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Domžale, 28. 03. 2011, št. 3    cena z DDV: 1,26 €

Na podlagi 29. člena Statuta Obči-
ne Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. št. 16/04-  uradno preči-
ščeno besedilo) je Statutarno-pravna 
komisija na svoji 2. seji dne 21. 03. 2011 
določila prečiščeno besedilo Odloka 
o pogojih in kriterijih ter postopku 
sprejema otrok v vrtec.

Prečiščeno besedilo odloka obsega: 
- Odlok o pogojih in kriterijih ter 

postopku sprejema otrok v vrtec 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 4/09), ki velja od 07.04.2009;

- Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o pogojih in kriterijih 
ter postopku sprejema otrok v 
vrtec (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 12/09), ki velja od 
24.11.2009;

- Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o pogojih in kriterijih 
ter postopku sprejema otrok v 
vrtec (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 1/11), ki velja od 
01.02.2011.

ODLOK 

O POGOJIH IN KRITERIJIH 
TER POSTOPKU SPREJEMA 

OTROK V VRTEC 
(uradno prečiščeno besedilo)

UVODNE DOLOČBE 

1. člen

Ta odlok ureja pogoje, kriterije in po-
stopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec 
Domžale in Vrtec Urša, ter sestavo in 
način dela komisije za sprejem otrok. 

Za Vrtec Domžale in Vrtec Urša se 
uporablja skupen izraz: vrtec. 

Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni 
smiselno upoštevati pogoje in krite-
rije iz tega odloka za sprejem otrok v 
koncesijski del vrtca in o tem skleniti 
aneks h koncesijski pogodbi. Zaseb-
ni vrtci s koncesijo so dolžni pred 
sprejemom otrok predložiti občini v 
potrditev seznam otrok, predvidenih 
za sprejem in morebitno čakalno listo 
za koncesijski del vrtca.
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VPIS OTROKA V VRTEC 

2. člen

Vrtec vpisuje in sprejema predšol-
ske otroke v svoje programe na podla-
gi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec 
enkrat letno objavi skupni javni vpis 
novincev za naslednje šolsko leto. 

Besedilo javnega vpisa novincev 
vrtec uskladi z občino ustanoviteljico. 
Besedilo se objavi v občinskem glasilu 
in na spletni strani vrtca.

Pred objavo javnega vpisa mora vr-
tec z občino ustanoviteljico uskladiti 
število oddelkov oziroma kapacitet, 
ki so predmet javnega vpisa. Predlog 
oblikovanja oddelkov oz. prostih 
kapacitet za novo šolsko leto vrtec 
pripravi do konca koledarskega leta 
pred novim šolskim letom.

Starši oziroma skrbniki otroka (v 
nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v 
vrtec tako, da oddajo vlogo za sprejem 
otroka v vrtec na predpisanem obraz-
cu, ki ga določi župan. 

Vlogo za sprejem otroka v vrtec do-
bijo starši na sedežu vrtca, v enotah 
vrtca in na spletnih straneh vrtca. 

Vlogo za sprejem otroka v vrtec 
vložijo starši na sedežu vrtca osebno 
ali priporočeno po pošti v roku, nave-
denem v javnem vpisu. 

Ne glede na število oddanih vlog 
v vrtec, se šteje, da so starši oddali 
eno vlogo.

Sprejeta vloga za sprejem otroka 
v vrtec se vpiše v enotno evidenco 
sprejetih vlog. 

3. člen

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je 
dopolnil starost najmanj 11 mesecev, 
če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.

Za starše otrok, ki so oddali vlogo za 
vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo 
zahtevo pristojni center za socialno 
delo posreduje podatke o izteku pra-
vice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela.

4. člen

Vrtec mora na svojih spletnih 
straneh objaviti informacijo o številu 
mest, ki jih zagotavlja za predšolske 
otroke, o številu prostih mest po po-
sameznih enotah in programih, ter 
podatek o čakalni dobi. 

5. člen

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, od-
loča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca, 
v katerem so starši oddali vlogo ali od 
njega pooblaščena oseba.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, 
kot je v vrtcu prostih mest, odloča o 
sprejemu Komisija za sprejem otrok 
(v nadaljevanju: komisija). 
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SESTAVA IN NAČIN DELA 
KOMISIJE 

6. člen

Komisija je sestavljena iz šestih 
predstavnikov: 
- enega predstavnika Vrtca Dom-

žale, ki ga predlaga ravnatelj 
Vrtca Domžale,

- enega predstavnika Vrtca Urša, 
ki ga predlaga ravnatelj Vrtca 
Urša,

- enega predstavnika staršev, ki 
ga predlaga svet staršev Vrtca 
Domžale,

- enega predstavnika staršev, ki ga 
predlaga svet staršev Vrtca Urša,

- dveh predstavnikov občine usta-
noviteljice, ki ju predlaga župan. 

Člane komisije imenuje župan Ob-
čine Domžale za štiri leta. 

Delo komisije vodi predsednik, ki 
ga člani komisije izvolijo na prvi seji. 
Če se o predsedniku ne morejo spo-
razumeti, vodi komisijo predstavnik 
občine ustanoviteljice. 

Komisija veljavno sklepa, če je pri-
sotna večina članov komisije.

Komisija odloča z večino glasov 
vseh članov.

Komisija obravnava vloge na svoji 
seji v skladu z določbami Zakona o 
vrtcih. Na seji komisije so lahko pri-
sotni samo člani komisije, oseba, ki 
vodi postopek in zapisnikar. Komisija 
na podlagi podatkov, ki so navedeni 
v vlogi oziroma podatkov, ki jih pri-

dobi pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov, določi število točk po posa-
meznih kriterijih in določi prednostni 
vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost 
podatkov, navedenih v vlogah, pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, 
ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če 
komisija ugotovi nepravilnost po-
datkov, navedenih v vlogi, odloči na 
podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov. 

Komisija odloča po določbah skraj-
šanega ugotovitvenega postopka, 
določenem v zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek.

Komisija za vodenje postopkov do 
izdaje upravnih aktov pooblasti ose-
bo, zaposleno v vrtcu, ki izpolnjuje 
pogoje za vodenje postopkov v skladu 
z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku.

Administrativna dela za komisijo 
opravljata skupaj Vrtec Domžale in 
Vrtec Urša. 

Komisija o svojem delu vodi zapi-
snik.

POSTOPEK ODLOČANJA IN 
ODLOČITVE KOMISIJE  

7. člen

Komisija odloča o sprejemu otrok v 
vrtec na podlagi objavljenega javnega 
vpisa praviloma enkrat letno do 30. 
aprila za naslednje šolsko leto. 



Uradni Vestnik Št. 3/1134

Komisija obravnava vse vloge za 
vpis otroka v vrtec, ki so vložene do 
dneva izteka razpisnega roka.  

Če starši oddajo nepopolno vlogo 
ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev 
za sprejem potrebuje še druge po-
datke, lahko starše pozove k odpravi 
pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge 
tudi po elektronski pošti, telefonu ali 
ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem 
se napiše uradni zaznamek. Če vloga 
ni dopolnjena, se jo obravnava in o 
sprejemu otroka odloči na podlagi 
podatkov, ki jih vsebuje vloga.

7.a člen

Preden komisija začne z obravnavo 
vlog za sprejem novincev, najprej 
obravnava in reši vloge za premesti-
tve otrok iz zavoda v zavod v okviru 
Občine Domžale oziroma iz enote v 
enoto v okviru posameznih zavodov, 
da bi se družinam tako omogočilo 
bivanje dveh otrok iz iste družine v 
istem vrtcu oziroma isti enoti, da bi 
se upoštevale potrebe staršev glede 
na poslovni čas posameznih enot vrt-
cev ter da bi se omogočila vključitev 
otroka v enoto vrtca v šolskem okoli-
šu, kjer ima otrokova družina stalno 
bivališče.

Premeščanje je dopustno le v pri-
meru, če se vrsta in število oddelkov 
že vključenih otrok ne spremeni ali pa 
se vrsta in število oddelkov spremeni 
tako, da se na ta način pridobijo pro-
sta mesta.

POGOJI IN KRITERIJI ZA 
SPREJEM OTROK V VRTEC  

8. člen

Pogoj za sprejem otroka v vrtec 
je, da ima otrok skupaj s starši ali z 
enim od staršev stalno prebivališče 
na območju občine Domžale oziroma 
je Občina Domžale zavezana zanj za 
doplačilo razlike v ceni programa ter 
še ni vključen v vrtec.

Komisija ima pravico, da izjemoma 
uvrsti otroka na listo, čeprav starši 
ne izpolnjujejo pogoja iz prvega od-
stavka tega člena in sicer v primeru 
posebnih socialnih okoliščin na pod-
lagi priporočila Centra za socialno 
delo Domžale.

Šteje se, da otrok v rejniški družini 
izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča 
iz prejšnjega odstavka tega člena, 
kadar imajo njegovi rejniki stalno 
prebivališče v občini Domžale.

Komisija vloge, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz prvega odstavka tega čle-
na, zavrže s sklepom. O pritožbi zoper 
sklep odloča isti organ, ki odloča o 
ugovoru zoper obvestilo z izpisom 
podatkov s čakalnega seznama.

Komisija izmed vlog, ki izpolnjujejo 
pogoje iz prvega odstavka tega člena 
izloči tiste, ki se nanašajo na otroke, 
ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec 
in jim izda odločbo o sprejemu otroka 
v vrtec.
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Prednost pri sprejemu v vrtec ima:
- otrok s posebnimi potrebami 

v skladu z odločbo pristojnega 
organa,

- otrok, za katerega starši predlo-
žijo mnenje centra za socialno 
delo o ogroženosti zaradi social-
nega položaja družine ali drugih 
razlogov, ki vsebuje navedbe, da 
je družina v skladu s predpisi, ki 
urejajo socialno varnost oziroma 
položaj družine, obravnavana 
kot socialno ogrožena družina s 
strani centra za socialno delo, kar 
je razvidno iz uradnih evidenc, ki 
jih vodijo centri za socialno delo,

- otrok, ki je bil v preteklem šol-
skem letu izpisan iz vrtca iz 
zdravstvenih razlogov in starši 
priložijo potrdilo zdravnika,

- otrok, ki mu je bil odložen vstop 
v osnovno šolo,

- otrok, ki je v rejniški družini.

Preostale vloge za vpis otrok v vrtec 
komisija razvrsti glede na posame-
zne letnike rojstva otrok in jih tako 
razvrščene obravnava po naslednjih 
kriterijih:

Kriterij Število 
točk

1. Starost otroka na dan, ki je 
v  javnem vpisu opredeljen 
kot datum sprejema otrok 
v vrtec 

do 20 
točk

2. Starost otroka najmanj 11 
mesecev na dan, ki je v 
javnem vpisu opredeljen kot 
datum sprejema otrok v vr-
tec, če starši ne uveljavljajo 
več pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odso-
tnosti z dela

8

Kriterij Število 
točk

3. Otrok je bil na podlagi javne-
ga vpisa z odločbo zavrnjen 
in uvrščen na prednostni 
vrstni red

enkrat 5

dvakrat ali večkrat 10

4. Otrok iz družine z več mla-
doletnimi otroki

3 otroci ali več 4

2 otroka 2

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

6

6. Vloga je oddana istočasno 
za dva ali več otrok iz dru-
žine in oba ali vsi otroci so 
na dan, ki je v javnem vpisu 
opredeljen kot datum spre-
jema otrok v vrtec dopolnili 
starost najmanj 11 mesecev 
in starši ne uveljavljajo več 
pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odso-
tnosti z dela

3

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

7

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).

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 
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starši še uveljavljajo pravico do star-
ševskega dopusta ter bi bil glede na 
doseženo število točk po kriterijih 
iz 8. 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 ali njegovi starši prenehajo 
uveljavljati pravico do starševskega 
dopusta, vendar le v primeru, da 
nastanejo med šolskim letom nove 
proste kapacitete.

Komisija dejstva in okoliščine, ki 
se upoštevajo pri odločanju o spreje-
mu otrok v vrtec upošteva po stanju 
na dan odločanja komisije, razen 
izpolnjevanja starostnega pogoja za 
sprejem v vrtec, ki se upošteva na dan 
sprejema v vrtec.

Vlogo se točkuje tako, da se pri 
vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli 
pripadajoče število točk. Pri razčle-
njenih kriterijih se upoštevajo točke 
največ enega izmed podkriterijev.

Če več vlog doseže enako število 
točk, se upošteva dodatni kriterij:
- prednost ima starejši otrok.

V primeru, da ima še vedno več 
vlog enako število točk, ima prednost 
otrok, katerega eden od staršev ima 
daljše obdobje stalnega bivanja v 
Občini Domžale.

9. člen

Po opravljenem točkovanju po posa-
meznih letnikih rojstva otrok komisija 
določi prednostni vrstni red tako, da 
razvrsti vse vpisane otroke po dose-

ženem številu točk, od najvišjega do 
najnižjega števila. Otroci se vključu-
jejo v vrtec s prednostnega vrstnega 
reda glede na starost, prosto mesto 
v posameznem oddelku in glede na 
program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije 
glede na število prostih mest po posa-
meznih oddelkih in enotah vrtca in v 
skladu s prednostnim vrstnim redom 
odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec tako, da se na prosta mesta po 
posameznih (praviloma) homogenih 
starostnih obdobjih sprejemajo otroci 
istega letnika, sicer pa o sprejemu od-
loča višje število točk. Nato se otroke 
razvrsti po posameznih oddelkih in 
enotah vrtca, pri čemer lahko vrtec pri 
odločanju upošteva želje staršev, če je 
to glede na prosta mesta in strukturo 
oddelkov mogoče. 

Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v 
skladu s prednostnim vrstnim redom 
uvrstijo na čakalni seznam glede na 
letnike rojstva otrok, po prednostnem 
vrstnem redu glede na doseženo šte-
vilo točk, od najvišjega do najnižjega 
števila.

Vrtec izda v osmih dneh po seji 
komisije prednostni vrstni red, iz ka-
terega izhaja seznam sprejetih otrok 
in čakalni seznam, ki se objavi na 
oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo 
pod šifro. 

Seznam sprejetih otrok vsebuje 
naslednje podatke: 
- šifro otroka, 
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- število točk po posameznih krite-
rijih za vsakega otroka, 

- datum vključitve otroka v vrtec, 
- sporočilo staršem, da bodo po 

končanem vpisnem postopku 
pozvani k sklenitvi pogodbe    z 
vrtcem. 

Čakalni seznam otrok vsebuje na-
slednje podatke: 
- šifro otroka, 
- število točk po posameznih krite-

rijih za vsakega otroka, 
- sporočilo staršem, da lahko za-

radi zavrnitve sprejema otroka 
v vrtec, v 15 dneh po vročitvi ob-
vestila v skladu s tem zakonom, 
vložijo v vrtec ugovor, 

- rok veljavnosti čakalnega seznama. 

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh 
po seji komisije obvestilo z izpisom 
vseh podatkov s seznama sprejetih 
otrok ali čakalnega seznama za njiho-
vega otroka z navadno poštno pošiljko 
in po elektronski pošti, če so starši na-
vedli elektronski naslov, na katerega 
želijo prejemati obvestila vrtca. 

Zoper obvestilo z izpisom podatkov 
iz seznama sprejetih otrok lahko starši 
v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo 
ugovor na svet vrtca, v katerega je 
otrok sprejet. 

Zoper obvestilo z izpisom podatkov 
iz čakalnega seznama lahko starši v 
15 dneh po vročitvi obvestila vložijo 
ugovor na svet vrtca, ki so ga v vlogi 
za sprejem otroka v vrtec izbrali kot 
prvo želenega za sprejem otroka. 

Starši vložijo ugovor z navadno 
poštno pošiljko na svet vrtca, ki o 
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu 
ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih 
in s smiselno uporabo zakona, ki ure-
ja splošni upravni postopek. Ugovor 
se lahko vloži zaradi nepravilnega 
upoštevanja kriterijev. Ugovor na 
kriterij in težo posameznega kriterija 
ni dopusten. 

O ugovoru odloči svet vrtca ob smi-
selni uporabi zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek z odločbo, ki se 
vroči staršem, kot to določa Zakon 
o vrtcih. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor.

10. člen

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugo-
vorih staršev zoper obvestilo o pred-
nostnem vrstnem redu otrok, vrtec 
staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, 
pošlje poziv, k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih 
med vrtcem in starši v 15. dneh od 
vročitve poziva.

Če starši odklonijo sprejem otroka 
oziroma ne podpišejo pogodbe z vrt-
cem, se ne more šteti, da so umaknili 
vlogo za vpis v vrtec in ostanejo na 
čakalnem seznamu do vključitve 
otroka v vrtec oziroma do zadnjega 
dne šolskega leta, za katerega je bil 
oblikovan čakalni seznam.

V primeru iz prejšnjega odstavka vr-
tec pozove k sklenitvi pogodbe starše 
naslednjega otroka po vrstnem redu 
s čakalnega seznama. 
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S podpisom pogodbe med vrtcem 
in starši se šteje, da je otrok vključen 
v vrtec.

Odločitve vrtca in druge listine v 
postopku sprejemanja otroka v vrtec 
se vročajo po pošti z navadno poštno 
pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vroče-
na naslovniku osmi dan od odpreme 
na pošto.

11. člen

V kolikor se dodatno sprostijo me-
sta v vrtcu oziroma v primeru odprtja 
nove enote oziroma novega oddelka 
med šolskim letom, se v vrtec najprej 
sprejema otroke, ki imajo prednost pri 
sprejemu v vrtec po tem odloku, nato 
pa po prednostnem vrstnem redu s 
čakalnega seznama, ki ga je obliko-
vala komisija, glede na razpoložljiva 
mesta.  Čakalni seznam velja do za-
dnjega dne šolskega leta, za katerega 
je bil oblikovan.

12. člen

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca 
kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim 
rokom, ki začne teči z dnem prejema 
pisne odpovedi na obrazcu Izpisnica. 
Izpisnico starši oddajo osebno na se-
dežu vrtca ali po pošti s priporočeno 
pošiljko. 

Odlok o pogojih in kriterijih ter 
postopku sprejema otrok v vrtec 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
4/09) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe: 

PREHODNE DOLOČBE 

13. člen

Do zak l jučka  šo lskega  let a 
2008/2009 se upošteva čakalna lista 
na podlagi objavljenega javnega vpi-
sa v letu 2008.

Ne glede na določila 7. člena tega 
odloka komisija odloča o sprejemu 
otrok za šolsko leto 2009/2010 najka-
sneje do 30. junija 2009 in upošteva 
tudi vloge, ki so bile oddane do jav-
nega vpisa za isto šolsko leto.

Zasebna vrtca s koncesijo sta 
dolžna skleniti aneks h koncesijski 
pogodbi iz tretjega odstavka 1. člena 
tega odloka najkasneje do 31. maja 
2009.

KONČNE DOLOČBE 

14. člen

Z začetkom veljavnosti tega odloka 
se prenehata uporabljati Pravilnik o 
kriterijih in načinu sprejema predšol-
skih otrok v Vrtec Urša Domžale št. 
9/99, ki ga je sprejel Svet vrtca dne 8. 
6. 1999 in spremembe pravilnika z dne 
9. 10. 2002 in Pravilnik o kriterijih in 
načinu sprejemanja predšolskih otrok 
v Vrtec Domžale, ki ga je sprejel Svet 
vrtca dne 29.10.2001. 

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale. 
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Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o pogojih in kriterijih 
ter postopku sprejema otrok v vrtec 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
12/09) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

KONČNA DOLOČBA 

5. člen

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

Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o pogojih in kriterijih 
ter postopku sprejema otrok v vrtec 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 1/11) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

KONČNA DOLOČBA 

8. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Statutarno-pravna komisija

Številka:  0072-4/11
Datum: 21. 03. 2011

PREDSEDNIK 
STATUTARNO-PRAVNE 

KOMISIJE
mag. Lovro LONČAR, l.r. 

Na podlagi  33. člena Zakona o 
javnih financah  (Ur. list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo4) ter 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE DOMŽALE V OBDOBJU 

APRIL – JUNIJ 2011

1. člen 
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja 
začasno financiranje Občine Domžale 
od 1. aprila 2011 do sprejema prora-
čuna za leti 2011 in 2012 oziroma do 
30. 6. 2011.

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na 
proračunu občine za leto 2010. Obseg 
prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih  izdatkov občine 
je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11- UPB4) in Odlokom o proračunu 
Občine  Domžale za leto 2010 (Uradni 
vestnik Občine Domžale  št. 02/10 in 
08/10).

3. člen 
(višina začasnega financiranja)

V obdobju začasnega financiranja 
se smejo uporabljati sredstva do viši-
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ne, sorazmerne s porabljenimi sred-
stvi v enakem obdobju v proračunu 
za preteklo leto.

V obdobju začasnega financira-
nja se obseg porabe določi v višini 
5.929.116 EUR, ki je enaka realiziranim 
odhodkom in drugim izdatkom v ob-
dobju od  1. aprila do 30. junija 2010. 

4. člen 
(namen porabe)

Sredstva se v obdobju začasnega 
financiranja lahko porabijo za iste 
namene (proračunske postavke), kot 
v proračunu za leto 2010.

5. člen 
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale, uporablja pa se od 1. aprila  
2011 do sprejema proračuna za leti 
2011 in 2012.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-8/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 24. in 26. člena Zakona 
o volilni kampanji   (Ur. list RS, št. 
41/07, 103/07 in 11/11) in 7. člena 
Odloka o delnem povračilu stroškov 
volilne kampanje (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 7/98) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 5. seji dne 23. 
03. 2011 sprejel

S K L E P

O DELNEM POVRAČILU 
STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE NA LOKALNIH 
VOLITVAH  2010 

V OBČINI DOMŽALE

I.

Organizatorjem volilne kampanje 
na lokalnih volitvah, katerim so pri-
padli mandati v občinski svet imajo 
pravico do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje glede na število 
dobljenih glasov:

POLITIČNA 
STRANKA  ali 
LISTA                           

Št. 
glasov 

Znesek 
v EUR

1. NSi – Nova Slo-
venija

880 290,40

2. Peter Verbič – Li-
sta za Domžale

1844 608,52

3. SD – Socialni 
demokrati

896 295,68

4. SMS – Stranka 
mladih

388 128,04
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POLITIČNA 
STRANKA  ali 
LISTA                           

Št. 
glasov 

Znesek 
v EUR

5. DeSUS – Demo-
kratična stranka 
upokojencev

842 277,86

6. ZARES – Nova 
politika 

609 200,97

7. SLS – Slovenska 
ljudska stranka

374 123,42

8. SDS – Slovenska 
demokratska 
stranka

2493 822,69

9. LTD – Toni Dra-
gar – Lista za vse 
generacije

2267 748,11

10. LDS – Liberalna 
demokracija 
Slovenije 

845 278,85

11. Lista obrtnikov in 
podjetnikov

369 121,77

II.

Organizatorjem volilne kampanje 
na volitvah  za župana  pripada pra-
vica do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje v višini kot sledi:

 

Kandidat Št. 
glasov

Znesek 
v EUR

1. Toni DRAGAR 6287 754,44

2. Robert Hrovat 5608 672,96

3. Peter VERBIČ  (I. 
krog)

2621 314,52

III.

Sredstva iz I. in II. točke tega sklepa 
se nakažejo na račun organizatorjev 
volilne kampanje kandidatov,  strank 
in  list, ki so kandidirali na lokalnih 

volitvah 2010 in so v skladu z zakonom 
in odlokom upravičeni do delnega 
nadomestila. Sredstva se zagotovijo 
v proračunu Občine Domžale za leto 
2011. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-9/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 7. člena Odloka o ustano-
vitvi proračunskega sklada za gradnjo 
Osnovne šole Dragomelj (Ur. vestnik 
7/03) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O  PRENEHANJU 
PRORAČUNSKEGA SKLADA 

ZA GRADNJO OSNOVNE ŠOLE 
DRAGOMELJ 

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Sklep o prenehanju proračun-
skega sklada za gradnjo Osnovne šole 
Dragomelj, sredstva se prerazporedijo 
na Sklad za osnovne šole.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-10/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 2. člena Odloka o prizna-
njih Občine Domžale (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 10/09) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 5. seji dne 23. 
03. 2011 sprejel

SKLEP

O PRIZNANJIH OBČINE 
DOMŽALE V LETU 2011

1. Občina Domžale podeli ZLATO 
PLAKETO  Urošu SLAVINCU za 
uspešno vodenje skupine Helios 
ter prispevek k razvoju domžal-
ske košarke.

2. Občina Domžale podeli SREBR-
NO PLAKETO  Simfoničnemu 
orkestru Domžale – Kamnik ob 
40. letnici za prispevek k bogate-
mu kulturnemu življenju v Občini 
Domžale.

3. Občina Domžale podeli SREBR-
NO PLAKETO Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Dob ob 120. 
letnici obstoja in uspešnega dela.

4. Občina Domžale podeli BRO-
NASTO PLAKETO Milanu SKO-
ČAJU za uspehe na področju 
podjetništva, prispevek k razvoju 
javne razsvetljave ter uspešnega 
dela na področju športa v Občini 
Domžale.
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5. Občina Domžale podeli BRONA-
STO PLAKETO Dragi JERETINA 
ANŽIN za  dolgoletno in uspešno 
delo na kulturnem področju.

6. Občina Domžale podeli BRO-
NASTO PLAKETO Območnemu 
združenju veteranov vojne za 
Slovenijo Domžale ob 20. letnici 
uspešnega dela, predvsem na 
področju domoljubja.

7. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Moške-
mu pevskemu zboru Radomlje 
ob 40. letnici neprekinjenega 
prepevanja, s katerim skrbi, da 
slovenska pesem ne potone v 
pozabo. 

8. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Društvu 
mladi gasilec Osnovne šole Rodi-
ca za dolgoletno uspešno, vzgoj-
no-izobraževalno ter humano 
delo. 

9. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Franči-
ški ROŽIČ za plemenito delo v 
rejništvu. 

10. Občina Domžale podeli NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Kulturnemu društvu domžalski 
rogisti ob 20. letnici za opravlja-
nje kulturnega poslanstva, s 
katerim promovirajo tudi Občino 
Domžale. 

11. Občina Domžale podeli NAGRA-
DO OBČINE DOMŽALE Športne-
mu društvu Vir-Nogometnemu 

klubu Vir za uspešno 30. letno 
delo na področju nogometa. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-16/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 25. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 19/99, 
7/00) ter  48. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O  SEZNANITVI Z 
DOKONČNIMI POROČILI 

NADZORNEGA ODBORA ZA 
LETO 2010 – 1. DEL 

1. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z Dokončnim poro-
čilom o opravljenem nadzornem 
pregledu nad proračunskima 
postavkama 073206 Nabava vozil 
in opreme za požarno dejavnost 
in 073202 Požarna dejavnost.

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pre-
gledu nad tekočim poslovanjem 
Občine Domžale za leto 2010, v 
okviru katerega se je pregleda-
la tudi proračunska postavka 
142103 Podjetniški pospeševalni 
center Domžale.

3. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z Dokončnim poro-
čilom o opravljenem nadzornem 
pregledu proračunske postavke 
204601 Lipa- univerza za tretje 
življenjsko obdobje.

4. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z Dokončnim poro-
čilom o opravljenem nadzornem 
pregledu nad denarnimi tokovi 
Občine Domžale.

5. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z Dokončnim poro-
čilom o opravljenem nadzornem 
pregledu nad razpolaganjem z 
občinskim nepremičnim in pre-
mičnim premoženjem, v okviru 
katerega se je pregledala tudi 
proračunska postavka 165207 
Vzdrževanje stanovanje in 
165305 Plačilo neizterljivih terja-
tev upravljavcev do najemnikov.

6. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pre-
gledu nad zaključnim računom 
Občine Domžale za leto 2009, v 
okviru katerega se je pregledala 
tudi proračunska postavka:

• 043203 Občinske prireditve, pro-
slave, priznanja in poroke

• 06039002 Razpolaganje in upra-
vljanje s premoženjem potrebnim 
za delovanje občinske uprave

• 112206 Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev

• 221102 Odplačilo glavnic dolgo-
ročnih kreditov.

7. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pre-
gledu nad realizacijo razvojnih 
projektov Občine Domžale v letih 
2007-2010.
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8. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pre-
gledu nad proračunsko postavko 
193113 Prizidek OŠ Domžale.

9. Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja z Dokončnim poro-
čilom o opravljenem nadzornem 
pregledu nad proračunsko po-
stavko 196300 Štipendije Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-12/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 48. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O  SEZNANITVI S POROČILOM 
O DELU NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE DOMŽALE 
V MANDATNEM OBDOBJU OD 

2006 - 2010 

Občinski svet Občine Domžale 
se seznanja s Poročilom o delu nad-
zornega odbora Občine Domžale v 
mandatnem obdobju od 2006 do 2010.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-11/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  11. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 10/99, 7/00) ter 47. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št.  16/04 – uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na svoji 5. seji dne 23. 03. 
2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU LETNEGA 
PROGRAMA DELA 

NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE DOMŽALE 

ZA LETO 2011

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2011.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-15/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI S PROJEKTOM  
JAVNEGA PROMETA V 

LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Občinski svet Občine Domžale se 
seznani s Projektom javnega prometa 
v Ljubljanski urbani regiji.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-14/2011  
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  16/04 – uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O  SPREJEMU POROČILA O 
VSEBINSKEM OKVIRU IN 

STANJU PRIPRAVLJENOSTI 
OP ROPI »ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA 
OBMOČJU DOMŽALE-KAMNIK«

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Informacijo o aktivno-
stih in stanju projekta »Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda na 
območju Domžale – Kamnik« 
(Centralna čistilna naprava in 
kanalizacija) in pridobivanjem 
evropskih sredstev Kohezijskega 
sklada 2007-2013 za navedeni 
projekt.

2. Občinski svet Občine Domžale 
zadolži župana in občinsko upra-
vo, da:

- najmanj enkrat na 3 mesece 
poroča občinskemu svetu o na-
predku »evropskega projekta« v 
Centralni čistilni napravi Dom-
žale - Kamnik in druge projektne 
podsklope;

- da na eni od prihodnjih sej se-
znani občinske svetnike o končni 
dispoziciji blata po rekonstrukciji 
in dograditvi Centralni čistilni 
napravi Domžale – Kamnik, kot 

tudi celovito predstavi celotni 
projekt;

- da organizira sklenitev pogodbe 
o priklopu na Centralno čistilno 
napravo Domžale – Kamnik, od-
plak iz Občine Moravče in Cerkelj

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-13/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 3/1148

Na podlagi 2. člena Sklepa o usta-
novitvi Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (Ur. vestnik Ob-
čine Domžale, št. 15/07) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  16/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 5. seji dne 23. 
03. 2011 sprejel

SKLEP

O  IMENOVANJU SVETA ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO V 

CESTNEM PROMETU V OBČINI 
DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
imenuje Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v Občini Domžale 
v sestavi: 

- Peter VERBIČ, Srednje Jarše, 
Kamniška cesta štev. 11, 1230 
Domžale – predsednik 

- Maksimiljan KARBA, Podrečje 
štev. 22, 1230 Domžale – član

- Aleš OBERČKAL, Ulica Sallaumi-
nes štev. 9, 1420 Trbovlje - član 

- Barbka DROBNIČ, Pristavška 
cesta štev.  109, 4290 Tržič - član

- Franci KOZINC, Cesta na Brod 
štev.  16, 1231 Ljubljana-Črnuče 
- član

- Vlado JERANT, Gradišče nad 
Pijavo Gorico štev.  142, 1291 
Škofljica - član

- Jure KOSTANJŠEK, Kokaljeva 
ulica štev. 5, 1230 Domžale - član

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-7/2011
Datum:    23. 03. 2011

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi Zakona o  sodiščih  (Ur. 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo4, 45/08 in 96/09) ter 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  16/04 
– uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
5. seji dne 23. 03. 2011 sprejel

SKLEP

O  DOLOČITVI PREDLOGA 
KANDIDATOV ZA SODNIKE 
POROTNIKE OKROŽNEGA 

SODIŠČA V LJUBLJANI

Občinski svet Občine Domžale po-
sreduje predlog kandidatov in kandi-
datk za sodnike porotnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani: 

1. Silva POTRATO, roj. 19. 11. 1974, 
stan. Bišče 25, 1230 Domžale

2. Mirjana KLAR, roj. 26. 06. 1958,  
Pokopališka cesta 9, Ihan, 1230 
Domžale

3. Anica VOGLAR, roj. 21. 07. 1951, 
Prelog, Prečna pot 3, 1230 Dom-
žale

4. mag. Jožefa POLANC, roj. 06. 02. 
1950, Šumberška cesta 32, 1230 
Domžale

5. Milan TOMŠE, roj. 03. 10. 1946, 
Prešernova cesta 46 a, 1235 Ra-
domlje

6. Alojzij PODOBNIK, roj. 25. 12. 
1949, Pšata 92, 123O Domžale

7. Jožefa VIDMAR, roj. 18. 03. 1941, 
Ul. Ivana Pengova št. 4, 1230 
Domžale

8. Cvetka BANKO, roj. 23. 06. 1960, 
Študljanska cesta št. 2a, 1230 
Domžale

9. Majda KLAJDERIČ, roj. 09. 05. 
1956, Ul. Matije Tomca št. 2, 1230 
Domžale

10. Vera MIKANEC, roj. 28. 05. 1960, 
Prešernova cesta 38, 1230 Dom-
žale

11. Marjetka CERAR, roj. 18. 02. 
1966, Pod hribom 29, 1235 Rado-
mlje

12. Franci RAHNE, roj. 07. 03. 1963, 
Rača št. 2, 1230 Domžale

13. Maksimiljan KARBA, roj. 04. 09. 
1947, Podrečje št. 22, 1230 Dom-
žale

14. Darka BITENC, roj. 21. 09. 1951, 
Sejmiška ulica 36, 1230 Domžale

15. Zorica ZAKLAN, roj. 20. 08. 1960, 
Ljubljanska cesta 103, 1230 Dom-
žale

16. Mojca OCEPEK AVBELJ, roj. 07. 
03. 1954, Kajuhova cesta 10, 1230 
Domžale

17. Vinko OCEPEK, roj. 01. 05. 1953, 
Kajuhova cesta 10, 1230 Domžale

18. Tomaž LAVRIČ, roj. 05. 12. 1974, 
Vir, Papirniška cesta 14, 1230 
Domžale

19. Marija ERDANI, roj. 10. 08. 1942, 
Potočnikova ulica 28, 1230 Dom-
žale

20. Stanislava KEKEC, roj. 27. 04. 
1952, Trubarjeva ulica 5, 1230 
Domžale

21. Anton GRILJ, roj. 01. 10. 1947, 
Vodnikova ulica 4, 1230 Domžale

22. Janez ŠKOFIC, roj. 07. 01. 1942, 
Sr. Jarše, Volfova ulica 11, 1230 
Domžale
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23. Ivan TAVČAR, roj. 23. 10. 1945, 
Stobovska cesta 13 a, 1230 Dom-
žale

24. Justina KOPRIVŠEK, roj. 27. 08. 
1953, Miklošičeva ulica 17, 1230 
Domžale

25. Janez GREGORIN, roj. 02. 08. 
1949, Ihan, Pokopališka cesta 2, 
1230 Domžale

Sodnica porotnica v postopkih zo-
per mladoletnike:
1. Ema ŠKRJANC OGOREVC, roj. 

28. 03. 1939, Škrjančevo 21, 1235 
Radomlje
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