krakovske ceste z razširitvijo in izgradnjo
hodnika II.faza v K.S.Simona Jenka 5,000

61012-17  Dodatni zahtevki na tehničnih pregledih 1,000
61012-18 Preplastitev Kamniške ulice v Preserjah v KS Preserje 2,000
61012-19 Obnovitev želežniškega prehoda na Ljubljanski ulici v Domžalah 5,000
61012-20 Izgradnja hodnika za pešce ob Cesta talcev v Domžalah v

K.S. Slavka Šlandra 0
61012-21 Izgradnja ceste Račni vrh - Kavelc v K.S. Krtina 3,000
61012-22 Ureditev križišča Koliška - Dob - v K.S.Dob 5,000
61012-23 Sofinansiranje ceste in hodnika za pešce Depala vas -

Trzin (K.S. Venclja Perka) 5,500
61012-24 Rekonstrukcija Igriške ulice v K.S.Preserje 3,000
61012-25 Izgradnja opornega zidu na cesti Brezje - Gorjuša - KS Krtina 1,000
61012-26 Sofinansiranje ureditve križišča Depala vas 0
61012-27 Sanacija mostu čez Kamniško Bistrico v Radomljah 15,700

2. KANALIZACIJA 134,400

61013 PROJEKTI V KANALIZACIJO 5,500
Nadaljevanje kanalizacije Ihan – Prelog veja O 1 – KS Ihan
Kanalizacija Kolovec (zaščita vodnih virov ) lD, PGD ,PZI – KS Rova
Dopolnitev projekta kanalizacije Podrečje - KS Vir

61014 INVESTICIJE V KANALIZACIJO 128,900
61014-01 Izgradnja kanalizacije Dragomelj - Pšata I fazav

KS Dragomelj - Pšata 48,000
61014-02 Izgradnja Kanalizacije Krtina II.faza v KS Krtina 44,000
61014-03 Izgradnja kanalizacije Rova II.faza v KS Rova 26,900
61014-04 Subvencioniranje obrestne mere občanom za kredite

najete za gradnjo kanalizacije 4,000
61014-05 Izgradnja kanalizacije Ihan I.faza v KS Ihan 6,000

3. VODOVODI 147,600

71002 VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA 2,000
71002-01 Vzdrževanje hidrantov 2,000

61015 PROJEKTI V VODOVODNI SISTEM 3,500
61015-01 Povezave črpalnih vrtin na Mengeškem polju z obstoječim

vodovodnim sistemom. 1,500
61015-02 Izdelava projekta vodovodnega sistema - Goropeče 2,000
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61016 INVESTICIJE V VODOVODE 142,100
61016-01 Vodovod Kolovec - povezava Rova -Radomlje 65,000
61016-02 Sanacija - zamenjava vodovoda Dragomelj 15,000
61016-03 Sanacija - zamenjava vodovoda Rova 2,100
61016-04 Izzgradnja vodovoda v vas Žiče 10,000
61016-05 Izgradnja vodovoda M-10 -Prelog 38,000
61016-06 Izgradnja vodovoda Brdo - Ihan 12,000

4. PLINIFIKACIJA 3,500

71003 VZDRŽEVANJE PLINIFIKACIJE 0
71003-01 Vzdrževanje plinovoda 0

61017 PROJEKTI PLINIFIKACIJA 3,500
LD plinifikacije občine Domžale
Plinifikacija severnega dela Domžal (območje med Ljubljansko ,
Vodopivčevo in M-10) – KS Slavka Šlandra
Plinifikacija ob Karantanski v Domžalah – KS Simona Jenka

61018 INVESTICIJA PLINIFIKACIJA 0
61018-01 Plinifikacija zahodnega kareja Domžal 0

5.  JAVNA RAZSVETLJAVA 117,300

71004 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 85,000
71004-01 Tokovina javne razsvetljave 50,000
71004-02 Vzdrževanje javne razsvetljave 20,000
71004-03 Vzdrževanje prometne svetlobne signalizacije 7,000
71004-04 Ukrepi za zmanjšanje stroškov tokovine 2,000
71004-05 Povečava odjemne moči 1,000
71004-06 Božično - novoletna okrasitev občine 5,000

61019 PROJEKTI V JAVNO RAZSVETLJAVO 6,000
Projekt JR na Cesti talcev v Domžalah - KS Slavka Šlandra
Projekt JR Goričica - KS Ihan
Projekt JR Ihan center - KS Ihan
Projekt JR Slomškove – Groblje - KS Jarše - Rodica
Projekt JR na Jarški cesti – KS Jarše - Rodica
Projekt JR Golčajska ulica – KS Jarše – Rodica
Projekt JR Podrečje - Dob – KS Vir , KS Dob
Projekt JR Vir - Dob – KS Vir , KS Dob
Projekt JR Depala vas III veja – KS Venclja Perka
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61020 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO 26,300
61020-01 Obnova JR Miševe,Perkove, Jarške III. faza (KS Jarše - Rodica) 5,500
61020-02 Izgradnja JR Radomlje - Volčji Potok v K.S.Radomlje 0
61020-03 Izgradnja JR - Tratav KS Radomlje 1,500
61020-04 Izgradnja JR skozi vas Rovo cca 200 m v KS Rova 2,000
61020-05 Izgradnja - JR Ihan - Selo cca 250 v K.S.Ihan 0
61020-06 Izgradnja JR Igriške in Gajeve ulice v K.S. Preserje 2,000
61020-07 Izgradnja JR ob Koliški cesti,Hubadovi ulici,ob Litijski cesti v

K.S.Toma Brejca Vir 6,000
61020-08 Izgradnja JR Maslejeve ulice v K.S. Venclja Perka 1,000
61020-09 Izgradnja JR Češenik v K.S. Dob 2,800
61020-10 Izgradnja JR v Študi po programu (cesta A,) v K.S. Simona Jenka 3,000
61020-11 Izgradnja JR ob cesta Talcev v Domžalah v K.S. Slavka Šlandra 0
61020-12 Izgradnja JR v Škocjanu v K.S. Krtina 2,500
61020-13 Izgradnja JR na Slomškovi ulici v K.S. Jarše Rodica 4,000

6. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 66,000

61021 POKOPALIŠKA DEJAVNOST - INVESTICIJE 66,000
61021-01 Razširitev pokopališča Domžale 60,000
61021-02 Odkup zemljišča za razširitev pokopališča Radomlje 0
61021-03 Odkup zemljišča za MV Pšata 0
61021-04 Razširitev pokopališča Dob 6,000

7. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 38,400

61023 Iskanje nove deponije - CERO 3,400
61022 Ločeno zbiranje odpadkov 35,000

8. VODOTOKI 29,000

71005 Vzdrževanje Mlinščice 3,000
71006 Sanacija in ukrepi za preprečevanje poplav 26,000

9. RAZNO 50,600

81009 Posodobitev centralne čistilne naprave 20,000
91005 Anuitete 25,000
61024 Akcija čiste in zelene Domžale 4,000
61040 Nadzor nad gradnjo AC 1,600

SKUPAJ PLAN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 952,247
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11. POŽARNA DEJAVNOST

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

51130 Plače Centra požarne varnosti Količevo 7,800
51131 Redna dejavnost Gasilske zveze 3,400
51132 Požarna dejavnost 4,800
81111 Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost 5,700
81110 Oprema za izvajanje požarnih aktivnosti v 1,300

nadpovprečno ogroženih stanovanjskih kompleksih
51133 Transfer požarnih taks gasilskim enotam 7,200

SKUPAJ 30,200
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12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

51234 Usposabljanje pripadnikov enot za zaščito 2,200
in reševanje

61226 Tehnično reševalna in osebna oprema enot 7,500
21207 Vzdrževanje sistema za alarmiranje 500
61225 Nakup opreme za zaščito in reševanje 600
21208 Vzdrževanje javnih zaklonišč 900
51235 Refundacije plač za CZ 300

SKUPAJ 12,000
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13. KMETIJSTVO

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

31320 Spodbujanje razvoja kmetijstva in 4,000
kmetijskih dejavnosti

41312 Sofinanciranje projektov in programov v kmetijstvu 400
41313 Reprodukcija v živinorejo 4,500
41314 Zavarovanje plemenske živine in poljščin 2,800
41315 Regresiranje semena 3,000
41316 Regresiranje proizvodnje mleka in mesa 3,900
41317 Sofinanciranje strojnih storitev 2,000
41318 Pospeševanje razvoja kmetijstva - krediti 1,800
41321 Pospeševanje razvoja podeželja

in uvajanje CRPOV 600
31321 Sofinanciranje manjših melioracij 9,000
71307 Vzdrževanje melioracijskih sistemov 7,200
31322 Sofinanciranje zemeljskih del 600

pri namakalnih sistemih
41322 Poraba sredstev prejetih za spremembo namembnosti 20,000

SKUPAJ 59,800
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14. STANOVANJSKA DEJAVNOST

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

51436 Dotacija Stanovanjskemu skladu 21,000
- nakup socialnih stanovanj

51437 Sofinanciranje ATC Krtina - Telekom 4,000
61428 Projekt sanacije in revitalizacije SPB 4,000

SKUPAJ 29,000
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15. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

61529 Dopolnitve in spremembe prostorskih 6,000
sestavin dolgoročnega plana Občine

Domžale
31523 Ažuriranje podatkovnih baz 1,500

prostorskih dokumentov
61530 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov 35,500
31524 Projekt vzpostavitve vodenja lokacijske 2,000

dokumentacije preko enotnega informacijskega sistema
51538 Sofinanciranje programov KS 1,800
31525 Sanacija okoljskih bremen 2,000
31526 Ukrepi in raziskave na področju varstva okolja 2,000
31527 Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih 1,600

podatkov
31528 Sredstva za izvajanje strategije 2,600

varstva okolja

SKUPAJ 55,000
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16. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

61631 Pridobivanje zemljišč 60,000
81612 Transfer krajevnim skupnostim za sorazmerni 40,000

delež obračunanega komunalnega prispevka
61632 Prostorsko informacijski sistem 6,500
31629 Stroški upravljanja s stavbnimi zemljišči 9,000
61633 Obveznosti po pogodbah o komunalni 21,500

ureditvi za ostala področja
61634 Sofinanciranje primarne komunalne 18,000

infrastrukture
61641 Priprava OIC Želodnik 10,000

SKUPAJ ODHODKI 165,000
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17. PROGRAM PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA SPREMEMBE
NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA AC

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

61727 Program porabe sredstev iz naslova spremembe 0
namembnosti kmetijskih zemljišč za AC

SKUPAJ 0
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18. OBVEZNOSTI PRETEKLIH LET

v 000 SIT

Oznaka VRSTA PRIHODKA PRORAČUN 1999

    1                       2                                                                                           3

101801 Izvršitev proračuna 1996 4,935
101802 Izvršitev proračuna 1997 9,646
101803 Izvršitev proračuna 1998 416,505
101803-1 Uprava - OD december 10,245
101803-2 Splošne javne zadeve 3,477
101803-3 Razvojne naložbe 6,400
101803-4 Področje družbenih dejavnosti 39,830
101803-5 Področje komunalno cestne dejavnosti 264,052
101803-6 Zemljiško kmetijska sredstva 9,755
101803-7 Sredstva za varstvo okolja 3,750
101803-8 Urejanje prostora 6,312
101803-9 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 72,684

SKUPAJ 431,086
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Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, štev. 1/97)
in 23. člena Statuta Stanovanjskega sklada
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, štev. 5/97) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 9. seji dne 27.
oktobra 1999 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
REBALANSU FINANČNEGA
PLANA STANOVANJSKEGA

SKLADA OBČINE DOMŽALE ZA
LETO 1999

Občinski svet Občine Domžale soglaša z
rebalansom finančnega plana Stano-
vanjskega sklada Občine Domžale za leto
1999.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-123/99
Datum: 27.10.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 9. seji dne 10. novembra
1999 sprejel

P O S L O V N I K

OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom Občinski svet Občine
Domžale (v nadaljevanju: svet) ureja
organizacijo in način svojega dela,
organizacijo in način dela odborov in
komisij sveta in pravice ter dolžnosti
članov delovnih teles sveta oz. članov
odborov in komisij sveta ter postopke
sprejemanja odlokov in drugih aktov sveta.

2. člen
Način dela in pristojnosti odborov in
komisij sveta lahko svet v skladu s
Statutom Občine Domžale in tem
poslovnikom ureja tudi z odloki o
ustanovitvi odborov in komisij sveta.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
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4. člen
Delo sveta je javno.
Sejo sveta oz. odbora ali komisije sveta se
lahko zapre za javnost, če zaradi varovanja
poslovnih skrivnosti ali osebnih podatkov
tako odloči svet oz. odbor ali komisija
sveta.
V primerih iz prvega odstavka tega člena
se o sprejetih sklepih ali aktih obvesti
javnost s sporočilom za javnost, sprejetim
na seji sveta oz. odbora ali komisije sveta
oz. oblikovanim v skladu s sklepi sveta oz.
odbora ali komisije sveta.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.

Redne seje se sklicujejo praviloma enkrat
mesečno, vendar najmanj vsake tri
mesece.

6. člen
Svet predstavlja župan oz. županja (v
nadaljevanju: župan).

II. KONSTITUIRANJE SVETA

7. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na
kateri je potrjenih več kot polovica
mandatov.

8. člen
Prvo sejo sveta skliče dotedanji župan
najkasneje 20 dni po izvedenih volitvah.
Do potrditve mandata župana vodi sejo
sveta dotedanji župan oziroma najstarejši
občinski svetnik oz. svetnica (v
nadaljevanju: svetnik), če dotedanji župan
vodenja seje ne more opravljati.

9. člen
V začetku prve seje svet najprej izvoli
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik
oz. predsednica (v nadaljevanju:
predsednik) in štirje člani.
Kandidate oz. kandidatke (v nadaljevanju:
kandidat) za predsednika in člane komisije
lahko predlaga vsak občinski svetnik.
Pred glasovanjem o izvolitvi predsednika
in članov komisije mora biti predlaganih
najmanj toliko kandidatov kot se jih voli.

Predsedujoči oz. predsedujoča (v
nadaljevanju: predsedujoči ) lahko začne
s postopkom glasovanja za izvolitev
potem, ko na njegovo vprašanje, ali želi
kdo od občinskih svetnikov predlagati še
kakšnega kandidata, nihče več ne
predlaga novih kandidatov.
O kandidatih za predsednika komisije in
kandidatih za člane komisije se glasuje
posamično in po abecednem vrstnem redu
začetnic njihovih priimkov, pri čemer se
najprej glasuje o kandidatih za
predsednika komisije in nato o kandidatih
za člane komisije.
Izid glasovanja ugotavlja predsedujoči.

Postopek glasovanja o izvolitvi
predsednika oziroma članov komisije je
zaključen, ko eden od kandidatov za
predsednika oziroma štirje izmed
kandidatov za člane komisije dobijo večino
glasov navzočih občinskih svetnikov.
Glasovanje je javno.

10. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja se predloži poročilo občinske
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o
izvolitvi občinskih svetnikov in župana ter
morebitne pritožbe kandidatov ali
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predstavnikov oz. predstavnic (v
nadaljevanju: predstavnik) kandidatur
oziroma list kandidatov.
Na predlog komisije svet potrdi mandate
občinskih svetnikov in župana, ko dobi
poročilo komisije o pregledu potrdil o
izvolitvi in upravičenosti oziroma
neupravičenosti morebitnih pritožb
kandidatov ali predstavnikov kandidatov
oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov,
ki niso sporni; o vsakem spornem mandatu
odloča posebej.
Občinski svetnik, katerega mandat je
sporen, ne sme glasovati o potrditvi
svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem
mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata
ali predstavnika kandidata oz. liste
kandidatov.

11. člen
Po potrditvi mandata poda župan slovesno
izjavo v naslednjem besedilu:
“Izjavljam, da bom ravnal po Ustavi,
zakonih in Statutu Občine Domžale in da
bom svojo dolžnost opravljal vestno in
odgovorno. Svoje moči bom usmerjal v
napredek in razvoj občine ter nenehno
skrbel za blagostanje občanov.”

12.člen
Po potrditvi mandatov svet sprejme
dnevni red seje.

13. člen
Svet praviloma v roku 3 mesecev po
potrditvi mandata župana izvoli
podžupana oz. podžupane občine.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI
OBČINSKIH SVETNIKOV

1. Splošne določbe

14. člen
Občinski svetniki imajo pravice in
dolžnosti, določene z zakonom, s Statutom
Občine Domžale, tem poslovnikom in
drugimi splošnimi akti občine.

15. člen
Občinski svetnik ima pod pogoji,
določenimi s tem poslovnikom, pravico
ustanoviti svetniško skupino, se včlaniti
vanjo in v njej enakopravno sodelovati ali
iz nje izstopiti.
Svetniška skupina določi vodjo, ki
predstavlja in zastopa svetniško skupino.
Pisni akt o ustanovitvi svetniške skupine
s podpisi njenih članov oz. članic (v
nadaljevanju: član) se deponira pri Komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja.
Občinski svetniki, ki so bili izvoljeni z
istoimenske liste, imajo pravico ustanoviti
samo eno svetniško skupino ne glede na
število svetnikov.
Položaj in pravice svetniške skupine ima
tudi svetnik, ki je kandidiral kot neodvisni
kandidat oz. svetnik, ki je bil edini izvoljen
z določene liste kandidatov.

16. člen
Občinski svetnik je odgovoren za
delovanje sveta in delovnih teles sveta in
se je dolžan udeleževati sej sveta in
odborov oziroma komisij sveta, v katere je
izvoljen ali imenovan in sodelovati pri
njihovem delu in odločanju.
Občinski svetnik se lahko udeležuje tudi
sej drugih odborov in komisij sveta in ima
pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
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17. člen
Če se občinski svetnik iz opravičljivih
razlogov ne more udeležiti seje sveta ali
seje odbora oz. komisije sveta, je dolžan o
tem predhodno obvestiti urad župana oz.
predsednika odbora ali komisije sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja na predlog delovnega telesa
predlaga svetu zamenjavo člana
delovnega telesa, če se trikrat zaporedoma
neupravičeno ne udeleži seje delovnega
telesa, seja pa je bila sklicana v skladu s
poslovnikom.

18. člen
Občinski svetnik ima pravico zahtevati od
občinskih organov pojasnila ali obvestila,
ki jih potrebuje v zvezi z delom v svetu
oziroma v delovnem telesu sveta, katerega
član je.

19. člen
Občinski svetnik ima pravico:

predlagati obravnavo kateregakoli
vprašanja z delovnega področja sveta
in predlagati uvrstitev teh zadev v pro-
gram dela sveta ali na dnevni red seje
sveta oz. seje delovnega telesa sveta,
predlagati obravnavo vprašanj, ki se
nanašajo na izvrševanje odlokov in
drugih aktov sveta,
predlagati sprejem odloka ali drugega
akta iz pristojnosti sveta,
predlagati dopolnila oz. spremembe
(amandmaje) predlogov aktov, ki jih
sprejema svet,
predlagati kandidate za funkcije
oziroma za člane odborov in komisij ter
drugih organov, ki jih voli ali imenuje
svet,
skupaj s še vsaj sedmimi občinskimi
svetniki predlagati razrešitev odbora
ali komisije sveta,

postavljati vprašanja in dajati pobude
in predloge županu, predsednikom
odborov in komisij sveta in
predsedniku Nadzornega odbora v
zvezi z zadevami iz njihove pristojnosti
ter njihovim delom in
dajati druge pobude in predloge v
skladu s Statutom Občine Domžale in
tem poslovnikom.

2. Vprašanja in pobude občinskih
svetnikov

20. člen
Občinski svetnik zastavlja vprašanja in
daje pobude v pisni obliki ali ustno.

21. člen
Na vsaki redni seji sveta mora biti na
dnevnem redu tudi točka za vprašanja ter
pobude in predloge občinskih svetnikov.
Občinski svetnik postavi vprašanje oz.
poda predlog ali pobudo pisno ali ustno,
lahko pa pisno posredovano vprašanje,
predlog ali pobudo predstavi tudi ustno na
seji sveta.
Zaradi razjasnitve vsebine vprašanja,
predloga ali pobude župan lahko zahteva,
da občinski svetnik ustno postavljeno
vprašanje, predlog ali pobudo predloži tudi
pisno ali narekuje v zapisnik.

22. člen
Če je vprašanje postavljeno občinski
upravi iz delovnega področja občine, pisni
odgovor svetniku pripravi občinska
uprava, sicer pa se pošlje pristojnemu
naslovniku.

Če je vprašanje, predlog ali pobuda
posredovana v urad župana več kot 15 dni
pred sejo sveta, dobi svetnik pisni odgovor
na seji sveta.
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Vsa vprašanja, predloge in pobude, prejete
v pisni obliki, posreduje urad župana
najkasneje v roku sedem dni po prejemu
naslovniku.

23. člen
Če se vprašanje, predlog ali pobuda
nanaša na zadevo iz pristojnosti javnih
zavodov in družb v lasti občine, je
občinska uprava dolžna zahtevati odgovor
najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema
vprašanja, predloga oz. pobude.

24. člen
Vsak občinski svetnik lahko poda predlog
oziroma pobudo, da svet postavi vprašanje
oziroma poda predlog ali pobudo
kateremukoli državnemu organu ali
instituciji.
Vprašanje, pobudo ali predlog iz pred-
hodnega odstavka naslovniku posreduje
urad župana najkasneje v roku 7 dni po
prejemu.

25. člen
Na ustno postavljeno vprašanje, predlog
ali pobudo občinski svetnik lahko dobi
odgovor na seji sveta, če je to mogoče in
če je naslovnik vprašanja, predloga ali
pobude navzoč, sicer pa ga mora v pisni
obliki praviloma prejeti do naslednje redne
seje sveta, razen če ta poslovnik ne določa
drugače.
V zapisniku seje morajo biti navedeni pisni
odgovori tudi na ustno postavljena
vprašanja, predloge in pobude, ki so bili
odgovorjeni na sami seji sveta.

26. člen
Če svetnik ni zadovoljen z odgovorom,
lahko na seji, na kateri je prejel odgovor,
postavi dopolnilno vprašanje oz. zahteva
dodatni odgovor.

Če tudi po dodatnem odgovoru svetnik ni
zadovoljen z odgovorom, lahko predlaga
svetu, da se o zadevi opravi razprava v
okviru posebne točke seje sveta.
O predlogu iz predhodnega odstavka svet
odloči brez razprave.
Če je predlog iz 2. odstavka tega člena
sprejet, se razprava opravi na prvi
naslednji seji oz. če svet tako sklene na
predlog župana, na eni naslednjih rednih
sej sveta. Gradivo za razpravo je dolžan
pripraviti svetnik, ki je vprašanje, pobudo
oz. predlog posredoval, pri čemer se v
gradivo vključijo tudi vprašanje, pobuda
oz. predlog svetnika ter na njih dan
odgovor.
Glede poteka razprave se smiselno
uporabljajo določbe tega poslovnika o
razpravi.

27. člen
Župan pisni odgovor iz 25. člena tega
poslovnika pošlje z gradivom za sejo sveta
vsem občinskim svetnikom.

3. Pravica do nadomestil in kritja
stroškov

28. člen
Občinski svetniki oziroma člani delovnih
teles sveta imajo pravico do nadomestila
plače in povračila stroškov za delo v svetu
oziroma delovnih telesih, ki jih zagotavlja
občina v skladu z zakonom in na podlagi
pravilnika, ki ga sprejme občinski svet.
Ugotovitveni sklep o izplačilu mesečno
izda župan.

29. člen
Občinskim svetnikom, ki imajo predšolske
otroke, pripada nadomestilo stroškov
organiziranega varstva otrok za čas
udeležbe na seji po predloženem računu.
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Ugotovitveni sklep o izplačilu mesečno
izda župan.

4. Prenehanje mandata

30. člen
Občinskemu svetniku preneha mandat:

če izgubi volilno pravico,
če postane trajno nezmožen za
opravljanje funkcije,
če je s pravnomočno sodbo obsojen na
nepogojno kazen zapora, daljšo od šest
mesecev,
če v treh mesecih po izvolitvi mandata
ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni
združljiva s funkcijo občinskega
svetnika,
če nastopi funkcijo ali začne opravljati
dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo
občinskega svetnika,
če odstopi.

31. člen
O razlogih za prenehanje mandata mora
občinski svetnik pisno obvestiti župana,
župan o tem obvesti Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki mora
nemudoma sprožiti postopek za
nadomestitev občinskega svetnika, ki mu
je prenehal mandat.
Kolikor občinski svetnik ni zmožen ali iz
kakršnihkoli razlogov ne želi obvestiti
sveta o razlogih za prenehanje svojega
mandata, razlogi za prenehanje pa so
nedvoumni, sprejme svet na predlog
komisije ugotovitveni sklep o prenehanju
mandata občinskega svetnika. Pred
sprejemom sklepa župan zahteva od
prizadetega občinskega svetnika, da
pojasni svoj položaj oz. pridobi mnenja in
pojasnila od ustreznih organov ali
strokovnjakov (pravosodni organi,
zdravniki ipd.).

32. člen
Občinskemu svetniku preneha mandat z
dnem, ko svet v skladu s prejšnjim členom
ugotovi, da so nastali razlogi iz 30. člena.
Kolikor občinskemu svetniku preneha
mandat manj kot šest mesecev pred
naslednjimi volitvami, ni potrebno začeti
postopka za nadomestitev tega svetnika
z novim občinskim svetnikom.

IV. PREDSTAVLJANJE IN VODENJE
OBČINSKEGA SVETA

1. Splošno

33. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga
sklicuje in vodi njegove seje, nima pa
pravice glasovanja.

34. člen
Naloge župana pri vodenju občinskega
sveta so:

skrbi za usklajevanje dela sveta;
sklicuje in vodi seje sveta;
predlaga dnevni red seje sveta;
skrbi za zakonitost in javnost dela
sveta in za uveljavljanje pravic in
dolžnosti občinskih svetnikov v zvezi
z opravljanjem njihove funkcije v svetu;
podpisuje akte, ki jih sprejme svet;
odgovarja na vprašanja občinskih
svetnikov, ki so naslovljene nanj in se
nanašajo na njegove pristojnosti;
skrbi za objavo odločitev sveta v
uradnem glasilu;
opravlja druge naloge v skladu s
statutom, tem poslovnikom in drugimi
predpisi.
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2. Razmerja med svetom in županom

35. člen
Župan in svet sodelujeta pri uresničevanju
in opravljanju nalog občine. Občinski svet
in župan usklajujeta program dela sveta
in njegovo izvrševanje, skrbita za
medsebojno obveščanje ter si prizadevata
za sporazumno reševanje nastalih
problemov.

36. člen
Župan zagotavlja materialne in tehnične
pogoje za delo sveta in delovnih teles
sveta.

37. člen
Župan je dolžan svet sproti opozarjati na
morebitno nezakonitost predlaganih
odločitev in njihovo posledico.

3. Kolegij občinskega sveta

38. Člen
Župan praviloma ustanovi kolegij
občinskega sveta.
Kolegij občinskega sveta je posvetovalno
telo župana, ki pomaga županu pri orga-
niziranju dela sveta in njegovih delovnih
teles.

39. člen
Kolegij občinskega sveta sestavljajo:

župan,
podžupani oz. podžupanje (v na-
daljevanju: podžupan)
vodje oziroma predstavniki svetniških
skupin.

40. člen
Župan sklicuje seje kolegija zato, da se
posvetuje o:

odprtih vprašanjih usklajevanja in
programiranja dela sveta in njegovih
delovnih teles,
odprtih vprašanjih dnevnih redov sej
sveta,
 izvajanju in spoštovanju poslovnika
sveta,
odprtih vprašanjih v zvezi s postopki,
po katerih naj se obravnavajo
predloženi predlogi aktov, ki jih
sprejema svet,
predlagani višini sredstev, ki naj bodo
v občinskem proračunu zagotovljena
za delo sveta in njegovih delovnih
teles,
 delu delovnih teles sveta.

Župan lahko skliče sejo kolegija zato, da
kolegij sprejme skupno stališče v zvezi z
delom sveta ali župana oziroma do
kateregakoli drugega pomembnega
vprašanja v zvezi z delom sveta.

41. člen
Kolegij občinskega sveta lahko predlaga
delovnim telesom sveta naj obravnavajo
posamezne zadeve z njihovega delovnega
področja.

42. člen
Kolegij občinskega sveta dela na sejah, ki
jih sklicuje župan na lastno pobudo.
Pobudo za sklic seje lahko podajo tudi
posamezni člani kolegija. O utemeljenosti
pobude odloči župan.

4. Administrativno tehnična dela

43. člen
Strokovno in administrativno delo za
potrebe občinskega sveta ter pomoč pri
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pripravi in vodenju sej občinskega sveta
ter njegovih komisij in odborov zagotavlja
občinska uprava.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej sveta

a) Redne seje

44. člen
Seje sveta sklicuje župan na lastno
pobudo.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta,
če to zahteva najmanj četrtina članov
občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana
pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje
občinskega sveta ne skliče v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko
skličejo člani občinskega sveta, ki so
zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen
dnevni red s pisno obrazložitvijo točk in
predlogom sklepov.. Župan mora dati na
dnevni red predlagane točke, predlagan
dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.

45. člen
Redne seje se praviloma sklicujejo enkrat
mesečno praviloma vsako tretjo sredo v
mesecu.
Župan mora sklicati sejo sveta najmanj
štirikrat letno.

b)  Izredne seje

46. člen
Izredno sejo skliče župan poleg rednih sej
kadar ni pogojev za redno sejo in kadar to
narekujejo izredne okoliščine, ki zahtevajo

nujno obravnavo določene vsebine.
Sejo skliče župan na lastno pobudo, če
tako sklene občinski svet, na pobudo
Nadzornega odbora, odbora sveta ali
najmanj četrtine občinskih svetnikov.
V zahtevi za sklic izredne seje oziroma v
obrazložitvi zahteve morajo biti navedeni
razlogi za sklic. Priloženo mora biti gradivo
o zadevah, o katerih naj svet razpravlja ter
predlogi sklepov oziroma aktov, o katerih
naj odloča.
Če župan kljub temu, da je bila zahteva
vložena v skladu s tem poslovnikom, ne
skliče izredne seje v desetih dneh od dne,
ko je bila zahteva vložena, lahko sejo skliče
pooblaščeni predlagatelj oz.
predlagateljica (v nadaljevanju:
predlagatelj) ki je vložil zahtevo in gradivo
za sejo.
Občinska uprava je v primeru iz prejšnjega
odstavka dolžna nuditi pooblaščenemu
predlagatelju vso potrebno pomoč pri
sklicu in organizaciji seje.

2. Način sklicevanja sej

47. člen
Sklic seje sveta s predlogom dnevnega
reda in gradivo, ki bo obravnavano na seji,
se pošlje občinskim svetnikom, županu,
članom delovnih teles sveta ter političnim
strankam, ki so zastopane v svetu najmanj
12 dni pred sejo sveta, pri čemer se članom
posameznih delovnih teles, ki niso člani
sveta pošlje le gradivo za tiste točke
dnevnega reda, ki so v pristojnosti teh
odborov.

48. člen
Pripravljalec gradiv je dolžan gradivo za
dnevni red seje dostaviti v urad župana
najkasneje 15 dni pred sejo.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:49440



441

49. člen
Občinski svetniki in pristojna delovna
telesa lahko dodatna stališča ali mnenja k
gradivom, predloge sklepov, dopolnil ali
sprememb v obliki amandmajev k
predlaganim aktom, predložijo v uradu
župana najmanj pet dni pred sejo sveta.
Ta dopolnilna gradiva se občinskim
svetnikom vročijo najkasneje ob začetku
seje sveta.

3. Določitev dnevnega reda seje

50. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi
in predlaga župan v skladu z okvirnim
programom dela sveta in v skladu s sklepi
sveta oz. upoštevajoč predloge delovnih
teles sveta..
V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo
le zadeve, za obravnavo katerih so
izpolnjeni pogoji, določeni s tem
poslovnikom, ne glede na to, kdo je
pooblaščeni predlagatelj.

51. člen
Župan pri pripravi predlogov dnevnih
redov rednih sej upošteva vrstni red, po
katerem so bili predlogi pooblaščenih
predlagateljev vloženi in tudi pomembnost
oz. aktualnost predlogov, vendar mora biti
vsak predlog, vložen s strani
pooblaščenega predlagatelja uvrščen
najkasneje na dnevni red druge redne seje,
sklicane po tem, ko je bil predlog vložen.

52. člen
Svet lahko pri sprejemanju dnevnega reda
odloči, da bo na seji sveta obravnaval tudi
gradivo, ki je bilo občinskim svetnikom
poslano kasneje oz. vročeno na sami seji.
.

53. člen
Seje sveta morajo biti načrtovane tako, da
praviloma ne trajajo več kot pet ur.

54. člen
Zadeve oz. točke dnevnega reda seje sveta
lahko predlagajo:

župan,
vsak občinski svetnik,
delovna telesa sveta,
Nadzorni odbor in
najmanj 5 % volivcev v občini.

Točko dnevnega reda lahko predlagajo
tudi javni zavodi, javna podjetja,
koncesionarji ter uredniški odbor
občinskega glasila, če mora občinski svet
odločiti o zadevi iz njihovega delovnega
področja. Predlog navedenih
predlagateljev mora poleg sestavin,
določenih v 56. členu tega poslovnika,
vsebovati tudi stališče župana oz.
pristojnega oddelka občinske uprave k
predlogu. V kolikor župan oz. pristojni
oddelek stališča ne sprejmeta v roku 15 dni
od prejema gradiva, se točka uvrsti na
dnevni red prve seje, sklicane po preteku
določenega roka..

55. člen
Predlog, da se določena zadeva uvrsti na
dnevni red seje sveta, se posreduje v urad
župana, pri čemer se obvezno
protokolirata datum in ura oddaje
predloga, s čimer je potrjeno, da je predlog
v postopku obravnave.

56. člen
Predlog mora vsebovati naslednje
podatke:

naslov zadeve, s katerim mora biti
označena obravnavana problematika,
namen in cilj, ki ga želi doseči
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predlagatelj s predlaganim aktom,
pravna podlaga za obravnavo in
sklepanje o obravnavani problematiki,
navedbo predlagatelja in poročevalca
na seji sveta in delovnih teles sveta,
ocena finančnih posledic, če bi nastale
zaradi sprejema predlaganega akta,
obrazložitev akta oziroma gradiva, ki
bo predmet obravnave,
predlog sklepa.

Če župan ugotovi, da gradivo ni popolno,
o tem obvesti predlagatelja in zahteva
dopolnitev gradiva v roku 10 dni.
Če predlagatelj predloga ne dopolni,
župan predlog kot nepopoln zavrže.

57. člen
Dokler ni končana obravnava enega
predloga, ni mogoče v postopek
obravnave uvrstiti drugega predloga, ki
zadeva isto tematiko.
O tem, ali zadeva nek predlog isto
tematiko kot kateri od predlogov, ki so že
v postopku obravnave, presoja župan, ki
lahko za pomoč pri presoji zaprosi tudi
pristojno delovno telo sveta.

58. člen
Vsakdo od pooblaščenih predlagateljev iz
54. člena tega poslovnika lahko predlaga
razširitev predlaganega dnevnega reda z
novo točko.
Če je predlog za razširitev dnevnega reda
vložen najkasneje pet dni pred sejo in
župan soglaša, da je zadevo potrebno
obravnavati, in če predlog izpolnjuje
pogoje za uvrstitev na dnevni red, se
predlog najmanj tri dni pred sejo pošlje
občinskim svetnikom in predsedniku
pristojnega delovnega telesa sveta. S tem
je predlog uvrščen v predlog dnevnega
reda seje in se o uvrstitvi te točke na

dnevni red posebej glasuje samo, če to
zahteva kdo izmed občinskih svetnikov.

4. Vodenje seje in udeležba na sejah
sveta

59. člen
Sejo sveta vodi župan.
Župan lahko za vodenje seje občinskega
sveta pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta. Če nastopijo
razlogi, da župan ne more voditi že
sklicane seje občinskega sveta, jo vodi
podžupan, če pa tudi ta ne more voditi
seje, jo vodi najstarejši član občinskega
sveta.
Predsedujočemu pri vodenju seje pomaga
delavec občinske uprave.

60. člen
O udeležbi občinskih svetnikov na sejah
sveta se vodi evidenca, za katero skrbi
odgovorni delavec oz. delavka (v
nadaljevanju:delavec) občinske uprave.
O prihodu na sejo sveta je občinski svetnik
dolžan potrditi svojo udeležbo s podpisom
evidenčne liste.

61. člen
Seja se začne z ugotavljanjem sklepčnosti,
ki je pogoj za to, da svet lahko veljavno
odloča.
Seja je sklepčna, če je na seji v dvorani
navzoča večina občinskih svetnikov.

5. Sodelovanje na seji

62. člen
Na seji sveta lahko sodelujejo in dobijo
besedo samo občinski svetniki, župan,
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tajnik občine, odgovorni delavci občinske
uprave, predlagatelji aktov, poročevalci in
vabljeni na sejo, vendar slednji samo pri
tistih točkah dnevnega reda, h katerim so
bili vabljeni.
Drugi udeleženci seje smejo sodelovati pri
delu sveta samo, če jim to svet dovoli. V
tem primeru predsedujoči ugotovi, o čem
želi udeleženec oz. udeleženka (v
nadaljevanju: udeleženec) razpravljati ter
nato predlaga svetu, da o tem odloči.

6. Potek seje

a) Dnevni red

63. člen
Po začetni ugotovitvi sklepčnosti in pred
določitvijo dnevnega reda seje, svet
najprej razpravlja in odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Občinski svetnik lahko da pripombe k
zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se
le-ta ustrezno spremeni ali dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb in
dopolnitev zapisnika odloča svet.

64. člen
Po obravnavi zapisnika prejšnje seje svet
sprejme dnevni red seje, ki ga med sejo ni
mogoče več dopolnjevati.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej
razpravlja in odloča o predlogih za umik
posameznih točk z dnevnega reda, nato o
predlogih za razširitev dnevnega reda.
 Zadeve, za katere predlagatelj predlaga
umik z dnevnega reda, se umaknejo z
dnevnega reda brez razprave in brez
glasovanja.
O predlogih za razširitev ima pravico
podati svoje mnenje župan, če ni sam
predlagatelj.

Po odločitvah iz prejšnjih odstavkov
glasuje svet o dnevnem redu v celoti.

65. člen
Posamezne točke dnevnega reda se
obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.
Med sejo, vendar najkasneje do začetka
obravnave, lahko predlagatelj umakne
posamezno točko. O umiku med sejo svet
ne glasuje.
Med sejo svet lahko tudi spremeni vrstni
red obravnave posameznih točk dnevnega
reda.

b) Poročanje in razprava

66. člen
Predlagatelj določene zadeve , ki je na
dnevnem redu, oz. pooblaščeni
poročevalec oz. poročevalka (v
nadaljevanju: poročevalec), lahko da na
začetku obravnave dopolnilno
obrazložitev, ki ne sme trajati več kot 10
minut.
Za predlagateljem oz. predstavnikom
predlagatelja dobijo najprej besedo
poročevalci delovnih teles, ki so
obravnavala gradivo, nato predstavnik
občinske uprave oz. župan, če ni sam
predlagatelj in po tem občinski svetniki in
drugi udeleženci seje, ki v skladu s tem
poslovnikom lahko dobijo besedo.

67. člen
Predsedujoči daje občinskim svetnikom
besedo po vrstnem redu, kakor so se
prijavili k razpravi.
Občinskemu svetniku, ki želi govoriti o
kršitvi poslovnika oz. sprejetega dnevnega
reda, predsedujoči da besedo takoj, ko jo
zahteva. Če svetnik ni zadovoljen s
pojasnilom predsedujočega glede kršitve
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poslovnika oz. dnevnega reda, o vprašanju
odloči svet.

68. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju,
ki je na dnevnem redu. Če se razpravljavec
ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči
opomni.
Če se razpravljavec tudi po drugem
opominu ne drži dnevnega reda, mu
predsedujoči lahko vzame besedo.

69. člen
Razpravo je v okviru posamezne točke
dnevnega reda mogoče omejiti. Omejitev
razprave lahko predlaga predsedujoči ali
najmanj četrtina navzočih občinskih
svetnikov.
 Predlog za omejitev je sprejet, če glasujeta
zanj najmanj dve tretjini navzočih
svetnikov.
Če svet omeji razpravo, lahko vsak
občinski svetnik razpravlja samo enkrat in
največ pet minut. Poleg tega ima vsak
svetnik pravico do največ dveh replik, ki
lahko trajata največ tri minute. Enako velja
za vse druge udeležence v razpravi.
Omejitve razprave ni mogoče predlagati
in ne sprejeti med razpravo, temveč
izključno v začetku točke dnevnega reda,
preden nastopi prvi razpravljavec.
Omejitev velja tudi za druge udeležence
seje, ki dobijo besedo, in smejo v okviru
posamezne točke razpravljati le enkrat in
največ 10 minut.

70. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več
prijavljenih k razpravi, sklene razpravo.

71. člen
Če je na podlagi razprave treba pripraviti
predloge odločitev ali stališč, se razprava

prekine in se nadaljuje po predložitvi teh
predlogov.
Občinski svet zaključi razpravo s
sprejemom predlogov, stališč, sklepov ali
drugih aktov.
Predlogi sklepov, ki jih posamezni
predlagatelji posredujejo med obravnavo
posamezne točke, morajo biti
predsedujočemu pred glasovanjem
predloženi v pisni obliki.

72. člen
Vsak občinski svetnik ali svetniška
skupina lahko predlaga prekinitev seje. O
prekinitvi odloči svet.
Predsedujoči prekine delo sveta, če
ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so
potrebna usklajevanja, če je potrebno
dobiti mnenja delovnih teles ali občinske
uprave in v drugih primerih, kadar tako
sklene svet.

73. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni
končal razprave ali ni pogojev za
odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločati na isti seji, se razprava oz.
odločanje o zadevi prekine in preloži na
eno izmed naslednjih sej.

74. člen
Predsedujoči odredi petnajstminutni
odmor vsaj po treh urah neprekinjenega
dela sveta.
Če je svet po treh urah sredi odločanja o
predlaganem aktu, odredi predsedujoči
odmor po zaključku odločanja.
Odmor za posvet pred ali med odločanjem
ali za pripravo amandmajev oziroma
predlogov sklepov ali stališč, se odredi tudi
na obrazloženo zahtevo svetniške skupine.
Vsaka svetniška skupina lahko zahteva
največ petnajstminutni odmor samo
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enkrat v okviru posamezne točke
dnevnega reda..
O zahtevi svetniške skupine iz prejšnjega
odstavka se ne glasuje.
Če po dveh odmorih na zahtevo svetniških
skupin v okviru iste točke dnevnega reda
še katera od svetniških skupin, predsednik
pristojnega delovnega telesa ali župan
predlaga dodatni odmor z istim namenom,
svet o predlogu glasuje brez razprave.

75. člen
Ko je dnevni red izčrpan, svet konča sejo.

7. Vzdrževanje reda na seji

76. člen
Za red na seji sveta skrbi predsedujoči.

77. člen
Na seji ne sme nihče govoriti, dokler mu
predsedujoči ne da besede. Predsedujoči
skrbi, da govornika oz. govornico (v
nadaljevanju: govornik) nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red
ali mu seže v besedo le predsedujoči.

78. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme
predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

opomin,
odvzem besede,
odstranitev s seje.

79. člen
Opomin se izreče udeležencu seje, ki
govori, četudi mu predsedujoči ni dal
besede, če sega govorniku v besedo ali na
drug način krši red na seji in določbe tega
poslovnika.

80. člen
Predsedujoči odvzame besedo udeležencu
seje, če s svojim govorom na seji krši red
in določbe tega poslovnika in je bil na isti
seji že vsaj dvakrat opomnjen, naj spoštuje
red in določbe tega poslovnika.

81. člen
Ukrep odstranitve s seje sveta se izreče
udeležencu seje sveta, če kljub opominom
ali odvzemu besede ne preneha govoriti
oziroma krši red na seji tako, da
onemogoča delo sveta.

82. člen
Udeleženec seje, ki mu predsedujoči izreče
ukrep odstranitve s seje, ima pravico do
ugovora. Njegov ugovor sme trajati največ
tri minute. Če predsedujoči po ugovoru
vztraja pri izrečenem ukrepu, mora
udeleženec, proti kateremu je ukrep
izrečen, takoj zapustiti sejo.

83. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani
iz dvorane vsak poslušalec oz. poslušalka
(v nadaljevanju: poslušalec) in drugi
udeleženec, ki krši red na seji sveta.
Ob hudi kršitvi reda lahko predsedujoči
odredi, da se odstranijo vsi prisotni, ki niso
občinski svetniki.

84. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more
ohraniti reda na seji sveta, prekine sejo.

8. Odločanje

85. člen
Glasovanje o predlogu, o katerem se
glasuje, se opravi po končani razpravi.
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a)  Sklepčnost

86. člen
Za odločanje na seji sveta oziroma
delovnega telesa sveta je potrebna
navzočnost večine občinskih svetnikov
oziroma članov delovnega telesa, ki so
navzoči v dvorani in so prijavili svojo
navzočnost na seji.
Sklepčnost sveta oziroma delovnega
telesa sveta se mora ugotoviti pred
začetkom glasovanja.
Kadar svet oziroma delovno telo sveta v
okviru iste točke večkrat glasuje in se med
odločanjem število navzočih v dvorani
spreminja, oziroma kadar predsedujoči,
župan ali kdo izmed občinskih svetnikov
dvomi v sklepčnost, je predsedujoči dolžan
le-to ponovno preveriti.

b) Za odločanje potrebna večina

87. člen
Občinski svet sprejema odločitve na svoji
seji z večino glasov navzočih članov, razen
če z zakonom, s statutom ali tem
poslovnikom ni določena drugačna večina.

88. člen
Za sprejem statuta ali statutarnega sklepa,
za sprejem sklepa o začetku postopka za
spremembo statuta in za sprejem sklepa
o povezavi občine Domžale z drugimi
občinami v pokrajino, je potrebna
dvotretjinska večina vseh občinskih
svetnikov.

89. člen
Poslovnik, sklepe poslovniške narave,
obvezne razlage poslovnika, sklepe o
povezavah občine Domžale v skupnosti
dveh ali več občin in sklepe o prenosu

zadev iz pristojnosti občine v upravljanje
krajevnih oziroma vaških ali četrtnih
skupnosti, sprejema svet z dvotretjinsko
večino navzočih občinskih svetnikov.

c) Obrazložitev glasu

90. člen
Razen ob glasovanju o predlogih glede
postopka ima pred glasovanjem občinski
svetnik pravico obrazložiti svoj glas, pri
čemer ne sme polemizirati s stališči drugih
svetnikov ali pozivati ostalih svetnikov,
kako naj glasujejo.
Predstavnik svetniške skupine lahko
obrazloži odločitev celotne skupine.
Obrazložitev glasu lahko traja največ tri
minute.

d) Način glasovanja

91. člen
Glasovanje o vseh odločitvah v svetu je
javno, razen če zakon ali s tem
poslovnikom določeno število svetnikov ne
zahteva tajnega glasovanja. Javno
glasovanje se izvede z dvigom barvnih
kartonov, pri čemer zelena barva označuje
glasove “ZA”, rdeča barva pa glasove
“PROTI”.
Na zahtevo najmanj četrtine občinskih
svetnikov se glasovanje lahko izvede z
osebnim izjavljanjem občinskih svetnikov
ali s tajnim glasovanjem.

92. člen
Javno glasovanje se izvede tako, da
predsedujoči vpraša občinske svetnike,
kdo je “ZA” in nato še kdo je “PROTI”
predlogu.
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Občinski svetniki ali člani delovnega
telesa, ki so navzoči in niso glasovali niti
“ZA” niti “PROTI”, se štejejo kot vzdržani.
Predlog je sprejet, če glasuje “ZA” ustrezna
večina.

93. člen
Glasovanje z osebnim izjavljanjem se
izvede tako, da se poklicani navzoči
občinski svetnik oziroma član delovnega
telesa jasno in dovolj glasno opredeli “ZA”
ali “PROTI” oziroma izjavi, da se glasovanja
vzdrži. Klicanje na seji sveta izvede
odgovorni delavec občinske uprave, na seji
delovnega telesa pa predsedujoči.
Ob glasovanju z osebnim izjavljanjem se
na seznamu občinskih svetnikov oziroma
članov delovnega telesa zabeležijo
navzočnost oziroma odsotnost ter oddani
glas “ZA” ali “PROTI” ali “VZDRŽAN”.
Izpolnjeni seznam iz prejšnjega odstavka,
ki ga podpiše predsedujoči na seji, se kot
obvezna priloga priloži zapisniku seje.

94. člen
O vsakem predlogu sklepa se praviloma
glasuje ločeno.
 Predsedujoči lahko predlaga, da se o več
sklepih, ki se nanašajo na isto zadevo,
glasuje skupaj. Predlog je sprejet, če noben
svetnik ne ugovarja. Če kateri svetnik
ugovarja, se o predlogu glasuje.
Ta določba se ne uporablja za glasovanje
o amandmajih k predlogom aktov.

95. člen
Po vsakem opravljenem glasovanju
predsedujoči ugotovi in objavi izid glaso-
vanja tako, da seznani svetnike, koliko jih
je bilo ZA in koliko PROTI, pri tem pa mu
pomaga delavec občinske uprave.
Predsedujoči na osnovi glasovanja raz-
glasi, ali je odločitev oz. akt sprejet ali ne.

96. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se natisne 31
glasovnic.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in
barve in so overjene s pečatom sveta.

97. člen
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se
odloča in opredelitev “ZA” in “PROTI”. Na
dnu glasovnice je beseda “ZA” na desni,
beseda “PROTI” pa na levi strani. Občinski
svetnik glasuje tako, da obkroži besedo
“ZA” ali “PROTI”.
Kadar svet v skladu z zakonom, statutom
ali tem poslovnikom voli, se na glasovnico
po določenem ali izžrebanem vrstnem
redu natisnejo imena kandidatov in
občinski svetnik glasuje tako, da obkroži
zaporedno številko pred imenom
kandidata.

98. člen
Tajno glasovanje vodi komisija za izvedbo
volitev, ki jo sestavljajo predsedujoči seje
kot predsednik in dva člana, ki ju na
predlog predsedujočega imenuje svet.
Pri izvedbi glasovanja pomaga komisiji
delavec občinske uprave

99. člen
Predsednik komisije poimensko pokliče
občinskega svetnika, naj prevzame
glasovnico in na seznamu pri imenu in
priimku označi, da mu je bila glasovnica
vročena.
Nato občinski svetnik v posebnem
prostoru, določenem za glasovanje, izpolni
glasovnico in jo odda v glasovalno
skrinjico.
Predsedujoči pred začetkom glasovanja
določi čas, ob katerem se glasovanje
konča.
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100. člen
Po izvedenem glasovanju komisija za
izvedbo volitev ugotovi izid glasovanja in
o tem poroča svetu.
Poročilo o izidu glasovanja obsega:

število razdeljenih glasovnic,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic, s katerih
ni mogoče nedvoumno ugotoviti volje
glasujočih,
število veljavnih glasovnic;
število glasov “ZA” in število glasov
“PROTI” oz. kadar se pri volitvah in
imenovanjih glasuje o več kandidatih
za isto funkcijo, število glasov, ki so jih
dobili posamezni kandidati,
ugotovitev, da je predlog izglasovan ali
da ni izglasovan s predpisano večino
oz. kadar se pri volitvah in imenovanjih
glasuje o več kandidatih za isto
funkcijo, kateri kandidat je izvoljen.

9. Zapisnik

101. člen
O delu na seji sveta ali delovnega telesa
se piše zapisnik. Zapisnik obsega glavne
podatke o delu na seji, zlasti o predlogih,
ki so bili dani in o sklepih, ki so bili na seji
sprejeti.

102. člen
V zapisniku se praviloma povzamejo
naslednji podatki:

na katero sejo in datum se nanaša
zapisnik,
kdo je vodil sejo,
kdo je pomagal voditi sejo,
število navzočih občinskih svetnikov
 poimensko našteti odsotni občinski
svetniki z navedbo, kdo je odsotnost
opravičil in kdo je izostal brez

opravičila,
poimensko našteti delavci občinske
uprave ter drugi udeleženci, ki so
sodelovali na seji ali v razpravi,
dnevni red seje, ki jo obravnava
zapisnik,
podatki o predlogih, o katerih se je
razpravljalo, z imeni razpravljavcev, pri
čemer se navede, kateri svetniški
skupini ali stranki pripada
razpravljavec,
izidi glasovanja o posameznih
zadevah,
sklepi, ki so bili na seji sprejeti,
posebej morajo biti navedeni predlogi
sklepov glede postopka in izidi
glasovanj o njih, ter ločena mnenja
članov delovnih teles z zapisnikov sej
delovnih teles sveta,
na koncu zapisnika sledijo vprašanja,
pobude, predlogi in zahteve občinskih
svetnikov.

Na posebno zahtevo občinskega svetnika
se v zapisniku navede ali povzame njegovo
mnenje, stališče ali ugovor glede
postopka.
Za zapisnik seje sveta skrbi in odgovarja
delavec občinske uprave.

103. člen
Če so pripombe in popravki zapisnika, ki
jih ob obravnavi zapisnika predlagajo
občinski svetniki ali člani delovnega telesa
manj zahtevni in jih je mogoče upoštevati
ob redakciji besedila, svet ali delovno telo
lahko takoj glasuje o zapisniku.
Popravki se ob redakciji zapisnika vnesejo
v besedilo, navedejo pa se tudi v zapisniku
seje, na kateri so bili sprejeti.
Če so pripombe in predlagani popravki
takšne narave, da zahtevajo tehtnejše
spremembe besedila ali usklajevanje
zapisnika z magnetogramom seje, se

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:50448



449

odločanje o zapisniku preloži na naslednjo
sejo.

104. člen
Potek seje sveta se snema na magneto-
fonski trak.
Magnetofonski trakovi s posnetki sej se
hranijo najmanj štiri leta.

105. člen
Vsak občinski svetnik ali drug udeleženec
seje lahko zahteva kopijo magnetofon-
skega traku ali posnetke seje posluša v
prostorih občine.
Če zahteva magnetofonski posnetek seje
drug udeleženec seje, ki ni občinski
svetnik, mora za to dobiti odobritev
župana oz. predsedujočega tiste seje.

VII. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA
 SVETA

1. Splošno
106. člen

Svet v skladu s statutom občine in tem
poslovnikom ustanovi in imenuje stalna in
začasna delovna telesa sveta in imenuje
Nadzorni odbor.

2. Volitve in imenovanja v delovna
telesa

107. člen
Po sprejemu sklepa o ustanovitvi
delovnega telesa, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pisno
pozove vse svetniške skupine, da v danem
roku posredujejo kandidate za
predsednika in člane delovnega telesa.

108. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri oblikovanju predlogov
za predsednike in člane delovnih teles
upošteva tudi načelo proporcionalne
zastopanosti glede na razmerja v svetu in
želje svetniških skupin po zastopanosti v
delovnih telesih.

109. člen
Predlogi za predsednika in člane odbora
morajo biti predloženi Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja najmanj 7 dni pred sejo sveta,
na dnevnem redu katere bo obravnava
akta o imenovanju predsednika in članov
odbora.
Vsak občinski svetnik lahko zahteva
predhodno glasovanje o posameznem
kandidatu za člana oz. o kandidatu za
predsednika odbora. Če kandidat, o
katerem svet predhodno glasuje, ne dobi
potrebne večine glasov, svet z
glasovanjem odloči, ali bo odločanje o aktu
preložil na naslednjo sejo, do katere naj se
število kandidatov za člane odbora dopolni
oz. ali bo glasoval o aktu o ustanovitvi
odbora in imenovanju predsednika in
članov odbora z zmanjšanim številom
članov. V takem primeru se besedilo akta
pred glasovanjem o njem ustrezno
spremeni.

110. člen
Če predlog akta o ustanovitvi in
imenovanju predsednika in članov odbora
ni sprejet, se postopek v celoti ponovi.

111. člen
Svet lahko razreši predsednika,
posameznega člana delovnega telesa ali
delovno telo v celoti na predlog delovnega
telesa, najmanj četrtine članov občinskega
sveta ali Komisije za mandatna vprašanja,
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volitve in imenovanja.
Predsednik delovnega telesa predlaga
razrešitev posameznega člana delovnega
telesa, če se le-ta 3 krat zaporedoma
neopravičeno ne udeleži seje delovnega
telesa.
Predlog novih kandidatov za člane
delovnih teles pripravi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje po
sprejemu sklepa o razrešitvi.

3. Delovna področja delovnih teles

112. člen
Delovna telesa se ustanovijo zato, da:

obravnavajo predloge župana,
občinskih svetnikov, Nadzornega
odbora in občanov s svojega področja,
preden o njih odloča svet in dajejo
svetu mnenja o teh predlogih ter
predloge sklepov in amandmajev k
predlaganim aktom,
razpravljajo o vseh vprašanjih s
svojega delovnega področja in dajejo
svetu mnenja o teh vprašanjih,
predlagajo svetu odločitve s svojega
področja,
županu posredujejo predloge oz.
pobude za ureditev posameznih zadev
iz delovnega področja občinske
uprave,
oblikujejo podlage in mnenja za
odločanje sveta glede pripravljajočih
se predpisov državnih organov, ki
zadevajo koristi občine,
na svojem področju nadzirajo delo
uprave in izvajanje javnih služb.

113. člen
Delovno telo se mora praviloma opredeliti
do vseh predlogov oz. gradiv s svojega

delovnega področja, ki so uvrščena na
dnevni red seje sveta. Poročilo, ki vključuje
mnenje delovnega telesa o predloženem
gradivu oz. predlog, ali naj svet predlog
sprejme ali ne, se posreduje občinskim
svetnikom na seji sveta.

4. Način dela delovnih teles

114. člen
Delovna telesa pri svojem delu smiselno
uporabljajo neposredno določbe tega
poslovnika.
Način dela delovnega telesa se lahko uredi
s poslovnikom delovnega telesa ali z
enotnim poslovnikom delovnih teles.

115. člen
Delovna telesa se v skladu z delovnim
programom sveta vključujejo v proces
odločanja.

Delovna telesa obravnavajo zadeve iz
delovnega področja sveta in oblikujejo
mnenja ter stališča o teh zadevah ter
posredujejo svoje predloge svetu
najkasneje za sejo sveta, na kateri bo
obravnavana določena zadeva.
Predsednik delovnega telesa ali
poročevalec, ki ga delovno telo posebej
določi, lahko na seji sveta dodatno
obrazloži mnenje oz. stališča ali predloge
delovnega telesa.
Zadeve, o katerih delovno telo ni podalo
svojega mnenja, se obravnavajo na seji
sveta, razen če svet ne sklene drugače.

116. člen
O predlogih aktov, ki jih svet obravnava v
dveh obravnavah, pristojno delovno telo
za prvo obravnavo pripravi poročilo z
oceno predloga akta in predlogom sklepa,
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da predlog akta je ali ni primerna podlaga
za nadaljnjo obravnavo.
Poleg tega osnovnega predloga sklepa,
lahko pristojno delovno telo predlaga
svetu tudi predloge sklepov in stališč, kako
mora predlagatelj za drugo obravnavo
dopolniti ali spremeniti predlog akta.
Pred drugo obravnavo predloga akta v
svetu pristojno delovno telo poda mnenje
o tem, ali je predlog pripravljen v skladu s
sklepi, sprejetimi pri prvi obravnavi. Hkrati
lahko predloži tudi predloge amandmajev
k predlogu akta.
Pred obravnavo akta, ki se obravnava v eni
sami obravnavi oziroma predlog akta,
katerega predlagatelj predlaga obravnavo
po hitrem ali skrajšanem postopku, poda
pristojno delovno telo v svojem poročilu
oceno o primernosti predloga akta v
skladu s prvim odstavkom tega člena,
nadalje oceno, ali delovno telo soglaša z
obravnavo po hitrem oz. skrajšanem
postopku, če gre za tak predlog in
predloge amandmajev v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.

117. člen
Delovno telo, pristojno za obravnavo
določene zadeve, ki bo obravnavana na
seji sveta, določi župan v sklicu seje
oziroma ob razglasitvi izida glasovanja o
razširitvi dnevnega reda na sami seji, če
svet sklene, da želi o zadevi, s katero je
razširil dnevni red tudi poročilo
pristojnega delovnega telesa.
Delovna telesa, ki niso določena kot
pristojna za določeno zadevo, lahko
zadevo obravnavajo kot zainteresirana
delovna telesa, vendar morajo to opraviti
pred sejo pristojnega delovnega telesa in
temu telesu predložiti svoja mnenja in
predloge. Pristojno delovno telo lahko
mnenja in predloge zainteresiranih

delovnih teles vključi v svoje poročilo in
jih upošteva ob oblikovanju lastnih
predlogov.

118. člen
Predsednik delovnega telesa organizira in
vodi delo delovnega telesa ter skrbi za
sodelovanje s svetom.
Predsednik daje pobude za obravnavanje
posameznih zadev, za katere je pristojno
delovno telo, sodeluje z županom,
predsedniki drugih delovnih teles in
delavci občinske uprave.
Predsednik pripravlja in sklicuje seje,
predlaga dnevni red sej in jim predseduje,
skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in
sklepov delovnega telesa in opravlja druge
zadeve, ki jih določa ta poslovnik ali sklep
o ustanovitvi delovnega telesa.
V odsotnosti predsednika opravlja njegove
naloge njegov namestnik, ki ga izvolijo
člani delovnega telesa izmed svojih članov
na svoji prvi seji.

119. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo,
na pobudo članov delovnega telesa in na
pobudo občinskih svetnikov. Predsednik
pa je dolžan sklicati sejo, če to zahteva
župan, svet na seji sveta ali tretjina na seji
navzočih občinskih svetnikov.
V zahtevi oz. predlogu za sklic seje se
navedejo zadeve, ki jih je treba uvrstiti na
dnevni red seje delovnega telesa.
Če predsednik delovnega telesa ne skliče
seje, ki jo je dolžan sklicati, jo skliče župan.

120. člen
Delovno telo dela na sejah, na kateri je
navzoča večina članov.
Sklepe delovno telo sprejema z večino
navzočih članov.
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121. člen
Pravico udeležbe in razpravljanja na seji
delovnega telesa imajo tudi predstavniki
predlagateljev gradiv, ki jih delovno telo
obravnava na seji, in drugi, ki so vabljeni
na sejo.

122. člen
Delovno telo lahko zahteva od občinske
uprave, javnih zavodov in javnih podjetij
informacije, pojasnila ter druge podatke,
ki jih potrebuje za svoje delo.

123. člen
Strokovna in administrativno tehnična
opravila za delo delovnih teles organizira
in zagotavlja občinska uprava.

124. člen
Seje delovnih teles se praviloma sklicujejo
v roku, ki ne sme biti krajši od 3 dni.

125. člen
O vsaki seji delovnega telesa se sestavi
zapisnik. Za zapisnik skrbi tajnik
delovnega telesa oziroma delavec
občinske uprave.
Original zapisnika se hrani v uradu
župana.

126. člen
Seje delovnih teles so praviloma javne.
Delovno telo lahko sklene, da je seja zaprta
za javnost.

5. Odbori sveta

127. člen
Odbori štejejo vključno s predsednikom
največ devet članov, katere imenuje svet
izmed svojih članov in največ do polovice
članov izmed drugih občanov.

Število članov in naloge ter pristojnosti
posameznega odbora določi svet z aktom
o ustanovitvi odbora.
Predsednik odbora mora biti občinski
svetnik.

6. Komisije sveta

128. člen
Svet ustanovi stalne in začasne komisije.
Stalna komisija sveta šteje praviloma
največ 5 članov.
Za ustanovitev komisije, določitev njenih
nalog in pristojnosti ter imenovanje
predsednika in članov komisije se, razen
za Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, smiselno
uporabljajo določbe tega poslovnika o
odborih sveta.

VIII. IMENOVANJE NADZORNEGA
ODBORA

129. člen
Svet v skladu z zakonom in statutom
občine imenuje nadzorni odbor,
predsednika ter namestnika predsednika
nadzornega odbora.

Nadzorni odbor šteje 9 članov, ki jih
občinski svet imenuje izmed občanov.

Člani odbora ne smejo biti člani
občinskega sveta, župan, podžupan,
občinski uradniki in drugi javni uslužbenci
ter člani poslovodstev organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

130. člen
Postopek evidentiranja kandidatov za
člane nadzornega odbora izvede Komisija
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za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki v ta namen pozove vse
svetniške skupine, da v danem roku
predlagajo kandidate za predsednika in
člane nadzornega odbora.
Predlogi za predsednika in člane odbora
morajo biti komisiji posredovani v roku iz

109. člena.
Za postopek glasovanja o kandidatih se
smiselno uporabljajo določila tega
poslovnika, ki urejajo postopek glasovanja
o imenovanju ostalih delovnih teles sveta.

IX. IMENOVANJE PODŽUPANOV
OBČINE

131. člen
Občinski svet v skladu z zakonom in
statutom občine na predlog župana
imenuje podžupane občine. Podžupane
občine imenuje izmed članov občinskega
sveta.

Z aktom o imenovanju podžupana določi
občinski svet na predlog župana
podžupana, ki bo v primeru predčasnega
prenehanja mandata župana opravljal
funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in
razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana.

132. člen
Pred začetkom zbiranja kandidatur za
podžupana svet odloči, ali bo izvolil enega,
dva ali tri podžupane.

133. člen
Po izvolitvi podžupan poda slovesno izjavo
v besedilu iz 11. člena tega Poslovnika.

X. RAZREŠITVE

134. člen
Razrešitev članov delovnih teles sveta,
podžupana ali drugih oseb, ki jih voli ali
imenuje svet, se izvede na enak način kot
volitve ali imenovanje.

135. člen
Oseba, katere razrešitev se predlaga, lahko
poda na seji, na kateri se odloča o njeni
razrešitvi, ustno izjavo v zvezi s predlogom
za razrešitev.

136. člen
O razrešitvi odloča svet v skladu z določili
točke d. 8. poglavja tega poslovnika.

137. člen
Svet ob razrešitvi osebe, izvoljene ali
imenovane na seji sveta, tudi odloči, kdo
bo opravljal delo razrešene osebe do
izvolitve oz. imenovanja nove osebe, če je
to nujno za nemoteno delo.

138. člen
Funkcionar oz. funkcionarka (v nadalje-
vanju: funkcionar) občine, član delovnega
telesa sveta ali druga oseba, ki je izvoljena
ali imenovana s strani sveta, lahko odstopi.
Za postopek razrešitve funkcionarja
občine na podlagi odstopne izjave se
uporabljajo določbe statuta.
Član delovnega telesa, nadzornega odbora
ali druga imenovana ali voljena oseba
posreduje izjavo o odstopu v pisni obliki
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki o tem obvesti svet.
Svet na predlog komisije ugotovi, da so na
podlagi odstopne izjave podani razlogi za
prenehanje članstva ter komisijo zadolži
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za pripravo predloga za imenovanje
novega člana.

XI. AKTI OBČINSKEGA SVETA IN
POSTOPEK NJIHOVEGA
SPREJEMANJA

1. Splošno

139. člen
Občinski svet sprejema statut občine,
poslovnik za svoje delo, odloke, proračun
in zaključni račun, uredbe, deklaracije,
resolucije, odredbe, pravilnike, navodila,
prostorske plane, smernice, priporočila,
sklepe.

140. člen
Ob večjih ali večkratnih spremembah in
popravkih sprejetega akta lahko svet
sprejme akt v prečiščenem besedilu ali
pooblasti Statutarno-pravno komisijo, da
določi prečiščeno besedilo.

141. člen
Na izvirnike odlokov in drugih aktov ter
sklepov se odtisne pečat sveta.
Izvirnik akta, sprejet na seji sveta, podpiše
župan.
Z izvirnikom odloka oz. drugega akta sveta
je mišljeno besedilo, ki je bilo sprejeto na
seji.
Izvirniki odlokov in drugih aktov se hranijo
v uradu župana.
Za pripravo izvirnikov, za pečat na njih,
njihovo hrambo in evidenco skrbi
odgovorni delavec občinske uprave.

142. člen
Statut, odloke in drugi akte, ki jih sprejme
svet, župan objavi v Uradnem vestniku

Občine Domžale in začnejo veljati 15. dan
po objavi, razen če ni v njih drugače
določeno.
Za objavo skrbi odgovorni delavec
občinske uprave.
Odgovorni delavec občinske uprave daje
na podlagi izvirnega besedila odloka ali
drugega akta tudi uradne popravke
morebitnih napak v objavljenih besedilih.

2. Postopek za izdajo odloka

143. člen
Odlok se praviloma sprejema v dveh
obravnavah.

144. člen
Sprejem odloka lahko predlagajo: vsak
občinski svetnik, župan, odbor ali komisija
sveta ali najmanj 5 % volivcev v občini.

145. člen
Predlog odloka predlagatelj vloži v uradu
župana, katerega delavec mora obvezno
označiti predlog z datumom in uro vložitve,
poskrbeti za ustrezno število kopij, shraniti
izvirnik in nato predlog posredovati
županu.
Ob vložitvi predloga urad župana preveri,
ali predlog vsebuje vse podatke oziroma
dele, predpisane v 56. členu tega poslov-
nika.
Predlogu odloka se lahko priloži
dokumentacija oziroma gradivo, ki
dodatno pojasnjuje ali utemeljuje vsebino
odloka in razloge za sprejem.

146. člen
Predlagatelj določi svojega poročevalca, ki
bo sodeloval v obravnavah besedila odloka
na sejah sveta in njegovih delovnih teles.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah
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odloka na sejah sveta, tudi kadar ni on
predlagatelj.

147. člen
Predlog odloka se pred prvo in pred drugo
obravnavo vroči oziroma pošlje občinskim
svetnikom, županu, če ni on predlagatelj
in pristojnemu delovnemu telesu v skladu
s 47. členom.

148. člen
Če predlog odloka vsebuje določbe,
uveljavljanje katerih bo zahtevalo dodatno
porabo sredstev občinskega proračuna ali
povečanje materialnih obremenitev
občanov, mora predlog poleg pristojnega
delovnega telesa obravnavati tudi Odbor
za finance.

a) Prva obravnava predloga odloka

149. člen
Predlog odloka se lahko uvrsti na dnevni
red na seji sveta, če je bil predlog vročen
oziroma poslan svetnikom v skladu s tem
poslovnikom in če je bilo svetnikom pred
glasovanjem o dnevnem redu, razen o
predlogih iz 58. člena tega poslovnika,
pravočasno poslano ali vročeno poročilo
pristojnega delovnega telesa sveta.

150. člen
Predlagatelj lahko na seji že ob glasovanju
o dnevnem redu oziroma med obravnavo
predloga, vendar še pred glasovanjem o
predlaganih sklepih in stališčih, umakne
predlog odloka. Odločitev predlagatelja je
dokončna in svet o umiku ne glasuje,
temveč le ugotovi, da je postopek
obravnave predloga odloka ustavljen.

151. člen
Med obravnavo predloga odloka, vendar
še pred glasovanjem o predlogih sklepov
in stališč, lahko predlagatelj predlaga
prekinitev razprave in preložitev odločanja
na eno naslednjih sej, da bi dotlej predložil
dodatna gradiva. Če svet soglaša s tem
predlogom, hkrati določi rok, do katerega
mora predlagatelj predložiti dodatna
gradiva.
Preložitev odločanja lahko predlaga tudi
vsak občinski svetnik, župan ali pristojno
delovno telo.

152. člen
Po končani razpravi o predlogu svet
glasuje o tem, ali je sprejem odloka, ki je
predlagan, primerna podlaga za pripravo
predloga odloka za drugo obravnavo.
Če je sklep iz prejšnjega odstavka sprejet,
glasuje svet o predlogih sklepov in stališč,
ki jih mora predlagatelj upoštevati ob
pripravi predloga odloka za drugo
obravnavo.

153. člen
Svet lahko na koncu prve obravnave
sprejme tudi sklep, s katerim predlagatelju
naloži, do kdaj mora predložiti predlog
odloka za drugo obravnavo in ali mora
pred drugo obravnavo omogočiti tudi
javno razpravo o predlogu odloka.
V kolikor predlagatelj v roku iz 1. odstavka
ne predloži predloga odloka za drugo
obravnavo ali če svet ni sprejel sklepa, do
kdaj je predlagatelj dolžan predložiti
gradivo za drugo obravnavo, lahko vsak
pooblaščeni predlagatelj iz 54. člena
predlaga nadaljevanje postopka
sprejemanja odloka.
Če se svet z glasovanjem odloči za javno
razpravo o predlogu odloka, mora s
sklepom določiti tudi:
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trajanje javne razprave,
organe, ustanove in druge
organizacije, ki morajo biti obveščeni
o javni razpravi,
način obveščanja javnosti o javni
razpravi,
prostore, javna občila oziroma čas, kje
in kdaj bodo predlog odloka in
morebitna dodatna gradiva na ogled
ter
nosilce odgovornosti za organiziranje
javne razprave, če so potrebne.

154. člen
Sklepi in stališča sveta, sprejeti ob koncu
prve obravnave, so za predlagatelja
obvezujoči.
Predlagatelj lahko umesti v predlog odloka
tudi tista stališča, ki so bila posredovana
v času sprejemanja odloka, za katera meni,
da so primerna.
Sklepi iz prvega odstavka tega člena ne
smejo biti amandmajske narave.

155. člen
Po končanem glasovanju o predlogih
sklepov in stališč lahko le občinski svet
sprejme odločitev, da se postopek
sprejemanja odloka po prvi obravnavi
ustavi ali prekine.
Predlog za sprejem takšnega sklepa lahko
da občinski svetnik, župan ali pristojno
delovno telo.

b) Druga obravnava predloga odloka

156. člen
Za drugo obravnavo predloga odloka v
svetu pristojno delovno telo praviloma
predloži poročilo, ki obvezno vključuje tudi
oceno, ali je predlagatelj ustrezno
upošteval sklepe in stališča, sprejete po
prvi obravnavi.

157. člen
Amandmaje k posameznim členom ali
naslovu predloga odloka lahko vlagajo
predlagatelj oziroma predstavnik
predlagatelja odloka, vsak občinski
svetnik, župan, če ni sam predlagatelj
predloga odloka in matično delovno telo
sveta.
Amandma mora biti vložen v pisni obliki
in oblikovan tako, da se lahko brez
dodatnega preoblikovanja vključi v
besedilo odloka.
Amandma mora biti pisno obrazložen,
predlagatelj pa ga lahko dodatno ustno
obrazloži na seji sveta.

158. člen
Če vsebuje amandma določbo, ki zahteva
finančna sredstva, je predlagatelj
amandmaja dolžan predlagati vir za
zagotovitev teh sredstev. Svet lahko
sklene, naj se pred odločitvijo o
amandmaju prouči vpliv teh določb na
razpoložljiva sredstva in zagotovitev
sredstev za financiranje predlagane
rešitve oziroma naj o amandmaju
zavzameta stališče župan in odbor sveta,
zadolžen za finance.

159. člen
Amandmaji k predlogom odlokov,
predloženim za drugo obravnavo, morajo
biti vloženi najkasneje pet dni pred sejo.
Po poteku roka iz predhodnega odstavka
tega člena lahko vlagajo amandmaje samo
še predlagatelj odloka, župan, kadar ni
predlagatelj odloka ter skupina najmanj
petih občinskih svetnikov in matično
delovno telo, vendar najkasneje do začetka
obravnave odloka.
Amandmaje k predlogu odlokov, ki so bili
uvrščeni na dnevni red v skladu z 58.
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členom tega poslovnika, lahko vlagajo vsi
pooblaščeni predlagatelji do začetka
obravnave predloga odloka.
Svet lahko med sejo sklene, da mora o
amandmajih zavzeti stališče župan ali
predlagatelj predloga odloka.

160. člen
Predlagatelj predloga odloka lahko pove
svoje mnenje o vloženem amandmaju.

161. člen
Pred glasovanjem o odloku lahko vsak
občinski svetnik, predlagatelj odloka ali
župan, če ni sam predlagatelj, opozori na
morebitno neskladje med členi odloka, do
katerega je prišlo vsled sprejetih
amandmajev. Če predsedujoči oceni, da je
opozorilo utemeljeno, lahko naloži
Statutarno-pravni komisiji, naj v
sodelovanju s predlagateljem predloga
odloka pripravi uskladitveni amandma, ki
lahko zadeva samo člene, ki so v neskladju.
O tem amandmaju glasuje svet pred
končnim glasovanjem o odloku v celoti.

162. člen
O vsakem amandmaju k predlogu odloka
se glasuje posebej.
Če je k členu ali naslovu predloga odloka
predlaganih več amandmajev, se najprej
glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa
od vsebine člena, nato pa po istem kriteriju
še o drugih amandmajih. Vrstni red
glasovanja določi predsedujoči.

Če je predlagan amandma k amandmaju,
se najprej odloča o amandmaju, ki je bil
dan k amandmaju.

163. člen
Nazadnje glasuje svet o odloku v celoti.

3. Skrajšani postopek za sprejem
odloka

164. člen
Svet lahko na predlog predlagatelja
odloka, s katerim soglaša pristojno
delovno telo sveta, odloči, da bo v eni
obravnavi obravnaval in sprejel odlok po
postopku, ki velja po določbah tega
poslovnika za sprejemanje odloka v drugi
obravnavi.
Skrajšani postopek lahko predlaga tudi
pristojno delovno telo sveta.
Odločitev iz 1. odstavka tega člena svet
lahko sprejme kadar gre za:

manj zahtevne spremembe in
dopolnitve odlokov,
uskladitve odloka z zakoni, državnim
proračunom, predpisi državnega zbora
in ministrstev ter akti občinskega
sveta,
uskladitve na podlagi odločitev
Ustavnega sodišča,
prenehanje veljavnosti posameznih
določb odlokov ali celotnega odloka,
zmanjšanje materialnih in drugih
obveznosti podjetij, zavodov,
organizacij ali občanov.

165. člen
V skrajšanem postopku se amandmaji
lahko vlagajo samo k členom sprememb
in dopolnitve odloka.

166. člen
K predlogu odloka, ki se obravnava po
skrajšanem postopku, ni mogoče
predlagati amandmajev, ki bi vsebinsko
širili predlog odloka.

Amandmaje lahko predlagajo vsi
pooblaščeni predlagatelji v pisni obliki do
konca obravnave predloga.
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4. Hitri postopek za sprejem odloka

167. člen
Odlok se lahko izjemoma sprejme po
hitrem postopku.
Po hitrem postopku se predlog odloka
obravnava samo, kadar je to nujno zaradi
preprečevanja ali odpravljanja večjih
motenj v gospodarstvu občine ali ob večjih
naravnih nesrečah ali zaradi drugih
izrednih potreb občine.

168. člen
Če predlagatelj predlaga sprejem odloka
po hitrem postopku, se predlog odloka
obvezno uvrsti na dnevni red prve redne
seje po vložitvi predloga odloka, če je bil
predlog vložen najmanj 10 dni pred sejo.
Svet lahko uvrsti predlog odloka, katerega
predlagatelj predlaga hitri postopek, na
dnevni red seje tudi na podlagi 58. člena
tega poslovnika

169. člen
Skupaj s predlogom za sprejem odloka po
hitrem postopku se predloži tudi predlog
odloka z njegovo obrazložitvijo.
Razlogi za sprejem odloka po hitrem
postopku morajo biti posebej pisno
obrazloženi.
Svet pred odločanjem o obravnavi
predloga odloka po hitrem postopku, če
predlagatelj ni župan, lahko zahteva
mnenje župana o predlogu za hitri
postopek.

170. člen
Če svet ob določanju dnevnega reda ne
sprejme predloga za sprejem odloka po
hitrem postopku, se za nadaljnjo
obravnavo predloga odloka uporabljajo
določbe tega poslovnika o postopku za
sprejem odloka, pri čemer lahko svet

odloči, da bo prvo obravnavo predloga
odloka opravil že na seji, na katero je bil
vložen predlog.

171. člen
Obravnava odloka po hitrem postopku
poteka tako, da svet najprej opravi splošno
razpravo o predlogu odloka in nato preide
na obravnavo členov, h katerim so vloženi
amandmaji.
Če obstoja dvom o skladnosti členov
odloka, predsedujoči lahko zadolži
Statutarno-pravno komisijo sveta, da v
sodelovanju s predlagateljem pripravi
amandma, s katerim bo neskladje
odpravljeno.

172. člen
K predlogu odloka, ki ga svet obravnava
po hitrem postopku, lahko vlagajo
amandmaje vsi pooblaščeni predlagatelji
do konca obravnave. Amandmaji morajo
biti vloženi v pisni obliki.
Med obravnavo lahko predlagatelj
amandmaja svoj amandma dopolni,
spremeni ali umakne, pri čemer mora svoj
predlog vsaj ustno obrazložiti.

173. člen
Po obravnavi ter glasovanju o členih, h
katerim so vloženi amandmaji, glasuje svet
o odloku v celoti.

5. Postopek za sprejem proračuna
občine

174. člen
Proračun občine je odlok občine, ki obsega
odlok ter sestavine, določene z zakonom.

175. člen
Župan pred koncem tekočega leta predloži
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predlog proračuna za naslednje leto za
prvo obravnavo, ki poleg izhodišč za
pripravo proračuna vsebuje sestavine,
določene z zakonom.
V letu lokalnih volitev predloži župan
predlog proračuna za prvo obravnavo
najkasneje v roku 3 mesecev po potrditvi
mandata.

176. člen
Predlog proračuna se skupaj s sklicem seje
pošlje vsem občinskim svetnikom, vsem
članom delovnih teles sveta in nadzornega
odbora ter vsem proračunskim
uporabnikom.
Proračunski uporabniki so neposredni in
posredni uporabniki proračuna, ki jih
določa statut občine.
177.člen
V prvi obravnavi svet po splošni razpravi
sklepa, ali je predlog proračuna primerna
osnova za nadaljnjo obravnavo ali ne
oziroma odloči, kaj je dolžan župan
upoštevati pri pripravi proračuna za drugo
obravnavo.
V okviru splošne razprave člani
občinskega sveta županu predložijo pisne
pripombe in predloge, ki se zbirajo do
konca javne razprave.
V kolikor Občinski svet predlog proračuna
zavrne, mora sprejeti sklep, kako naj se
pripravi nov predlog proračuna.
Župan je pri pripravi predloga za drugo
obravnavo dolžan upoštevati sklepe sveta
iz prve obravnave.

178. člen
Predlog proračuna, ki ga je občinski svet
sprejel ob prvi obravnavi, se posreduje v
30 dnevno javno razpravo.
Med pripravo proračuna za drugo
obravnavo župan organizira javno
razpravo o predlogu proračuna za vse

uporabnike proračunskih sredstev iz 176.
člena.

179. člen
V okviru javne razprave lahko vsak
občinski svetnik, delovno telo sveta,
nadzorni odbor ter proračunski uporabniki
županu posredujejo pisne pripombe in
predloge na predlog proračuna.

180. člen
Župan se najkasneje v roku 20 dni po
zaključku javne razprave pisno opredeli do
vloženih pisnih pripomb in predlogov ter
pripravi predlog proračuna ter skliče sejo
občinskega sveta.
Opredelitev župana do pripomb in
predlogov je sestavni del gradiva za drugo
obravnavo proračuna.

181. člen
Na dopolnjeni predlog proračuna lahko
člani občinskega sveta in odbori
občinskega sveta v roku 5 dni pred sejo
vložijo amandmaje.
Amandmaji morajo biti vloženi v pismeni
obliki v uradu župana.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka
lahko vlagajo amandmaje le še župan,
skupina najmanj 5 svetnikov in Odbor za
finance.
Amandma mora upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prihodki in
odhodki ter pisno obrazložitev.
Amandma, ki ne vsebuje podatkov iz
prejšnjega odstavka, se ne upošteva.

182. člen
V drugi obravnavi predloga proračuna
svet najprej opravi razpravo o predlogu
proračunu v celoti.
Pred pričetkom razprave župan ali
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pooblaščeni delavec občinske uprave
lahko dodatno obrazloži predlog
proračuna.
Nato svet obravnava poročilo Odbora za
finance, ki mora vsebovati tudi stališče o
tem, ali so v predlogu proračuna
upoštevani sklepi in stališča sveta, sprejeti
v prvi obravnavi predloga proračuna.
Če svet ugotovi, da v predlogu proračuna
niso upoštevani sklepi in stališča
občinskega sveta, sprejeti v prvi
obravnavi, lahko zahteva ustrezne
popravke in določi rok, do katerega morajo
biti popravki vnešeni v predlog proračuna.
Ta rok pomeni tudi rok za nadaljevanje
obravnave predloga proračuna na seji
sveta.

183. člen
Po opravljeni razpravi občinski svet najprej
glasuje o vloženih amandmajih.
Najprej se glasuje o amandmajih
predlagatelja proračuna, nato pa o
amandmajih ostalih predlagateljev.
Če je k amandmaju vložen amandma, se
najprej glasuje o amandmaju, danem k
amandmaju.
V kolikor je amandma, dan k amandmaju
izglasovan, se o osnovnem amandmaju ne
glasuje.
Nato svet glasuje še o predlogu proračuna
v celoti.

184. člen
Če župan pred glasovanjem o predlogu
proračuna v celoti oceni, da je zaradi
sprejetih amandmajev k predlogu
proračuna prišlo do neskladja znotraj
proračuna ali preseganja že določene
višine proračuna, pripravi uskladitveni
amandma, o katerem svet glasuje pred
končnim glasovanjem o proračunu v celoti.
Če uskladitveni amandma ni sprejet oz. če

proračun v celoti ni izglasovan, se
postopek sprejemanja proračuna v ponovi
v drugi obravnavi.

185. člen
Če se kateri od rokov, določenih v tem
poglavju izteče na nedeljo ali praznik, se
tak rok podaljša do dvanajste ure prvega
naslednjega delovnega dne.
Če je predlog proračuna za prvo
obravnavo predložen kasneje, kot to
določa 175. člen, mora postopek
sprejemanja potekati v skladu z določenim
rokovnikom, pri tem pa rokov za
posamezna opravila ni mogoče krajšati.
Glede vseh drugih vprašanj se v postopku
sprejemanja proračuna uporabljajo
določbe tega poslovnika, ki urejajo
postopek sprejemanja odlokov.

6. Rebalans proračuna in zaključni
račun proračuna

186. člen
Rebalans proračuna občine sprejema svet
z odlokom po skrajšanem postopku.
Zaključni račun proračuna sprejema
občinski svet z odlokom po hitrem
postopku. K predlogu odloka o zaključnem
računu ni možno vlagati amandmajev.

7. Postopki sprejemanja drugih aktov

187. člen
Statut občine, poslovnik o delu sveta in
prostorske akte sprejema svet v skladu z
določbami tega poslovnika, ki urejajo
postopek sprejemanja odlokov v dveh
obravnavah, razen če zakon ne določa
drugače.
Vse druge akte sprejema svet po
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postopku, ki ga ta poslovnik določa za
sprejem odlokov po hitrem postopku.

188. člen
Po prvi obravnavi prostorskih aktov mora
svet določiti tudi čas za javno razpravo o
predlogu akta, prostore, v katerih bo
možen ogled aktov in dodatnih gradiv ter
načine obveščanja javnosti o javni
razpravi. Z istim sklepom svet določi tudi
način zbiranja pripomb iz javne razprave
in naloži pristojnemu delovnemu telesu,
naj pripombe prouči in jih na ustrezen
način upošteva ob pripravi poročila in
morebitnih amandmajev za drugo
obravnavo predlaganega akta.
Javna razgrnitev se izvede v prostorih, ki
jih določi občinski svet. V kolikor se
prostorski akt nanaša na posamezno
krajevno skupnost, se javna razgrnitev
izvede tudi v prostorih zainteresirane
krajevne skupnosti.

XII. RAZLAGA POSLOVNIKA IN
DRUGIH AKTOV SVETA

1. Razlaga poslovnika med sejo

189. člen
Če pride do dvoma o vsebini oz. pravilnosti
uporabe posamezne določbe poslovnika,
razlaga poslovnik med sejo predsedujoči.
Vsak občinski svetnik ali predsedujoči na
seji lahko zahteva, da svet z glasovanjem
potrdi razlago poslovnika, ki jo poda
predsedujoči. Svet o razlagi predse-
dujočega odloči z večino glasov navzočih
občinskih svetnikov.
Če svet ne potrdi razlage predsedujočega,
predsedujoči odredi odmor oz. prekine
obravnavo, da Statutarno-pravna komisija
pripravi predlog razlage sporne določbe

poslovnika, ki ga potrdi svet.

2. Obvezna razlaga aktov sveta

190. člen
Svet lahko na zahtevo župana ali
občinskega svetnika sprejme obvezno
razlago kateregakoli sprejetega akta.
Predlog besedila obvezne razlage
določenega akta pripravi župan oziroma
občinski svetnik, ki je sprejem obvezne
razlage zahteval. K predlogu obvezne
razlage poda svoje mnenje Statutarno-
pravna komisija.
Statutarno-pravna komisija po sklepu
občinskega sveta pripravi predlog
obvezne razlage statuta občine in
poslovnika sveta, ne glede na to, kdo je
sprejem obvezne razlage zahteval.
Obvezno razlago akta sprejme svet z
večino, kakršna je predpisana za njegov
sprejem.
Obvezna razlaga je sestavni del akta in se
objavi v uradnem glasilu občine.

XIII. NAČRTOVANJE DELA SVETA IN
NJEGOVIH DELOVNIH TELES

191. člen
Občinski svet sprejme za izvajanje nalog s
svojega delovnega področja polletni
delovni program, ki izhaja iz statuta
občine, drugih splošnih aktov in že dolo-
čene občinske politike.
Delovne programe v okviru svojega delov-
nega področja lahko sprejemajo tudi
delovna telesa sveta.

192. člen
Pri sestavljanju delovnega programa se
upoštevajo predlogi občinskih svetnikov,
svetniških skupin, župana, delovnih teles
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sveta, občinske uprave, zavodov,
krajevnih, vaških, četrtnih skupnosti idr.

193. člen
Delovni program mora biti sestavljen tako,
da:

omogoča pogoje za dolgoročno delo in
razvoj občine,
določa prednostne naloge,
omogoča spremljanje aktualnih
družbenih dejavnosti ter izvajanje
politike in aktov, ki jih je sprejel svet.

XIV. JAVNOST DELA OBČINSKEGA
SVETA

194. člen
Seje občinskega sveta so praviloma javne.
Javnosti niso dostopni dokumenti in
gradiva sveta ali delovnih teles, ki so
zaupne narave. Za ravnanje z dokumenti
zaupne narave se upoštevajo zakonski in
drugi predpisi, ki urejajo to področje.

195. člen
Svet zagotavlja javnost svojega dela in
dela delovnih teles na naslednje načine:

s posredovanjem gradiv za seje vsem
uporabnikom proračunskih sredstev v
občini, političnim strankam v občini ter
sredstvom javnih občil
preko sredstev javnih občil,
preko občinskega glasila.

196. člen
Svet zagotavlja javnost svojega dela preko
javnih občil tudi tako, da omogoča
predstavnikom javnih občil navzočnost na
sejah, jim posreduje gradiva za seje ter
pripravlja tiskovne konference ali sporočila
za javnost.

197. člen
Svet in delovna telesa lahko sklenejo, da
se o seji izda uradno sporočilo (izjava za
javnost) za javna občila.
Uradno sporočilo za javna občila se mora
posredovati zlasti o sejah sveta in njegovih
delovnih teles, ki so bile brez navzočnosti
javnosti oz. predstavnikov javnih občil ter
v primerih, ko tako sklene svet ali delovno
telo.
Če besedilo uradnega sporočila ni bilo
določeno na seji sveta ali delovnega telesa,
ga določi predsedujoči.

198. člen
Župan lahko o delu občinskega sveta
skliče tiskovno konferenco in določi
predstavnika, ki jo bo vodil.

XV. KONČNE DOLOČBE

199. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika
preneha veljati Poslovnik Občinskega
sveta Občine Domžale ( Ur. vestnik Občine
Domžale štev. 2/96 in 16/96 ).

200. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-128/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
CVETA ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

 ODLOK
 O SPREMEMBAH ODLOKA O

VARSTVENIH PASOVIH
VODNIH VIROV DOMŽALE

I, II, III, IV, V IN DG I
IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I. in
ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5/98) se dopolni prva
alinea 3. odstavka 10. člena, tako da 3.
odstavek po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali za-
časno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega do-
voljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene organi-
zacije. Greznice je potrebno najmanj
enkrat letno pregledati s strani za to
pooblaščene organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je

onemogočeno onesnaženje podtal-
nice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-132/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH
VIROV ČRNAVA IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Črnava in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 5/
98) se dopolni prva alinea 3. odstavka 10.
člena, tako da 3. odstavek po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje
podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-133/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH

VIROV
HOMEC IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Homec in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 5/
98) se dopolni prva alinea 3. odstavka 10.
člena, tako da 3. odstavek po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali začas-
no do izgradnje kanalizacije v vodo-
tesno greznico. Investitor mora pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja z
izvajalcem javne službe skleniti pogod-
bo o rednem praznjenju greznice. Pred
podpisom pogodbe mora investitor
predložiti dokazilo o opravljenem
preizkusu vodotesnosti greznice s
strani pooblaščene organizacije. Grez-
nice je potrebno najmanj enkrat letno
pregledati s strani za to pooblaščene
organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-134/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH

VIROV
NOŽICE IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Nožice in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 5/
98) se dopolni prva alinea 3. odstavka 10.
člena, tako da 3. odstavek po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje
podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-135/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH

VIROV
VOLČJI POTOK IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Volčji potok in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 5/98) se dopolni prva alinea
3. odstavka 10. člena, tako da 3. odstavek
po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«

organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje
podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-136/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH

VIROV KOLOVEC – MRZLI
STUDENEC IN UKREPIH ZA

ZAVAROVANJE VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Kolovec – Mrzli studenec in ukrepih
za zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 5/98) se dopolni prva alinea
3. odstavka 10. člena, tako da 3. odstavek
po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je

onemogočeno onesnaženje pod-
talnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:

» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-137/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH

VIROV BRDO NAD IHANOM IN
UKREPIH ZA ZAVAROVANJE

VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Brdo nad Ihanom in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 5/98) se dopolni prva alinea
3. odstavka 10. člena, tako da 3. odstavek
po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«

organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje
podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-138/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81 in 29/86, Ur. list RS,
štev. 15/91), 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) in 144. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 2/96 in 16/
96) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
VARSTVENIH PASOVIH VODNIH
VIROV KOLOVEC – DOLOMIT IN

UKREPIH ZA ZAVAROVANJE
VODA

1. člen
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Kolovec - Dolomit in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 5/98) se dopolni prva alinea
3. odstavka 10. člena, tako da 3. odstavek
po novem glasi:
»V vplivnem varstvenem pasu je obvezno:

odpadne in tehnološke odpadne vode
odvajati v javno kanalizacijo ali
začasno do izgradnje kanalizacije v
vodotesno greznico. Investitor mora
pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o rednem praznjenju
greznice. Pred podpisom pogodbe
mora investitor predložiti dokazilo o
opravljenem preizkusu vodotesnosti
greznice s strani pooblaščene
organizacije. Greznice je potrebno
najmanj enkrat letno pregledati s
strani za to pooblaščene organizacije.«
organizirati gradbišča tako, da je
onemogočeno onesnaženje podtalnice.«

2. člen
Spremeni se 19. člen, ki po novem glasi:
» Z denarno kaznijo od 100.000,00 do
360.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 7., 8., 9.,10.,12., 13., 14., 15., 17.
in 18. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do
60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do
60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-139/99
Datum: 10. 11. 1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev. 26/
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), Zakona
o urejanju prostora (Ur. list SRS, štev. 18/
84, 15/89 in Ur. list RS, štev. 71/93) in
Navodil o vsebini in metodologiji
strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin, (Ur. list SRS, štev. 20/
85) ter 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO
PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE

IN JAVNE RAZPRAVE NA
OSNUTEK SPREMEMB IN

DOPOLNITEV PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA

PLANA OBČINE DOMŽALE ZA
OBDOBJE 1986-2000 IN

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-1990
ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE,

OBOJE DOPOLNITEV 1997

Občinski svet Občine Domžale sprejema
stališča do pripomb iz javne razgrnitve in
javne razprave na osnutek Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Domžale za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana
Občine Domžale za obdobje 1986-1990 za
območje Občine Domžale, oboje
dopolnitev 1997 skupaj s sprejetimi
pripombami:

R 026 OSOLNIK APOLONIJA IN CIRIL
R 040 PIRC PIŽEM MARTA IN RADO

R 054 BUČAR BOJAN.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-127/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
štev. 18/84, 37/85, 29/86 in 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 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAZIDALNEGA NAČRTA OTOKA

V7 HELIOS KOLIČEVO ZA
PODOBMOČJE V7/1 HELIOS V

PRVI OBRAVNAVI

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta otoka V7 Helios
Količevo za podobmočje V7/1 Helios v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno
javno razgrnitev in javno obravnavo. Javna
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razgrnitev bo v prostorih Občine Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Savska cesta 2 in Krajevne skupnosti
Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 19.

Javna obravnava bo v prostorih Občine
Domžale v času javne razgrnitve, vodil jo
bo pristojni oddelek občinske uprave. V
času javne razgrnitve bo možno predloge
in pripombe v zvezi z osnutkom
prostorskega izvedbenega načrta vpisati
v knjigo pripomb, ki bo v tajništvu Oddelka
za prostor in varstvo okolja Občine
Domžale, Savska cesta 2, II. nadstropje ali
jih posredovati pisno na naslov Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo
okolja, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi se na krajevno običajni način
posreduje javnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-131/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 42. in 47. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, štev. 44/
97) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
STAVBNIH ZEMLJIŠČ V PRVI

OBRAVNAVI

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o stavbnih zemljiščih v prvi
obravnavi in ga posreduje v 30-dnevno
javno razpravo in javno obravnavo. Javno
razpravo in javno obravnavo organizira
Oddelek za prostor in varstvo okolja
Občine Domžale, Savska 2, II. nadstropje.
O javni razpravi in javni obravnavni se
obvesti javnost v glasilu »Slamnik«. Na
javno obravnavo se povabi krajevne
skupnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-140/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 58. člena Zakona o vodah (Ur.
list SRS, štev. 38/81, 29/86, Ur. list RS, štev.
15/91) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
OBVEZNOSTIH LASTNIKOV
PRIBREŽNIH ZEMLJIŠČ ZA

GOSPODARJENJE NA PRIBREŽNIH
ZEMLJIŠČIH TER ČIŠČENJE

POTOKOV IN JARKOV V PRVI
OBRAVNAVI

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o obveznostih lastnikov pribrežnih
zemljišč za gospodarjenje na pribrežnih
zemljiščih ter čiščenje potokov in jarkov v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30 -
dnevno javno obravnavo. Javno
obravnavo organizira in vodi Oddelek za
splošne zadeve Občine Domžale. O javni
razpravi in javni obravnavni se obvesti
javnost v glasilu »Slamnik«. Na javno
obravnavo se povabi krajevne skupnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-142/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o javnih financah (ur.
list RS, štev. 79/99), 9. člena Odloka o
proračunu Občine Domžale za leto 1999
(Ur. vestnik Občine Domžale, štev. 6/99)
in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O NAČINU
PODELJEVANJA DENARNE
POMOČI OB NARAVNIH IN

DRUGIH NESREČAH V PRVI
OBRAVNAVI

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o načinu podeljevanja denarne
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v
prvi obravnavi in ugotavlja njegovo
primernost za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-141/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 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 9. seji dne
10. novembra 1999 sprejel

PRAVILNIK
O HONORIRANJU ČLANKOV,

OBJAVLJENIH
V GLASILU SLAMNIK

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:

merila za honoriranje člankov,
objavljenih v glasilu SLAMNIK
višina honorarjev za posamezno vrsto
člankov
vrste člankov, ki se ne honorirajo.

2. člen
Honorarji se izplačujejo glede na vrsto
posameznega prispevka in sicer za vsako
objavljeno vrstico v stolpcu.

3. člen
Glede na vrsto prispevka se članki
honorirajo po naslednji ceni:

članki strokovne vsebine,
izvirni članki od 19,00 do 21,00 SIT
ocene, komentarji,
reportaže 21,00 SIT
članki s področja
kulture od 17,00 do 19,00 SIT
članki s področja
športa od 15,00 do 16,00 SIT
informacije o
delu društev od 10,00 do 13,00 SIT
razgovori od 19,00 do 21,00 SIT
epigrami, pesmi 1.500,00 SIT
fotografije od 450,00 do 600,00 SIT

Cena za honoriranje člankov je izražena v
neto zneskih.

4. člen
Pisma bralcev, informacije o delu političnih
strank, poročila o delu organov Občine
Domžale, oglasi, obvestila, javne objave
organizacij in skupnosti ter reklame se ne
honorirajo.

5. člen
Honorarje iz 3. člena določa odgovorni
urednik, pri čemer upošteva vloženo delo,
porabljen čas, aktualnost in kvaliteto
članka.

6. člen
Odgovorni urednik ima pravico, da po
lastni presoji naročene članke, pri katerih
je bilo potrebno opraviti veliko dela,
honorira s faktorjem do 1,5.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Domžale. Z
dnem uveljavitve tega pravilnika preneha
veljati Sklep o sprejemu novih cen oglasov
in zahval v glasilu »Slamnik« ter povišanja
honorarjev za dopisnike, štev. 01500-37/97-
31 z dne 03. 03. 1997.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-147/99
Datum: 10.11.1999

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 9. seji dne 10. novembra 1999 sprejel

P R A V I L N I K

SPREMEMBAH PRAVILNIKA O
PLAČAH OBČINSKIH

FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH
ČLANOV DELOVNIH TELES

OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV
TER O POVRAČILIH STROŠKOV

1. člen
V 10. členu Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
2/99) se doda nov 2. odstavek, ki glasi:
»Za opravljanje nadzornega pregleda
pripada članom delovnih skupin, ki
opravljajo nadzorni pregled, nagrada v
višini:

- za vodjo delovne skupine 6.500,00 SIT
- za člana delovne skupine 4.000,00 SIT

za vsakokratno opravljanje nadzornega
pregleda.«
Dosedanji 2. odstavek postane 3.
odstavek.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Domžale,
uporablja pa se od 01.11.1999.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01500-145/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.
list RS, štev. 18/90, 33/90, 20/91 in 12/92),
13. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Ur. list RS, štev. 78/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 9.
seji dne 10. novembra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREMEMBI TARIFE
OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema naslednjo spremembo Tarif
občinskih upravnih taks:

»V Tarifi občinskih upravnih taks se
spremeni naziv Tarife štev. 17, ki po novem
glasi:
»Tarifa štev. 17
Odločba o zavrnitvi obratovalnega časa
gostinskih lokalov«.

2. Sprememba tarife začne veljati z dnem
sprejema.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-148/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 43. in 100. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. list RS, štev. 54/92,
56/92, 42/94 in 41/99), 6. člena Pravilnika
o standardih in normativih (Ur. list RS, štev.
52/95 in 2/98) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 9. seji dne 10. novembra
1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU SPREMEMBE CENE
URNE POSTAVKE POMOČI NA

DOMU

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema predlog spremembe cene
urne postavke izvajanja pomoči na
domu v višini 1.445,00 SIT od sprejema
sklepa.

2. Občinska uprava bo ob pripravi
predloga sprememb in dopolnitev
Odloka o organiziranju pomoči na
domu in merilih za določitev plačil
storitev, ki bo občinskemu svetu
predložen na decembrski seji
predlagala spremembo tarifnega dela
odloka, tako da se plačilo storitev
pomoči na domu glede na materialno
stanje upravičencev z oz. na sedanjo
višino prispevka, ne bi spremenilo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-129/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:50476



477

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.
list RS, štev. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140.
člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, štev.
12/96 in 23/96), 51. člena Zakona o javnih
financah (Ur. list RS, štev. 79/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 9.
seji dne 27. oktobra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA ZA IZGRADNJO

PRIZIDKA K ŠOLI IN
TELOVADNICI TER ADAPTACIJO

OBSTOJEČIH PROSTOROV
OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI

RADOMLJAH

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema Investicijski program za
izgradnjo prizidka k šoli in telovadnici
ter adaptacijo obstoječih prostorov
Osnovne šole Preserje pri Radomljah.

2. Občinski svet Občine Domžale
soglaša, da županja na podlagi
Investicijskega programa za izgradnjo
prizidka k šoli in telovadnici ter
adaptacijo obstoječih prostorov
Osnovne šole Preserje pri Radomljah,
s pogodbo prevzame obveznosti za
celotno izvedbo investicije.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-125/99
Datum: 27.10.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 51. člena Zakona o javnih
financah (Ur. list RS, štev. 79/99) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 9.
seji dne 27. oktobra 1999 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMA
SOFINANCIRANJA BIVALNE

ENOTE ZA ODRASLE DUŠEVNO
MANJ RAZVITE

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema Program sofinanciranja
bivalne enote za odrasle duševno manj
razvite.

2. Občinski svet Občine Domžale soglaša
s podpisom Sporazuma o
sofinanciranju projekta »Naša hiša
Groblje« ter pooblašča županjo za
podpis sporazuma, po katerem bo
Občina Domžale iz letošnjega
proračuna namenila 2,000.000,00 SIT,
iz proračuna za leto 2000 pa
10,614.000,00 SIT.
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3. Občinski svet Občine Domžale
pooblašča županjo, da pred podpisom
sporazuma zagotovi, da se v Sporazum
o sofinanciranju projekta »Naša hiša
Groblje«, vnese določilo, o
zagotavljanju prostih mest za
varovance s stalnim bivališčem v
občinah sopodpisnicah sporazuma v
sorazmerju z njihovimi deleži.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-124/99
Datum: 27.10.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 33. člena Uredbe o lokacijskem
načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-
Šentjakob (Ur. list RS, štev. 46/96) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 9.
seji dne 27. oktobra 1999 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K PODPISU
KUPOPRODAJNE POGODBE O

ODKUPU OBJEKTA PODRUŽNIČNE
OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ IN

PRIPADAJOČIH FUNKCIONALNIH
ZEMLJIŠČ

1. Občinski svet Občine Domžale daje
soglasje k podpisu kupoprodajne
pogodbe o odkupu objekta in
pripadajočih zemljišč pri podružnični
osnovni šoli Dragomelj in pooblašča
županjo za podpis pogodbe.

2. Občinski svet Občine Domžale
pooblašča županjo, da pred podpisom
pogodbe z investitorjem doseže
sporazum o podaljšanju roka predaje
objekta in se v skladu z dogovorom
spremeni VIII. točka predloga
pogodbe.

3. Občinski svet Občine Domžale
predlaga županji, da pred podpisom
pogodbe z investitorjem doseže
sporazum o načinu pokrivanja
stroškov organizacije pouka na
nadomestni lokaciji, če bi se med
potekom gradnje izkazalo za potrebno,
da se le-ta zaradi nemotenega izvajanja
organizira na drugi lokaciji.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-146/99
Datum: 27.10.1999

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 9. seji dne 10. novembra
1999 sprejel

S K L E P

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

1. Zemljišča
parc.št. 1416/3 funk.objekt 94 m2

parc.št. 1526/5 funk.objekt 166 m2

parc.št. 1519/3 funk.objekt 46 m2

k.o. Dob se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od _______ k.o. Dob in
vpišejo v drug zemljiškoknjižni vložek
iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

2. Zemljišča
parc.št. 1512/2 pot 648 m2

parc.št. 1512/3 pot 1471 m2

parc.št. 1512/4 pot  1353 m2

parc.št. 1513/2 pot 547 m2

parc.št. 1527/2 pot 43 m2

parc.št. 1527/4 pot 3 m2

parc.št. 1527/5 pot 8 m2

parc.št. 1475/3 pot 67 m2

parc.št. 1475/4 pot 24 m2

parc.št. 1475/5 pot 186 m2

parc.št. 1475/6 pot 20 m2

parc.št. 1475/7 pot 34 m2

k.o. Dob se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od _______ k.o. Dob in
vpišejo v drug zemljiškoknjižni vložek
iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

3.  Zemljišča
parc.št. 1703/3 funk.objekt 49 m2

parc.št. 1703/4 funk.objekt 460 m2

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 9. seji dne 27. oktobra
1999 sprejel

S K L E P

O SOGLASJU K POGODBI O
SOINVESTIRANJU IZGRADNJE

DOMA ZA VARSTVO STAREJŠIH
OBČANOV NA VIRU PRI

DOMŽALAH

1. Občinski svet Občine Domžale podpira
prizadevanja za izgradnjo domov
ostarelih občanov.

2. Občinski svet Občine Domžale v
zadevi projekta VITAL SENIOR,
Socialno zdravstveni zavod,
Hacquetova 2, Ljubljana naroča
predlagateljem, da do naslednje seje
Občinskega sveta Občine Domžale
pripravijo celovito informacijo in
ustrezne podlage za odločanje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-126/99
Datum: 27.10.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:50479



480

parc.št. 1703/5 funk.objekt 18 m2

parc.št. 1700/3 funk.objekt 43 m2

parc.št. 1700/4 funk.objekt 409 m2

parc.št. 1700/5 funk.objekt 47 m2

parc.št. 1698/3 pot 33 m2

parc.št. 1698/4 pot 301 m2

parc.št. 1698/5 pot 116 m2

parc.št. 1695/2 funk.objekt 178 m2

parc.št. 1684/2 funk.objekt 48 m2

parc.št. 1684/3 funk.objekt 48 m2

parc.št. 1704/3 cesta 76 m2

parc.št. 1704/4 cesta 711 m2

parc.št. 1704/5 cesta 1231 m2

parc.št. 1704/6 cesta 982 m2

parc.št. 1717/2 funk.objekt 39 m2

parc.št. 1717/3 funk.objekt 14 m2

parc.št. 1717/4 funk.objekt 74 m2

parc.št. 1717/5 funk.objekt 91 m2

parc.št. 1717/6 funk.objekt 276 m2

parc.št. 1726/2 funk.objekt 20 m2

parc.št. 1720/2 funk.objekt 92 m2

parc.št. 1711/3 funk.objekt 52 m2

parc.št. 1711/4 funk.objekt 358 m2

parc.št. 1711/5 funk.objekt 77 m2

parc.št. 1711/6 funk.objekt 462 m2

parc.št. 1708/2 pot 613 m2

parc.št. 1707/2 funk.objekt 244 m2

parc.št. 1735/3 funk.objekt 68 m2

parc.št. 1735/4 funk.objekt 126 m2

parc.št. 1735/5 funk.objekt 387 m2

parc.št. 1734/3 pot 98 m2

parc.št. 1734/4 pot 23 m2

parc.št. 1734/5 pot 214 m2

parc.št. 1739/2 funk.objekt 52 m2

parc.št. 1739/3 funk.objekt 265 m2

parc.št. 1744/2 funk.objekt 61 m2

parc.št. 1744/3 funk.objekt 21 m2

parc.št. 1744/4 funk.objekt 70 m2

k.o. Dob se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama št. 027 (S
XXVII) k.o. Dob in vpišejo v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je

že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

4. Zemljišča
parc.št. 5674/2 pot 240 m2

parc.št. 5686/3 pot 335 m2

parc.št. 5739/2 pot 154 m2

parc.št. 5769/3 pot 9 m2

parc.št. 5769/4 pot 304 m2

k.o. Domžale se izvzame iz splošne
rabe. Odpišejo se od vl.št._______ k.o.
Domžale in vpišejo v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je
že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

5. Zemljišča parc. št. 955/2 s pov. 88m2,
955/3 s pov. 32 m2, 955/4 s pov. 34 m2,
955/5 s pov. 48 m2, 955/6 s pov. 45 m2,
955/7 s pov. 50 m2, 955/8 s pov. 32 m2

in 955/9 s pov. 54 m2 k.o. Homec se
izvzamejo iz splošne rabe poti.
Odpišejo se od seznama številka III
(S003) k.o. Homec in vpišejo v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je
že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

6. Zemljišči parc. št. 697 s pov. 391m2 in
parc. št. 696/1 s pov. 253 m2 k.o. Selo,
se izvzameta iz splošne rabe poti.
Odpišeta se od seznama številka III
(S003) k.o. Selo in vpišeta v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je
že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

7. Zemljišče parc. št. 1146/4 s pov. 371m2

k.o. Brezovica, se izvzame iz splošne
rabe poti. Odpiše se od seznama
številka XXX (S030) k.o. Brezovica in
vpiše v drug zemljiškoknjižni vložek
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iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

8. Občinski svet občine Domžale
pooblašča županjo za podpis pogodbe
o neodplačnem prenosu zemljišč
navedenih v točkah od 1. – 4. tega
sklepa v last in posest Republike
Slovenije.

9. Investitor gradnje avtoceste na odseku
Šentjakob – Blagovica se je dolžan s
pogodbo zavezati, da bo ceste in poti
iz 1. do 4. 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 eventuelnih nadvozov,
podvozov in drugih objektov na njih,
ki ostanejo last investitorja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-130/99
Datum: 10.11.1999

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 9. seji dne 10. novembra
1999 sprejel

S K L E P

O OBRAVNAVI
ZAKLJČNEGA RAČUNA JAVNEGA

PODJETJA
»KOMUNALNO-

STANOVANJSKEGA PODJETJA
DOMŽALE, p.o.«

ZA POSLOVNO LETO 1998

1. Občina Domžale zahteva, da javno
komunalno podjetje PRODNIK, d.o.o.
Domžale z letom 2000 na segmentih
vodovoda in kanalščine poleg
knjigovodskega vodenja po
posameznih občinah uvede tudi seg-
ment skupnih stroškov v sklopu
posameznih omrežij. Ta zajema v
segmentu vodovoda stroške črpališč
in rezervoarjev skupnega pomena ter
primarnih vodov; v segmentu
kanalščine pa stroške kolektorjev,
razbremenilnikov in primarnih vodov;
javno podjetje PRODNIK, d.o.o.
Domžale pripravi tudi razdelilnik
pokrivanja skupnih stroškov na osnovi
količin, ki jih koristi posamezna občina
v okviru skupnih omrežij.

2. Občina Domžale nalaga javnemu
komunalnemu podjetju PRODNIK,
d.o.o. Domžale, da Zaključni račun
Komunalno-stanovanjskega podjetja
Domžale, p.o. za poslovno leto 1998
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik št. 7/99 ) je
Občinski svet Občine Domžale na 8. seji
dne 29. septembra1999 sprejel

ODLOK

O RAZVELJAVITVI ODLOKA O
ORGANIZACIJI SKUPNE

OBČINSKE UPRAVE OBČIN
DOMŽALE IN TRZIN

1. člen
Razveljavlja se Odlok o organizaciji
skupne občinske uprave Občin Domžale
in Trzin (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 12/98 ).

2. člen
Ta odlok prične veljati z 1.10.1999.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-105/99
Datum: 29.09.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

uskladi v skladu s pripombami in
mnenjem pooblaščenega revizorja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01500-143/99
Datum: 10.11.1999

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

uradni vestnik.p65 15.11.99, 13:50482



483

Na podlagi 102. člena Stanovanjskega
zakona (Ur. List RS št. 18/91, 21/94 in 23/
96), Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega
sklada Občine Domžale (Ur. Vestnik
Občine Domžale št.1/97 in 13. člena
Statuta Stanovanjskega sklada Občine
Domžale (Ur. Vestnik Občine Domžale št.
5/97) je Upravni odbor Stanovanjskega
sklada Občine Domžale na 21. seji dne
11.11.1999 sprejel

SKLEP

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SOCIALNIH

STANOVANJ V OBČINI DOMŽALE

1. člen
V 28. členu se doda nov odstavek, ki se
glasi:
Sestavni del Pravilnika so tudi pojasnila za
izvajanje pravilnika ter za točkovanje
stanovanjskih, gmotnih in
socialnozdravstvenih razmer.

2. člen
V 29. členu se 1. točka spremeni tako, da
se glasi:
1. Stanovanjski status:
- prosilec je brez stanovanja 160 točk
- prosilec je podnajemnik 150 točk
- prosilec stanuje
  v samskem domu 140 točk
- prosilec stanuje z družino pri starših ali
  sorodnikih 130 točk
 (Opomba: točkovanja se med seboj
izključujejo)

V 2. točki se druga alinea spremeni tako,
da se glasi:
- bivanje v kletnem ali podstrešnem
  stanovanju 40 točk
V 3. točki se črta četrta alinea.

V 5. točki se druga alinea spremeni tako,
da se glasi:
- stanovanje z vhodom neposredno
  z dvorišča 10 točk
V 5. točki se tretja alinea črta.

3. člen
V 30. členu se prva alinea spremeni tako,
da se glasi:
 - za vsakega mladoletnega
   otroka 30 točk

4. člen
V 31. členu se druga alinea spremeni, tako
da se glasi:
- status roditelja, ki sam preživlja otroka
  (samohranilec) 40 točk
Četrta alinea se črta.

5. člen
V 33. členu se spremeni prva alinea, tako
da se glasi:
- družino, v kateri nobeden od
  staršev ni starejši od 35 let
  (mlada družina) 60 točk
Doda se nova četrta alineam ki se glasi:
- oseba s statusom žrtve
  vojnega nasilja 30 točk

6. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
STANOVANJSKI SKLAD

Številka: 01300-7/97-99
Datum: 11.11.1999

PREDSEDNIK
UPRAVNEGA ODBORA

 Marko Vresk, dipl.pravnik l.r.
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POJASNILA ZA IZVAJANJE
PRAVILNIKA TER ZA

TOČKOVANJE STANOVANJSKIH,
GMOTNIH IN

SOCIALNOZDRAVSTVENIH
RAZMER

K 29. členu:
Pri ugotavljanju cenzusa za upravičenost
do dodelitve socialnega stanovanja v
najem in pri opredelitvi primernih
stanovanjskih površin se upošteva tudi
ožjega družinskega člana prosilca-tujca, če
ima dovoljenje za stalno bivanje skladno z
zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91).

1. Stanovanjski status
udeleženca razpisa, ki je brez stanovanja.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

prebiva v prostorih za začasno bivanje
(začasno prebivališče v materinskem
domu , zavetišču, na gradbiščih,
prostori v začasnih zgradbah in
podobno), opredeljenih v 1. točki 3.
člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št.18/91, 19/91-I, 21/94 in 23/
96);
z družino prebiva v stavbah, zgrajenih
za nastanitev posameznikov,
opredeljenih v 2. točki 3.člena
stanovanjskega zakona;
sam ali z družino občasno prebiva v
stanovanjskih stavbah, vendar brez
statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja.

udeleženec razpisa stanuje v samskem
domu,
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa
sklenjeno pogodbo o najemu prostora,
zgrajenega za nastanitev posameznika.
udeleženec razpisa, ki je podnajemnik,
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa
dokazila o plačevanju podnajemnine ali

najemnine kot za profitno stanovanje.
udeleženec razpisa stanuje pri starših ali
sorodnikih,
Točkuje se, če udeleženec razpisa
razpolaga z dokazilo, da stanuje pri starših
ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču ali gospodinjski skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja
Bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

biva v stanovanju, ki ne dosega
minimalnih standardov opremljenosti,
ovrednoteno z največ 110 točkami:
ki biva v objektu, predvidenem za
rušenje ali potrebnim celovite
rekonstrukcije.

Bivanje v kletnem ali podstrešnem
stanovanju.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

biva v stanovanju, katerega tla so za
meter ali več pod nivojem neposredne
okolice objekta.
biva v stanovanju, ki je neposredno
pod strešno konstrukcijo, s poševnimi
stropovi, kjer ni toplotne izolacije

3. Stanovanjska površina
Pri točkovanju se upoštevajo podatki o
površini stanovanja iz sklenjene najemne
oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja.

4. Neprimernost stanovanja -
stanovanja brez posameznih delov
oziroma souporabo posameznih delov
stanovanja:

stanovanje brez kuhinje,
 stanovanje brez sanitarnih prostorov.

Točkuje se udeleženca razpisa, ki je brez
kuhinje oziroma brez WC in kopalnice v
stanovanju oziroma ima WC izven
stanovanja.
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stanovanje s souporabo kuhinje,
stanovanje s souporabo sanitarnih
prostorov.

Točkuje se le v primeru, ko uporabniki
stanovanja niso družinski člani.

5. Funkcionalnost stanovanja
stanovanja z grajenimi ovirami.

Točkuje se, če je udeleženec razpisa
oziroma njegov družinski član trajno vezan
na uporabo invalidskega vozička.

stanovanje z vhodom neposredno z
dvorišča.

Točkuje se le v primeru, če je vhod
neposredno v bivalne prostore.

K 30. členu
Število ožjih družinskih članov
Točkuje se nosečnost, izkazana s
potrdilom zdravnika.
družina z družinskim članom iz 6.člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let.
Točkuje se, če udeleženca razpisa veže
dolžnost preživljanja ožjega družinskega
člana, starega nad 65 let.

K 31. členu:
Ločeno življenje
Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe o
oddaji v rejništvo, v drugo družino ali
zavod razvidno, da so razlog oddaje
neprimerne stanovanjske razmere.
Roditelj, ki sam preživlja mladoletnega
otroka.
Točkuje se v primeru, da roditelj sam
preživlja otroka, kar dokazuje z rojstnim
listom oziroma s potrdilom, da je
preživnina neizterljiva. Takšno tolmačenje
je skladno z odločbo Ustavnega sodišča
št. 1967, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
45/98.

K 32. členu
Zdravstvene razmere
trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami
Določilo velja v primerih, če gre za
obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami oziroma
obolenja, na katera slabe stanovanjske
razmere neugodno vplivajo.
Točke za več družinskih članov, pri katerih
je ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s
slabimi stanovanjskimi razmerami, se
seštevajo.

K 33. členu
Mlada družina
Kot starost 35 let se šteje 35 let,
dopolnjenih v letu razpisa. Kot mlada
družina se upoštevajo vse družinske oblike
(tudi družina le z enim roditeljem).

Invalidnost
Invalidnost se točkuje, kolikor ni
zagotovljeno institucionalno varstvo:

družini, ki živi z otrokom, ki ima
zmerno,težje ali težko duševno ali
težko telesno motnjo, ugotovljeno po
pristojni komisiji (izvidi in mnenje
specialistične pediatrične službe oz.
odločbo po pravilniku o razvrščanju in
razvidu otrok in mladostnikov in
mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju (Uradni
list SRS, št. 18/77)
družini, katere prosilec ali odrasli
družinski član je invalid (odločba Cen-
tra za socialno delo, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oz. Zavoda za zaposlovanje)
družini, katere odrasli družinski član
ima podaljšano roditeljsko pravico
(odločba sodišča).
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Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem vestniku Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, štev. 1/97) in 127. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 2/96 in 16/96) dajem

URADNI POPRAVEK
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V OBČINI

DOMŽALE

Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 10/99) se doda obrazec za oceno stanovanjskih razmer :

OBRAZEC ZA OCENO STANOVANJSKIH RAZMER

1. Stanovanjski status:
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 160 točk
1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,

ki je brez stanovanja 30 točk
1.3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali

najemnik profitnega stanovanja 140 točk
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,

ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja 30 točk
1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu 130 točk
1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 120 točk

2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju 30 točk

3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2 na družinskega člana 20 točk
3.2 od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15 točk
3.3. 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 točk

4. Arhitektonske ovire
4.1. Gibalno ovirana oseba 50 točk

5. Mlada družina, Mladi
5.1. Starost družine do 35 let 60 točk
5.2. Starost udeleženca razpisa do 30 let 30 točk
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POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE
OBRAZCA ZA OCENO

STANOVANJSKIH RAZMER
(hrbtna stran obrazca)

1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez

stanovanja
Točkuje se udeleženec razpisa

ki prebiva v prostorih za začasno
prebivanje (začasno prebivališče na
gradbiščih, prostori v začasnih
zgradbah in podobno), opredeljenih v
1. točki 3. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS ŠT. 18/91, 19/91-I in 21/
94);
ki z družino prebiva v stavbah,
zgrajenih za nastanitev posameznikov,
opredeljenih v 2. točki 3. člena
stanovanjskega zakona;
ki sam ali z družino občasno prebiva v
stanovanjskih stavbah, vendar brez
statusa podnajemnika ali uporabnika
stanovanja.

1.2.udeleženec razpisa z najmanj tretjino
delovne dobe, ki je brez stanovanja

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/
94) je polna delovna doba za moškega 40
let, za žensko 35 let, zato se dodatno:

točkuje udeleženec razpisa, ki ima
najmanj 13 let delovne dobe;
točkuje udeleženka razpisa, ki ima
najmanj 11 let delovne dobe,

1.3.udeleženec razpisa, ki je podnajemnik
ali najemnik profitnega stanovanja

Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima
sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima
dokazila o plačevanju podnajemnine ali
najemnine za profitno stanovanje.
1.4.udeleženec razpisa z najmanj tretjino

delovne dobe, ki je podnajemnik ali
najemnik profitnega stanovanja

Točkuje se udeleženec oziroma
udeleženka razpisa, ki ima najmanj 13
oziroma 11 let delovne dobe in ima
sklenjeno podnajemno pogodbo ali
najemno pogodbo za profitno stanovanje

6. Družina z večjim številom otrok
6.1. Najmanj trije mladoletni otroci 60 točk
6.2. za vsakega nadaljnjega otroka 60 točk

7. Invalidnost
7.1. Invalidnost 60 točk

8. Družina z manjšim številom zaposlenih
8.1. Zaposlenost v družini 40 točk

9. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakona
9.1. Doktorat ali magisterij 35 točk
9.2. Visoka izobrazba 30 točk
9.3. Višja izobrazba 25 točk
9.4. Srednja izobrazba 20 točk
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ali ima dokazilo o plačevanju
podnajemnine ali najemnine za profitno
stanovanje.
1.5.udeleženec razpisa stanuje v samskem

domu
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima
sklenjeno pogodbo o uporabi prostora,
zgrajenega za nastanitev posameznika.
1.6.udeleženec razpisa stanuje pri starših

ali sorodnikih.
Točkuje se udeleženec razpisa, ki
razpolaga z dokazilom, da stanuje pri
starših ali sorodnikih (potrdilo o
 stalnem prebivališču in gospodinjski
skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja
Določilo velja v primerih, če gre za
stanovanje, ki ne dosega minimalnega
standarda, kar pojasnjuje 15. člen
pravilnika.

3. Utesnjenost v stanovanju
Pri izračunu se upoštevajo podatki o
površini stanovanja iz sklenjene najemne
oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja.
Točkuje se stanovanje udeleženca,
katerega stanovanjski status je zajet v
točki 1, in sicer od točke 1.3. do 1.6.

4. Arhitektonske ovire
Določilo velja v primerih, če je udeleženec
razpisa oziroma njegov družinski član
gibalno oviran. Točkuje se udeleženec
razpisa, oziroma njegov ožji družinski član,
ki je trajno vezan na uporabo invalidskega
vozička.

5. Mlada družina, mladi
5.1. Določilo velja v primerih družin z

najmanj enim otrokom, v katerih
roditelja nista starejša od 35 let. Za

starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih
v letu razpisa.

5.2.Določilo velja v primerih, če je
udeleženec razpisa star manj kot 30 let.

6. Družina z večjim številom otrok
6.1. najmanj trije otroci
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima
najmanj tri mladoletne otroke.
6.2.za vsakega nadaljnjega otroka
Dodatno se točkuje udeleženec razpisa, ki
ima štiri oziroma več otrok. Upošteva se
tudi zdravniško izkazana nosečnost.

7. Invalidnost
Določilo temelji na zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
(Uradni list SRS, št.4/83) in velja v
primerih, če gre za invalidnost, zaradi
katere je udeleženec razpisa ali odrasli
družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom
in mnenjem pristojne komisije Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oz. komisije za razvrščanje.
Določilo velja tudi v primerih, če gre za
družino z mladoletnim otrokom, ki ima
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni
komisij za razvrščanje.
Pristojne komisije za razvrščanje so pri
centrih za socialno delo oziroma
specializiranih ustanovah ter zavodih za
usposabljanje.

8. Družina z manjšim številom
zaposlenih

Določilo velja v primerih, če gre za družino,
ki šteje najmanj tri člane in je zaposlen
samo en družinski član.

9. Izobrazba
Točkuje se strokovna izobrazba
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udeleženca razpisa in strokovna izobrazba
njegovega zakonca, točke se seštevajo.

OBČINA DOMŽALE
Urad županje

Številka: 01500-150/99
Datum: 10.11.1999

Odgovorna urednica
Uradnega vestnika Občine Domžale

Helena DRNOVŠEK, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem
vestniku Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 1/97) in 127. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 2/96 in 16/96) dajem

URADNI POPRAVEK
TARIF OBČINSKIH UPRAVNIH

TAKS

Naziv tarife št. 3 se pravilno glasi : »Za
vloge o odkupu, menjavi ali najemu
nepremičnin v lasti občine.«

OBČINA DOMŽALE
Urad županje

Številka : 01500-149/99
Datum : 10.11.1999

Odgovorna urednica
Uradnega vestnika Občine Domžale

Helena DRNOVŠEK, l.r.
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