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Domžale, 6. 12. 2021, št. 12 • cena z DDV: 1,30 €

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 18. 11. 2021 sprejel 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POGOJIH IN 
KRITERIJIH TER POSTOPKU SPREJEMA OTROK V VRTEC 

1. člen

Spremeni se 8. člen Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok  
v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
12/12 in 10/13, v nadaljevanju: odlok) tako, da se glasi:

»8. člen

(1) Komisija najprej obravnava vloge otrok, ki imajo v skladu z določili zakona,  
ki ureja področje predšolske vzgoje, prednost pri sprejemu v vrtec. 

(2) Preostale vloge za vpis otrok v vrtec komisija razvrsti glede na posamezne letnike 
rojstva otrok in jih tako razvrščene obravnava po naslednjih kriterijih:
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KRITERIJ ŠTEVILO 
TOČK

1. Otrok in vsaj eden od staršev ima stalno prebivališče na območju občine Domžale 
ali
otrok tujcev, ki ima skupaj z enim od staršev stalno ali začasno prebivališče na območju 
občine Domžale in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji
ali
otrok iz rejniške družine, če ima rejnik stalno prebivališče na območju občine Domžale 100

2. Otrok, ki je bil v preteklem šolskem leti izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši 
predložijo potrdilo zdravnika 50

3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo 50
4. Otrok, ki je v rejniški družini 50
5. Starost otroka na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec do 20
6. Starost otroka najmanj 11 mesecev na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum 

sprejema otrok v vrtec, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela 8

7. Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam in zanj med šolskim 
letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu:
• enkrat
• dvakrat ali večkrat

5
10

8. Otrok iz družine z več mladoletnimi otroki
• 3 otroci ali več
• 2 otroka

4
2

9. V vrtec so že vključeni otrokovi bratje in sestre in vsaj eden od njih bo v prihodnjem 
šolskem letu še obiskoval vrtec 6

10. Vloga je oddana istočasno za dva ali več otrok iz družine in oba ali vsi otroci so na 
dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec dopolnili starost 
najmanj 11 mesecev in starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela 3

11. Otrok, ki ima priporočilo razvojne ambulante, centra za zgodnjo obravnavo ali za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov v okviru otroškega dispanzerja, z navedbo 
razlogov za nujnost vključitve otroka v vrtec 7

(3) Starost otroka se šteje v dnevih na dve decimalki. Formula za izračun: starost 
otroka v dnevih se pomnoži z maksimalnim številom točk (20) in deli z najvišjo 
možno starostjo (2190 dni=365 dni krat 6 let).

(4) V primeru, da otrok na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot datum sprejema 
otrok v vrtec,  še ne dopolni starosti 11 mesecev ali če njegovi starši še uveljavljajo 
pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela ter bi bil glede 
na doseženo število točk po kriterijih tega člena odloka lahko sprejet, ni sprejet. V 
tem primeru se otrok na prednostnem vrstnem redu preskoči in se sprejme med 
šolskim letom, ko dopolni starost najmanj enajst mesecev in njegovi starši prenehajo 
uveljavljati pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, vendar 
le v primeru, da nastanejo med šolskim letom nova prosta mesta. 
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(5) Komisija dejstva in okoliščine, ki se 
upoštevajo pri odločanju o sprejemu 
otrok v vrtec upošteva po stanju na dan 
odločanja komisije, razen izpolnjevanja 
starostnega pogoja za sprejem v vrtec, 
ki se upošteva na dan, ki je v javnem 
vpisu opredeljen kot datum sprejema 
otrok v vrtec. 

(6) Vlogo se točkuje tako, da se pri 
vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli 
pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih 
kriterijih se upoštevajo točke največ 
enega izmed podkriterijev. Če več vlog 
doseže enako število točk, se upošteva 
dodatni kriterij:- prednost ima starejši 
otrok glede na datum rojstva. V primeru, 
da ima še vedno več vlog enako število 
točk, ima prednost otrok z nižjo vredno-
stjo zadnjih treh številk EMŠO.«. 

2. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-10/2021
Datum:   18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 12. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale št. 6/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP 

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČK 
ZA IZRAČUN  

NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  

ZA LETO 2022

1. Vrednost točke za izračun nado-
mestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2022 
znaša 0,00158  €.

2. Vrednost točke za izračun nado-
mestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2022 
znaša 0,10298 €.

3. Sklepa se uporabljata od 01. 01. 2022 
dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-29/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 54. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 2/12-uradno preči-
ščeno besedilo) in 20. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP 
O SPREMEMBI CEN 

PROGRAMOV VRTCEV,  
KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme spremembo cen progra-
mov vrtcev, ki izvajajo javno službo, 
mesečno na otroka:
– za otroke I. starostnega obdobja 

je cena programa 543,27 EUR,
– za otroke II. starostnega ob-

dobja, kombinirani oddelek in 
oddelek otrok starih 3-4 leta je 
cena programa 401,13 EUR,

– stroški živil v ceni programa 
znašajo 38,12 EUR.

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Domžale in se uporablja od 1. 
1. 2022 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-34/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP 

O DOLOČITVI PROSTORSKIH 
OKOLIŠEV, IZ KATERIH SE 
FINANCIRAJO PREVOZI 

UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO

1. člen 

Občina Domžale zagotavlja sredstva 
za financiranje prevozov učencev v 
osnovno šolo, ki prebivajo v prostorskih 
okoliših: ID 34, ID 146 in ID165, vse k.o. 
Študa (1963) v samostojno šolo, šolski 
okoliš Osnovne šole Venclja Perka. 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Dom-
žale, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-33/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP 

O DOLOČITVI JAVNE 
INFRASTRUKTURE NA 
PODROČJU KULTURE  
V OBČINI DOMŽALE

1. Javno infrastrukturo na področju 
kulture v občini Domžale predsta-
vljajo naslednje nepremičnine in 
oprema v lasti Občine Domžale:
– Likovno razstavišče, Mestni trg 

1, Domžale, ki leži na nepre-
mičnini s parc. št. 3945/2, k.o. 
Domžale,

– Knjižnica Domžale, Cesta talcev 
4, Domžale, ki predstavlja posa-
mezni del št. 28, stavbe št. 5966, 
k.o. Domžale, 

– Krajevna knjižnica Ihan, Ihan, 
Šolska ulica 5, Domžale, ki 
predstavlja posamezni del št. 2, 
stavbe št. 991, k.o. Ihan,

– Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale, Ljubljanska cesta 61, 
Domžale, ki leži na nepremič-
nini s parcelno št. 4854, k.o. 
Domžale,

– Menačenkova domačija, Can-
karjeva ulica 9, Domžale, ki leži 
na nepremičnini s parcelno št. 
4914, k.o. Domžale,

– Oder, nadstrešnica ter platnena 
streha Poletnega gledališča Stu-
denec, ki predstavljajo stavbni 
pravici št. 9002 in 9004, obe 
k.o. Studenec.

2. S tem sklepom preneha veljati Sklep 
o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v občini Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
6/03, 03/14). 

3. Občinska uprava se zaveže v roku 
30 dni po pričetku veljavnosti tega 
sklepa v zemljiško knjigo predlagati 
vpis zaznambe nepremičnin iz 1. 
točke sklepa kot javno kulturno 
infrastrukturo. 

4. Ta sklep začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-28/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP  
O SEZNANITVI S POROČILI 
JAVNEGA KOMUNALNEGA 

PODJETJA PRODNIK D.O.O. ZA 
LETO 2020 

Občinski svet Občine Domžale se je se-
znanil s poročili Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik:
– o izvajanju gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Domžale za leto 2020,

– o izvajanju gospodarske javne 
službe odvajanja odpadnih voda v 
občini Domžale za leto 2020,

– o izvajanju gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki v občini 
Domžale za leto 2020,

– o izvajanju gospodarske javne 
službe pokopališke in pogrebne 
dejavnosti ter urejanja pokopališč v 
občini Domžale za leto 2020,

– o izvajanju investicijskih vlaganj v 
obnovo javne infrastrukture občine 
Domžale v letu 2020,

– o Letnem poročilo podjetja za leto 
2020.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-22/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 15. člena Odloka o Kultur-
nem domu Franca Bernika Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 11/03, 1/04, 
6/12, 5/19) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP  
O DOLOČITVI VIŠINE DELA 

PLAČE IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

ZA LETO 2020

Direktorica javnega zavoda Kulturni dom 
Franca Bernika je upravičena do izplačila 
dela plače za delovno uspešnost iz na-
slova prodaje blaga in storitev na trgu za 
leto 2020, in sicer v višini 1 bruto plače 
direktorice na dan 1. 1. 2021.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-30/2021
Datum:   18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
19. seji dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP  
O STRATEGIJI TURIZMA  

2022 - 2029

Občinski svet Občine Domžale sprejme 
Strategijo turizma 2022 – 2029. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   0073-31/2021
Datum:    18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



IZDAJATELJ: Občina Domžale
ODGOVORNA UREDNICA: Alja Sitar

Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.: 01 7214 561
TISK: SBI d.o.o., Ljubljana

ISSN 1408-6921

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 19. seji 
dne 18. 11. 2021 sprejel 

SKLEP 
O IZDAJI SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale soglaša, da se za direktorja javnega zavoda Center 
za zaščito in reševanje Domžale imenuje Andrej Jarc, Suhadole 43, 1218 Komenda, 
za mandatno obdobje petih let.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0075-13/2021
Datum:   18. 11. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.


