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NA FOTOGRAFIJI SO:
1. vrsta (od leve proti desni):  
Marija Doroteja Grmek (SDS), Urška Kabaj 
Pleterski (SDS), Marija Majda Zevnik (SD), 
Damjana Korošec (LTD - Toni Dragar - Lista za 
vse generacije), Andreja Pogačnik Jarc (LTD - 
Toni Dragar - Lista za vse generacije).

2. vrsta (od leve proti desni): 
Kamal Izidor Shaker (LTD - Toni Dragar - 
Lista za vse generacije), Anton Preskar (LDS), 
Vera Vojska (LDS), Cveta Zalokar Oražem 
(samostojna svetnica), Marija Pukl (DeSUS), 

Peregrin Stegnar (NSi), mag. Majda Pučnik 
Rudl (SDS). 

3. vrsta (stojijo od leve proti desni):
Aleš Juhant (Lista obrtnikov in podjetnikov),  
mag. Lovro Lončar (SDS), Metod Marčun (Lista 
za Domžale), mag. Florjan Zabret (Lista za 
Domžale), Klavdija Kosec (Lista za Domžale), 
Jure Dokl (SDS), Joško Korošec (LTD - Toni 
Dragar - Lista za vse generacije), Janez Svoljšak 
(DeSUS), Marjetka Kristan (LTD - Toni Dragar 
- Lista za vse generacije), Maksimiljan Karba 

(LTD - Toni Dragar - Lista za vse generacije), Rok 
Ravnikar (SLS),  Roman Lenassi (NSi), Uroš 
Breznik (SD), Toni Dragar (LTD - Toni Dragar 
- Lista za vse generacije), mag. Tomaž Deželak 
(SDS) in Stane Kovač (LTD - Toni Dragar - Lista 
za vse generacije). 

Odsotni: 
dr. Robert Ferko (Lista za Domžale), Robert 
Hrovat (SDS), Robert Rutar (SMS - Zeleni) in 
Peter Verbič (Lista za Domžale). 

S SODELOVANJEM 
DOSEŽEMO VEČ

Za nami so štiri leta zahtevnega, 
dinamičnega, predvsem pa uspešnega 
delovanja Občine Domžale, obogatenega  
s številnimi realiziranimi investicijami. 
Za nami je mandat, zaznamovan s 
konstruktivnim delom vseh članov 
Občinskega sveta, katerih pripravljenost 
za pogovor in skupno iskanje najboljših 
rešitev je bila na zavidljivi ravni. Takšnega 
bi si vsaka občina želela tudi v prihodnje.  

Čeprav ste lahko vse občinske aktivnosti 
spremljali in analizirali že sproti, je kljub 
temu prav, da pod zadnjim mandatnim 
obdobjem potegnemo črto, osvetlimo 
glavne projekte in pogledamo, kje smo, 
kaj imamo in kaj vse lahko uporabljamo. 

Pri uresničevanju posameznih projektov 
smo se nemalokrat srečali z različnimi 
mnenji, vsaka kritika pa je bila podana 
z enim samim namenom: prispevati k še 
boljši in uspešnejši občini. Za nadaljnji 
razvoj naše občine je bilo namreč nujno 
potrebno, da smo si drugačni in da smo 
do istih ciljev imeli različne poti. Le tako 
smo lahko našli najboljše.  

V težkih in negotovih časih smo bili 
veseli vsakič, ko smo od besed prešli 
k dejanjem. Vedeli smo, da so stvari 
izvedljive, in jih večino tudi pripeljali 
do konca. Žal pa ni bilo vedno tako. 
Nemalokrat smo namreč razočarano in 
nemočno strmeli v projekte, ki jih zaradi 
takšnih ali drugačnih ovir nismo mogli in 
jih še vedno ne moremo izpeljati.  

Če na hitro ocenim zadnja štiri leta, se 
mi zdi, da smo se prav v času gospodarske 
krize, ki ji ni videti konca, še bolj združili 
in se spoznali. Namesto da bi živeli vsak 
po svoje, smo se več kot kadarkoli v 
preteklosti družili na različnih kulturnih, 

športnih in zabavnih prireditvah, ki so 
nas povezovale. Vesel sem, da je lahko 
Občina Domžale prispevala k prireditveni 
in družabni obogatitvi naše občine, in 
upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. 

Naj vam za konec le še zaželim prijeten 
konec poletja, v katerem naj vas nikoli 
ne zapusti misel na boljši jutri. Tudi sam 
verjamem, da je pred nami lahko le še 
lepši in uspešnejši novi dan.

Toni DRAGAR
župan Občine Domžale 

Andreja 
POGAČNIK JARC
podžupanja

 
mag. Lovro LONČAR
podžupan



 

Starši, predvsem pa mamice, si ob koncu 
porodniškega dopusta želijo, da bi lahko 
svojega otroka brezskrbno vključili v 
javni vrtec. Pred leti smo se v naši občini 
soočili s pomanjkanjem prostora za 
otroke prvega starostnega obdobja, saj je 
število novorojenih otrok in s tem vlog 
za mesto v javnem vrtcu od leta 2010 
strmo naraščalo. Občina Domžale se je 
zato aktivno lotila gradnje novih vrtcev 
in odpiranja novih vrtčevskih oddelkov, 
zaradi česar se je število zavrnjenih vlog 
že po letu 2012 izrazito zmanjšalo. Leta 
2013 je s sedmimi oddelki zaživel prizidek 
enote Krtek vrtca Domžale v Ihanu, istega 

leta pa je svoja vrata odprla tudi razširjena 
enota Palček vrtca Domžale na Viru, ki je 
obstoječi vrtec dopolnila s petimi oddelki. 
Veseli nas, da so že v začetku tega meseca 
otroci prvič prestopili prag enote Mavrica   
vrtca Urša v Krtini. 

Z odprtjem enote Mavrica vrtca Urša v 
Krtini se problem javnega varstva v naši 
občini odpravlja. Cilj, doseči 85-odstotno 
vključenost otrok v vrtec, smo presegli in 
zadovoljni smo lahko, da so na čakalni listi 
le tisti otroci, katerih starši so oz. bodo 
ponujene enote kljub vsem izpolnjenim 
pogojem za sprejem zavrnili, in tisti, ki 

ne izpolnjujejo pogojev za sprejem. V 
šolskem letu 2009/2010 je domžalske 
vrtce obiskovalo 1478 otrok, v šolskem 
letu 2013/2014 pa že kar 1796. 

A zgolj gradnja novega vrtca in 
odpiranje novih vrtčevskih oddelkov 
nista bila dovolj. Zaradi velikega porasta 
osnovnošolske populacije smo začeli tudi 
graditi nove šolske prizidke z učilnicami, 
uredili smo nove športne površine ter 
obnovili šolske kuhinje in jedilnice. 
Pri obnovah in gradnji smo upoštevali 
najsodobnejše trende za gradnjo šolskih 
prostorov in varčno energetsko delovanje. 

Iz istega razloga nenehno skrbimo za 
urejenost in ustreznost šolskih prostorov,  
izobraževanje in usposabljanje učiteljev, 
kakovost izobraževalnega programa 
in nadstandardne pogoje za delovanje 
šolskih programov. 

Zavedamo se, da je izobrazba naših 
najmlajših izredno pomembna za 
razvoj okolja, v katerem živimo in 
delujemo, zato vsako leto, na podlagi 
javnega razpisa, dijakom iz socialno 
šibkih družin, nadarjenim dijakom in 
študentom ter dijakom, ki se izobražujejo 
za deficitarne poklice, podelimo približno 

14 novih štipendij. Nekaj sredstev 
dodatno namenimo kot enkratne zneske 
za študijsko izpopolnjevanje. 

Vsi programi in projekti, povezani z 
izobraževanjem otrok, so bili vedno naša 
prednostna naloga in tako bo ostalo tudi 
v prihodnje. Otroci so naša prihodnost, 
otroci so naša svetla točka. 

   

INVESTICIJE
• razširitev enote Krtek vrtca Domžale  
   in podružnične OŠ v Ihanu
• razširitev enote Palček na Viru vrtca 
   Domžale
• gradnja vrtca v Krtini
• prizidek k OŠ Rodica
• prenova in dograditev kuhinje in 
   jedilnice v OŠ Dob
• prenova kuhinje v podružnični 
  OŠ Ihan
• obnova asfaltnih igrišč pri
  OŠ Domžale, OŠ Rodica in 
  OŠ Venclja Perka
• nakup dvigala za učence OŠ Roje 
  (skupaj z drugimi občinami 
   ustanoviteljicami)
• rekonstrukcija kotlovnic v enotah 
   Kekec v Radomljah in Cicido na 
   Količevem vrtca Domžale – 
   načrtovana zamenjava strojne 
   opreme, preureditev prehoda 
   z ELKO na zemeljski plin ter 
   gradbena sanacija kotlovnice
ENERGETSKE SANACIJE
• izvedene: OŠ Preserje pri Radomljah,  
   telovadnica pri OŠ Domžale,  
   podružnična šola v Krtini 
• v teku: OŠ Domžale, OŠ Dob
• predvidene: OŠ Rodica (2015)

»Izobrazba je najmočnejše orožje, 
ki ga lahko uporabiš, da spremeniš svet.« 

    Nelson Mandela

GRADIMO ZA OTROKE,
GRADIMO ZA PRIHODNOST

Enota Palček na Viru, Vrtec Domžale
Enota Gaj v Preserjah pri Radomljah, 

Vrtec Domžale Otroško igrišče pri OŠ Domžale Prizidek k OŠ Rodica

Otroško igrišče enote Bistra, Vrtec Urša



 

POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM

Tudi v naši občini se vse več občank in 
občanov sooča s socialno stisko, zato iz leta 
v leto povečujemo proračunska sredstva za 
občinske denarne pomoči socialno najbolj 
ogroženim. Občina Domžale lahko pomaga z 
enkratno denarno pomočjo za nakup šolskih 
potrebščin, plačilom šole v naravi ali kolonije, 
plačilom nujnih zdravstvenih storitev, ki jih 
ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje, 
plačilom tekočih stanovanjskih stroškov 
ali zgolj s finančnimi sredstvi za preživetje. 
Precejšnje vsote smo v preteklih letih namenili 
tudi za pomoč pri prehrani učencev.

V občini delujejo številna družbeno-socialna 
in socialno-humanitarna društva, ki pomagajo 
različnim ogroženim skupinam, občina 
pa jih pri izvajanju njihovega poslanstva 
podpira. Vsako leto tako del proračunskih 
sredstev namenjamo sofinanciranju 
preventivnih socialnih programov za mlade 
in samopomočnih skupin, preventivnih 
programov za boj proti odvisnostim ter 
delovanja družbeno-socialnih in socialno-
humanitarnih društev. Neposredno 
financiramo delovanje Območnega združenja 
Rdečega križa Domžale, ki v teh težkih 
časih marsikomu olajša življenjsko situacijo, 
v kateri se je znašel. Zaradi naraščajočih 

potreb po socialni pomoči smo v zadnjih 
letih v proračunu izrazito povečali sredstva za 
delovanje Rdečega križa Domžale in jih tako s 
25.000 evrov leta 2010 v treh letih povečali na 
85.000 evrov. 

DODELITEV OBČINSKIH 
NEPROFITNIH STANOVANJ 

Zavedamo se tudi stanovanjske problematike 
mladih in socialno ogroženih, zato na 
podlagi javnih razpisov v najem podeljujemo 
neprofitna stanovanja in subvencioniramo 
najemnine socialno najšibkejšim. Leta 2010 
smo v najem podelili 10 stanovanj, na razpisu 

društvo Jesenski cvet, ki bo enak jubilej 
praznovalo prihodnje leto.  

V veliko veselje nam je podatek, da število 
vlog za sprejem v Dom upokojencev Domžale 
po letu 2008 zaradi gradnje novih domov upada 
in so čakalne dobe krajše. Velika pridobitev 
za našo lokalno skupnost je prav gotovo 
Medgeneracijski center Bistrica, katerega 
lastnik in upravljavec je zasebna družba. 
Center je zaživel v letu 2012 in poleg sob 
institucionalnega varstva ponuja oskrbovana 
stanovanja, dnevni varstveni center, lekarno, 
kavarno, nekatere tržne storitve in prostor za 
različne družabne dogodke. 

Občina Domžale z odpravljanjem 
arhitektonskih ovir, finančno podporo  
delovanja invalidskih društev in spodbujanjem 
njihovih aktivnosti posebno pozornost 
namenja tudi invalidom.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE 
ZDRAVSTVENE OSKRBE  

Z Zdravstvenim domom Domžale si Občina 
Domžale prizadeva zagotavljati kakovostno 
in odzivno zdravstveno oskrbo, zato se z 
državnimi institucijami dogovarjamo za 
dodatne storitve, potrebne zaradi hitre rasti 
prebivalstva. Zdravstvenemu domu je uspelo 
povečati obseg programa diabetologije in 
fizioterapije, od leta 2013 pa je na voljo 

še dodatna specialistka čeljustne zobne 
ortopedije. V zdravstvenem domu delujeta 
tudi dve referenčni ambulanti družinske 
medicine, kar je v skladu s sodobnimi trendi 
razvoja zdravstvenih domov. Takšen način 
dela pripomore h kakovostnejši zdravstveni 
oskrbi in skrajšanju čakalnih dob. 

Ker smo prepričani, da je preventiva boljša 
in cenejša od kurative, je Občina Domžale 
v preteklih štirih letih del proračunskih 
sredstev namenila (so)financiranju nekaterih 
preventivnih programov: klinični pregledi 
dojk, sofinanciranje specialnega pedagoga 
in logopeda, cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu in preventivni program 
za ženske za preprečevanje okužbe z virusom 
HPV. Ker v zdravstvenem domu verjamejo, da 
je dobro počutje in prijetno ozračje v njihovih 
prostorih ključnega pomena, so dodatno 
uredili nov prostor za dojenje in tako postali 
dojenčkom (še bolj) prijazno okolje. Ob 
zdravstvenem domu je bilo v letošnjem letu 
urejeno dodatno parkirišče, ki bo predvsem 
bolnim in oslabelim precej olajšalo dostop do 
zdravstvenih storitev. 

PRISLUHNEMO
POMOČI POTREBNIM

leta 2013 pa še 21. Ker je na vsakem razpisu več 
kot 100 prosilcev, se trudimo, da bi v prihodnje 
z gradnjo manjših stanovanjskih enot na 
občinskih zemljiščih in z nakupom stanovanj 
v obstoječih stanovanjskih objektih zagotovili 
dodatna stanovanja. Občina trenutno 
najemnino subvencionira 53 občankam oz. 
občanom.

SKRB ZA STAREJŠE 

Posebno skrb namenjamo tudi občankam 
in občanom v jeseni njihovega življenja. Prek 
koncesionarja zagotavljamo mrežo storitev 
pomoči na domu, prispevamo sredstva za 
koriščenje storitev družinskega pomočnika 
in sofinanciramo oskrbnine vseh vključenih 
v javne zavode. Po svojih najboljših močeh 
podpiramo društva, ki s svojim delovanjem 
prispevajo k aktivnemu in kakovostnemu 
preživljanju prostega časa starejših. Svojo 
dejavnost zelo uspešno izvajata Društvo za 
izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 
Lipa Domžale, ki je leta 2012 praznovalo že 
15. obletnico delovanja, in Medgeneracijsko

 



 

Šport je izredno pomemben del našega 
vsakdanjika, saj izboljšuje in ohranja 
naše zdravje. Tega se zaveda tudi Občina 
Domžale, ki že vrsto let veliko finančnih 
sredstev namenja za njegov razvoj. 

Vajeni smo že, da nas naši športniki 
razveseljujejo z uspehi tako na državni 
kot tudi na mednarodni ravni. Enako je 
bilo v zadnjih štirih letih, ko so si dosežki 
naših vrhunskih športnikov sledili drug za 
drugim. Ponosni smo na vse posameznike 
in športna društva ter klube v občini, ki so s 
trdim delom in močno voljo dosegali velike, 
nekateri tudi neponovljive športne uspehe.

Za razvoj in promocijo športa so pomembni 
tudi športni dogodki, ki jih organizirajo 
društva in klubi iz naše občine. Poleg 
tradicionalnih dogodkov na rekreativni 
in profesionalni ravni so zadnje obdobje 
zaznamovali še nekateri drugi, večji športni 
dogodki oziroma prireditve, ki so v naše 
kraje pripeljali številne vrhunske športnike, 
njihove strokovne ekipe in navijače. Med 
največje zagotovo sodijo Balkanske atletske 
veteranske igre, izvedene leta 2011. 

Občina Domžale podpira tako množične 
športno-rekreativne dogodke, kot sta 
Domžalski polmaraton in Kolesarjenje 

po UE Domžale, kot vrhunske športnike 
posameznike, ki s svojimi nastopi prispevajo 
k ugledu naše občine, predvsem pa države 
zunaj naših meja. 

Prav tako smo naklonjeni mladim 
nadobudnim posameznikom, ki se šele 
uveljavljajo. Pozitivno želimo vplivati 
na življenje otrok in izboljšati pogoje za 
njihovo športno delovanje. Šport in fizična 
aktivnost otrok namreč nista koristna le za 
njihovo zdravje, telesno pripravljenost in 
vzdržljivost, temveč tudi za splošno dobro 
počutje in pozitivnejše socialno vedenje. 
Podpiramo mlade talente in športna društva, 

ki delujejo z mladimi, podpiramo najboljše, 
najbolj predane, najbolj zagnane in najbolj 
vztrajne, podpiramo željne športnega 
napredka. Na koncu zanje strastno navijamo 
in se veselimo prav vseh njihovih rezultatov. 

Največjo podporo pa si zaslužijo športniki 
invalidi, ki so vedno polni življenja in 
motivacije in katerih moto »Kjer je volja, tam 
je pot!« nikoli ne ugasne. Še naprej bomo 
navdušeni spremljali njihovo borbenost, to 
cenili in podpirali.

OBČUDUJEMO ZMAGOVALCE,
SPODBUJAMO OBETAVNE

INVESTICIJE

• gradnja vzhodnega servisnega 
   prizidka k Hali komunalnega 
   centra (ureditev garderob,
   fitnesa, prostorov za 
   fizioterapijo in sodnike, 
   logističnih prostorov za izvajanje 
   športnih dejavnosti) ter sistema 
   prezračevanja in hlajenja v 
   novem prizidku in dvorani
• obnova pomožnega nogometnega 
   igrišča v ŠP Domžale 
• obnova Domžalskega doma na 
   Mali planini
• postavitev igrišča za odbojko na 
   mivki v ihanskem športnem 
   parku (s KS Ihan in podjetjem
   Termit) in obnova igrišča za 
   odbojko na mivki na Škrjančevem
• pokritje večnamenskega igrišča 
   v Športnem parku Domžale 
   (drsališče, kotalkališče itd.) 
• prenova klubskih prostorov 
   skakalnega kluba Sam Ihan
• obnova Športnega parka Dob 
   (namakalni sistem, sistem 
   osuševanja, nova razsvetljava
   in ograje na centralnem igrišču 
   ter ureditev pomožnega igrišča)

Športni park Domžale Teja Gregorin ob osvojeni bronasti olimpijski medalji v Sočiju 2014

ŽNK Radomlje U15

Županov sprejem domžalskih športnikov

Evropsko košarkaško prvenstvo U20 Domžale



 

Občina Domžale ima bogato kulturno 
tradicijo. Različni dogodki in prireditve 
v naše kraje vsako leto privabijo številne 
obiskovalce ne le iz okoliških občin, 
temveč tudi od drugod iz Slovenije. 

Med organizacijske in tehnične presežke 
prav gotovo spada Letno gledališče 
Studenec, ki je iz gledališča pod kozolcem 
po dolgoletnih prizadevanjih s pomočjo 
sodelavcev in zvestih sponzorjev preraslo 
v sodobno pokrito poletno gledališče. 
Tako rekoč ljubiteljsko gledališče je danes 
prizorišče številnih kulturnih, glasbenih, 
dramskih in zabavnih prireditev, v zadnjih 
letih pa tudi razstav in drugih pregledov 

domače ustvarjalnosti. Dogajanje v okviru 
kulturnega poletnega festivala Studenec 
je letos že 14. leto zapored privabljalo 
ljubitelje gledališča od blizu in daleč. 
Najbolj znane so množične predstave na 
letnem odru, v katerih včasih sodeluje 
tudi več kot 100 igralcev, pevcev, plesalcev 
in statistov. Te predstave si ogleda od 
10.000 do 15.000 ali celo več gledalcev 
iz vse Slovenije, marsikateri pride tudi iz 
bližnje tujine.

Ob mnogih enkratnih kulturnih 
doživetjih moramo posebej pohvaliti še 
celoletno intenzivno delovanje Kulturnega 
doma Franca Bernika, ki domuje v sto let 

stari secesijski stavbi, najlepšem poslopju 
v Domžalah. Vodstvu kulturnega doma 
nikoli ni zmanjkalo odličnih idej za 
popestritev kvalitetnega življenja v 
našem mestu. Komaj so v mestni kino 
namestili najnovejši, digitalni projektor za 
predvajanje aktualnih in skrbno izbranih 
filmov, že so svojo energijo usmerili na 
novo področje in filmski program preselili 
v Češminov park, ki je v poletnem času 
postal tradicionalno filmsko prizorišče. 

Galerijo Domžale in Menačenkovo 
domačijo z etnološko zbirko je v letu 
2012 dopolnila težko pričakovana stalna 
muzejska razstava »300 let slamnikarstva«. 
Slednja nas ne le nostalgično spomni na 
stare čase in običaje, ampak tudi opomni na 
zgodbe najprej obrtniškega in kasneje tudi 
gospodarskega razvoja našega okolja, ki 
se je suvereno  spogledovalo in primerjalo 
z razvojem takratne Evrope in Amerike. 
Tako je tudi vsakoletni slamnikarski sejem 
priložnost, da se pred poletnimi sončnimi 
žarki pokrijemo z domžalskim slamnikom 
in se odkrijemo v poklon svojim prednikom.                        

OMOGOČAMO VRHUNSKA 
KULTURNA DOŽIVETJA

Pomemben del programa  kulturnega 
doma so tudi kulturnovzgojni programi, 
ki prispevajo k motivaciji in ustvarjalnosti 
otrok in mladine, s čimer se razvijajo 
temelji za ustvarjalno in produktivno 
družbo. To so programi na področju 
likovne umetnosti ter muzejske 

dejavnosti, ki so ključni za celosten razvoj 
otrok in mladine. 

Drugo kulturno središče, na katero smo 
lahko ponosni, je sodobno multimedijsko 
in računalniško opremljena Knjižnica 
Domžale. Leta 2012 je med svoje 

storitve uvedla omrežje Libroam, ki 
omogoča varen in zanesljiv brezplačen 
brezžični dostop do svetovnega spleta, 
nova pridobitev so knjigomati, od leta 
2012 pa skozi naše kraje potuje tudi 
potujoča knjižnica, ki bralno kulturo širi 
po 21 odročnih vaseh občin Domžale 
in Lukovica. V Knjižnici Domžale se 
odvijajo številni kulturni dogodki za 
odrasle in otroke, ki so zelo dobro 
obiskani, od leta 2011 pa je domžalska 
knjižnica tudi soorganizatorica 
mladinskega literarnega festivala Bralnice 
pod slamnikom, ki je bil uvrščen v izbor 
dejavnosti 1. Unescovega mednarodnega 
tedna kulturno-umetnostne vzgoje.

Na področju ohranjanja kulturne 
dediščine posebno skrb namenjamo tudi 
spomenikom in drugim objektom, ki 
prispevajo k ohranjanju naše kulturne 
dediščine in identitete prostora.

Naj kultura v času nelagodja ohrani 
svojo vrednost, mi pa še naprej cenimo 
njene vrednote!

 

 

INVESTICIJE
• postavitev stalne muzejske razstave  
  »300 let slamnikarstva«
• obnova spomenika padlim borcem 
   v Jaršah
• obnova spomenika žrtvam druge 
   svetovne vojne v središču Domžal

• restavracija lesenega obeliska na 
   grobišču v Radomljah
• obnova spomenika NOB v Rudniku 
   pri Radomljah
• ureditev okolice kapelice v Ihanu
• v teku: Sprehod med 
slamnikarskimi tovarnami

Letno gledališče Studenec

Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Slamnikarski muzej Domžale



pomembna popestritev. Nenazadnje 
prav največji dogodki mestu dajejo dušo, 
občanom, prebivalcem sosednjih občin in 
obiskovalcem iz vse Slovenije pa ponujajo 
prijetno preživljanje prostega časa v naši 
občini. 

Vsako mesto potrebuje svoj prostor 
pod soncem, na katerem se skozi vse leto 
odvijajo različni dogodki in prireditve. 
Domžale so svojega našle v Češminovem 
parku, ki je v zadnjih nekaj letih postal 
osrednji prireditveni prostor in tako 
prizorišče različnih dogodkov. Naš park, 
oaza sredi mesta, je danes znan kot 

Domžale postajajo vse bolj živahna 
občina, njen utrip pa močno zaznamujejo 
tradicionalne prireditve. Občina Domžale 
podpira več kot 30 kulturnih društev, ki 
jim na podlagi javnih razpisov namenja 
sredstva za izvajanje kakovostnih 
programov in investicij v infrastrukturo. 

Vse prireditve, ne glede na njihovo 
velikost, mnogim občankam in občanom 
pomenijo priložnost za srečanje in 
druženje z znanci in prijatelji. Vsakoletni 
sklop organiziranih prireditev je tako 
bogat venček zabavnega, kulturnega in 
športnega dogajanja, ki je za našo občino 

prijazen in živahen javni prostor, ki živi 
skupaj s prebivalci in obiskovalci. Njegovo 
zgodbo oblikuje in gradi prav vsak, ki ga 
obišče, dogajanja pa je vedno dovolj tako 
za družine z majhnimi otroci kot tudi za 
srednje in starejše generacije.  

Na dogodkih, katerih organizator ali 
glavni pokrovitelj je prav naša občina, 
sodelujejo številna društva in posamezniki, 
ki so v preteklih letih občanom postregli 
s številnimi prireditvami in dogodki, kot 
so glasbene prireditve, projekcije filmov, 
sejmi, festivali, ustvarjalne delavnice in 
različna praznovanja.

PRIREJAMO DOGODKE,
ZDRUŽUJEMO LJUDI

Obisk Božička v Češminovem parku Slovenske jaslice v Češminovem parku

Otroško silvestrovanje v Češminovem parku

Obisk dedka Mraza v Češminovem parku

Prižig novoletnih lučiGodba Domžale



  
 

Med najbolj priljubljenimi in obiskanimi 
prireditvami v naši občini so zagotovo:

• Poletni festival Studenec,
• Pustni karneval na Viru, 
• Otroško pustno rajanje, 
• Mednarodni festival gorniškega filma, 
• Kino na prostem,
• Bralnice pod Slamnikom,
• Slamnikarski sejem,
• Rekreativni tek prijateljstva in 
   sodelovanja,
• Domžalski polmaraton »Domžale 
   tečejo«,
• Gostičevi dnevi, 
• Etno rock festival, 
• Kolesarjenje po krajih Upravne enote
   Domžale,
• praznovanje občinskega praznika,
• uživanje ob dogodkih Mavričnega
   poletja,
• Piškotkovi pikniki,
• medgeneracijska druženja,
• BIO dnevi,
• Čarobni december,
• zimske pravljice z Božičkom in dedkom 
   Mrazom,
• otroško silvestrovanje in silvestrovanje 
   v Športnem parku Domžale.

Prepustite se živahnemu utripu naše 
občine in uživajte na naših kulturnih, 
športnih in etnoloških dogodkih. 
Verjamemo, da ste v preteklosti že našli 
tiste, ki ustrezajo vašim željam, tudi v 
prihodnje pa se bomo trudili zapolniti vaš 
prosti čas s prijetnimi in ljubimi dogodki, 
ki bodo izpolnili vsa vaša pričakovanja. 

Kolesarjenje po UE Domžale

BIO dan v Češminovem parku Etno rock festival

Otroško pustovanje v Češminovem parku

Slamnikarski sejem Praznovanje občinskega praznika v Češminovem parku Kino na prostem v Češminovem parku

Pustni karneval na Viru



 

Tržni prostor je bil po mestih in vaseh 
že v prejšnjih stoletjih pomemben del 
gospodarskega, družbenega in kulturnega 
dogajanja, za pretežno delavsko 
prebivalstvo pa je bila oskrba, ki so jo 
ponujali branjevci, še kako pomembna. 
Tudi domžalski tržni prostor, »mesto 
domačih okusov«, je iz leta v leto vse bolj 
obiskan. V tem hitrem in odtujenem času 
nam pričara pravi utrip nakupovanja v 
preteklosti, omogoča srečevanje različnih 
generacij na enem mestu ter ustvarja 
prijetno druženje vseh ljudi, ki imajo radi 
lokalno in domače. 

Osnovni namen tržnega prostora 
je spodbujanje razvoja in ohranjanje 
podeželja z neposredno prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, hkrati 
pa se skozi dopolnilni spremljevalni 
program ohranja izročilo s prikazom 
kmečkih opravil in običajev, ki približujejo 
podeželje mestu. 

Vsako dopoldne, od torka do sobote, 
se domžalski tržni prostor napolni s 
pestro ponudbo lokalnih pridelkov in 
najrazličnejših domačih dobrot. Svoj čar 
kaže v vseh letnih časih. Spomladi, ko se 

ŽIVIMO ZDRAVO,
KUPUJEMO DOMAČE

pojavijo prvi sončni žarki, nam ponuja 
prvo zelenjavo in cvetje, poleti sveže sadje 
in zelenjavo, jeseni ozimnico, pozimi, ko 
se življenje upočasni, pa najbolj teknejo 
šunka, klobasa in kislo zelje.

Da bi zadovoljili potrebe in želje čim 
večjega števila občank in občanov, smo v 
začetku leta 2012 tržni prostor nekoliko 
prenovili in tudi povečali. Večnamenska 
ploščad ob tržnem prostoru tako ponuja 
odlične možnosti za organizacijo 
različnih kulturno-družabnih dogodkov. 
Med najbolj odmevnimi in obiskanimi 
so tržni dnevi, na katerih se s svojo 
kulinariko, običaji, turistično ponudbo in 
kulturo predstavljajo različne slovenske 
pokrajine, ter art sejmi, na katerih se 
s svojimi izdelki predstavljajo okoliški 
rokodelci, dogodke pa popestri živahen 
glasbeni program. 

Tržni prostor je stičišče številnih poti 
in opravkov, družabni prostor, kjer se 
srečamo s prijateljem ali znancem, se 
za trenutek ustavimo, poklepetamo in 
morda tudi okrepčamo, poleg tega pa 
opravimo nakup dobrot, ki jih odlikuje 
pridih domačnosti. Želimo si, da bi ga 
uporabljalo vse več ljudi, med drugimi 
tudi vi. Vabljeni torej na domžalski tržni 
prostor – mesto domačih okusov.

INVESTICIJE

 • razširitev tržnega prostora v 
   Domžalah (skupaj 23 odprtih 
   stojnic, 2 enojni zaprti, 6 
   dvojnih zaprtih, 1 enojna s 
   hladilnikom ter 1 dvojna s 
   hladilnikom)
• ureditev večnamenske ploščadi 
   ob tržnem prostoru

Tržni prostor v Domžalah
Zgornje Posočje se predstavi Krajinski park Kolpa in Zgornje Posočje se predstavita



 

Občina Domžale posebno pozornost 
namenja sistemu zaščite, reševanja in 
pomoči, ki prek občinskega štaba Civilne 
zaščite povezuje številne organizacije in 
društva, profesionalce, prostovoljce in vse 
druge, ki posredujejo v naravnih in drugih 
nesrečah. Samo javna gasilska služba ob 
požarih in drugih nesrečah letno izvede 
več kot 300 gasilskih intervencij. 

Celoten sistem zaščite, reševanja in 
pomoči je bil v zadnjih letih kar nekajkrat 
na preizkušnji: ob poplavah leta 2010, ob 
požaru na stolpnici Matije Tomca 2 leta 
2013, ob neurjih ter ob letošnjem žledu.  

Ker se zavedamo, kako pomembno je 
pravočasno ukrepanje, skrbimo, da so 
vse zaščitno-reševalne enote naše občine 
v nenehni pripravljenosti ter ustrezno 
usposobljene in opremljene. 

Za uspešno delovanje sistema je treba 
stalno izvajati usposabljanja in urjenja 
reševalcev in vodstvenega kadra. Vsako 
leto je tako poleg vrste rednih usposabljanj 
posameznih reševalnih enot treba izvesti 
več manjših in obsežnejših vaj, v katerih 
se preizkuša njihova pripravljenost in 
usposobljenost. V obdobju od leta 2010 do 
leta 2014 je bilo na območju naše občine 

uspešno izvedenih več vaj, med njimi tudi 
dve obsežni občinski zaščitno-reševalni 
vaji, »Domžale 2012« in »Domžale 2013«. 

Da sistem zaščite, reševanja in pomoči 
deluje tako učinkovito, se moramo 
zahvaliti številnim prostovoljnim društvom 
(gasilcem, jamarjem, alpinistom, tabornikom, 
kinologom, radioamaterjem, kolesarjem), 
Rdečemu križu, gospodarskim družbam, 
zavodom in enotam civilne zaščite, ki 
se nesebično vključujejo v reševanje, ter 
seveda občinskemu štabu CZ, ki vodi in 
koordinira vse zaščitno-reševalne akcije.

SKRBIMO ZA
VAŠO VARNOST

Posebna zahvala za vsakodnevno 
požrtvovalnost gre našim gasilcem, ki so 
organizirani v 13 prostovoljnih gasilskih 
društev in povezani v eno najmočnejših 
zvez v državi. Poleg prostovoljnih 
društev kot osrednja gasilska enota v 
občini deluje poklicna gasilska enota 
Center požarne varnosti Domžale, ki 
je leta 2011 praznovala že 20. obletnico 
delovanja. Visoke jubileje so praznovala 
tudi nekatera prostovoljna gasilska 
društva: PGD Tosama (60 let), PGD 
Helios (65 let) in PGD Vir (90 let), PGD 
Domžale mesto (130 let), PGD Študa 
(80 let), PGD Ihan (90 let), v letošnjem 
letu pa praznujeta PGD Jarše-Rodica 
(50 let) in PGD Rova (60 let).

OBČINSKA SREDSTVA SMO 
NAMENILI ZA NAKUP:
• gasilskih vozil za prostovoljna 
   gasilska društva Vir, Ihan,  
   Studenec, Rova, Pšata-
   Dragomelj, Študa in Dob, 
• poveljniškega vozila za Gasilsko 
   zvezo Domžale,
• sofinanciranje reševalnega vozila 
   Zdravstvenega doma Domžale,
• vozila in reševalnega čolna za 
   CPV Domžale.

Zaščitno reševalna vaja Domžale 2012 Zaščitno reševalna vaja Domžale 2012

Zaščitno reševalna vaja Domžale 2012

Ogled posledic požara 
na stolpnici Matije Tomca 2 Zaščitno reševalna vaja Domžale 2012



OHRANJAMO ZELENE OAZE
ZA SPROSTITEV IN ODDIH

Ko se vozimo ali sprehajamo po 
prometnih ulicah, si težko predstavljamo, 
da smo v neposredni bližini narave in 
pomirjajočega okolja. Današnji ritem 
življenja je za marsikoga zelo naporen, 
zato ni naključje, da se ljudje vse bolj 
pogosto zatekamo k sproščanju in 
aktivnostim v naravi. 

Gibanje je eden od glavnih stebrov 
zdravja, zato je pomembno, da vsakemu 
občanu zagotovimo možnosti za sprostitev 
in rekreacijo. Zelene oaze nenehno 
nadgrajujemo, saj si želimo prispevati k 
lepšemu, boljšemu in ljudem prijaznemu 

življenju v naši občini.

Zelene oaze vas vabijo na oddih, 
sprostitev, počitek ali rekreacijo. Nekateri 
se radi sprehajate, drugi kolesarite ali 
tečete, spet tretji se radi učite o novih 
stvareh, opazujete redke rastline in 
zaščitene živali, nekateri želite svojim 
otrokom omogočiti igro v naravi ali pa se 
preprosto samo sprostiti v naravi – vse to 
vam omogočajo zelene oaze.  

Izkoristite svoj prosti čas kvalitetno, 
prepustite se naravi, ki je na pragu vaših 
domov, in si tako vzemite trenutek zase!

• postavitev dodatnih telovadnih orodij 
   ob zeleni osi Kamniške Bistrice: na  
   športnem igrišču v Homcu, ob jezu 
    pod Homškim hribom, ob teniških igriščih 
   na Škrjančevem, ob fitnesu na prostem v 
   Domžalah in v Študi 
• ureditev pešpoti ob Kamniški 
   Bistrici pri Prelogu in Šumberku
• postavitev počivališč, lesenih igral in 

   piknik prostora s kuriščem ter ureditev 
   dostopa do reke pri Šumberku
• postavitev treh novih pitnikov (ob 
   Kamniški Bistrici, na Sveti Trojici in 
   v Dobu)
• ureditev poučne okoljske poti Blata mlake 
   v Radomljah

   INVESTICIJE
• gradnja mostu čez Kamniško Bistrico v   
   Biščah
• gradnja mostu čez Kamniško Bistrico v 
   Nožicah
• gradnja mostu čez Kamniško Bistrico 
   na Škrjančevem v Radomljah
• ureditev plezalne stene »Knezove skale« 
   pod Šumberkom

Bajer Črnelo

Plezalna stena Knezove skale

Pešpot ob Kamniški BistriciMost želja v Nožicah

Proti Grobljam



Čisto okolje in neokrnjena narava sta 
vrednoti, ki ju zavoljo kvalitete bivanja 
postavljamo v ospredje. Kakovostna 
oskrba s pitno vodo je eno izmed 
najpomembnejših poslanstev, dostavo 
neoporečne vode pa v največji meri 
zagotavlja ustrezna infrastruktura.

Javno komunalno podjetje Prodnik, ki 
je v večinski lasti Občine Domžale, skrbi 
za to, da je voda vedno sveža in pitna, 
da nimamo težav z odpadno vodo ter za 
pravilno odpeljane in oddane odpadke. 
Za čiščenje odpadne vode in podtalnico 
skrbi Centralna čistilna naprava Domžale-
Kamnik (v nadaljevanju CČN).

OBNOVA OBSTOJEČIH
 VODOVODOV IN NOVI VODNI

 VIRI ZA NEMOTENO OSKRBO S
 PITNO VODO

Zaradi dotrajanosti infrastrukture in 
vse večjih obremenitev, ki so posledica 
naraščanja števila prebivalstva, se je 
pokazala potreba po obnovi in nadgradnji 
vodovodnega omrežja. Le tako lahko 
ohranimo visoko raven vodooskrbe in 
poskrbimo, da bo neoporečna pitna 
voda samoumevna tudi prihodnjim 
generacijam. Skupaj z občinama Mengeš 
in Trzin smo se lotili medobčinskega 

projekta, v okviru katerega bo 
rekonstruiran celoten domžalski vodovod, 
aktivirani pa bosta tudi dve novi vrtini, ki 
bosta povezani z obstoječim sistemom: na 
Mengeškem polju in na Kolovcu. 

V projekt obnove vodovoda bomo iz 
naslova omrežnin vložili več kot milijon 
evrov, s projektom ne bomo odpravili 
le težave, povezane z zagotavljanjem 
zanesljive oskrbe s kakovostno pitno 
vodo, temveč tudi omogočili doseganje 
zastavljenih okoljskih standardov, 
bistvenih za zdravo življenje naših 
prebivalcev.

SKRBIMO ZA
ČISTO OKOLJE

ODVAJANJE KOMUNALNIH 
ODPADNIH VOD

Navadno se ne sprašujemo, kam 
odteka odpadna sanitarna voda. Naša 
pozornost se prebudi šele ob zastajanju 
vode ali smradu iz kanalizacijskega 
odtoka. Velja poudariti, da je na območju 
naše občine odvajanje odpadnih voda 
zelo dobro urejeno, saj kar 89 % od 
nekaj več kot 34.000 prebivalcev občine 
živi na območju z urejeno kanalizacijo. 
Preostalih 11 % občanov ima večinoma 
pretočne greznice, nekaj je malih 
komunalnih čistilnih naprav, žal pa 
še vedno obstajajo neurejeni izpusti v 
potoke ali grabne, kar zaposleni v JKP 
Prodnik ob odkritju ustrezno sanirajo. 

Z dokončanjem kanalizacijskega 
omrežja na Pšati, v Biščah, v Mali Loki, 
Dragomlju, na Podrečju in v Nožicah 
ter gradnjo kanalizacije na območju 
Brezja, Škocjana in Studenca bo imelo 
v prihodnjih letih možnost priključitve 
na centralno kanalizacijsko omrežje še 
približno 6 % prebivalstva občine. Za 
preostalih 5 % se, glede na geografske 
razmere, pripravljajo lokalne rešitve 
odvoda in čiščenja odpadnih voda, in 
sicer male čistilne naprave za posamezne 
objekte oz. skupine objektov. Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik



NADGRADNJA CČN
Sprejemno območje CČN je eno večjih 
v Sloveniji, čisti pa komunalne in ostale 
odpadne vode iz občin Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Komenda in Trzin. V kratkem se 
pričakuje tudi priklop občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

V preteklih letih je CČN uspešno 
zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, 
novi predpisi pa zahtevajo obvezno 
uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja 
dušikovih in fosforjevih spojin. Slednje 
mora biti izvedeno najkasneje do 22. 
avgusta 2016. Iz tega razloga so se občine 
investitorice dogovorile za začetek 
skupnega projekta nadgradnje CČN, ki je 
vključen v krovni projekt »Odvajanje in 
čiščenje na območju Domžale – Kamnik«.

Nadgradnja CČN se bo izvajala 
postopoma, pri čemer bo sistem ves čas 
v polnem obratovanju, procesi čiščenja 
odpadne vode pa bodo potekali skladno 
z zakonskimi zahtevami. Nadgradnja 
bioloških stopenj bo končana predvidoma 
najkasneje avgusta 2016. Po zaključeni 
gradnji bo izvajalec izvedel še 10-mesečno 
poskusno obratovanje.

Občine so za projekt »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju 

Domžale – Kamnik« oddale vlogo za 
sofinanciranje iz kohezijskega sklada. 
Sredstva občinam še niso bila dodeljena. 
Ker je ta investicija nujna, so se občine 
lastnice odločile, da bodo nadgradnjo 
pričele izvajati z lastnimi sredstvi, 
hkrati pa je bila sprejeta odločitev, da 
se nadaljujejo postopki za pridobitev 
sredstev iz kohezijskega sklada. 

EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST

Odpadki so že pred leti postali ključni 
okoljski problem, ki ga lahko kot 
posamezniki rešujemo že na vsakodnevni 
ravni. Velik korak na tem področju so s 
svojimi programi naredili ekovrtci in 
ekošole, ki naše najmlajše vse od otroštva 
spodbujajo k varovanju okolja in narave. 
Njihovi programi celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja so namenjeni 
povečevanju ozaveščenosti otrok o 
pomembnosti odgovornega odnosa do 
okolja, kar pa ne pomeni le pridobivanja 
znanja, temveč tudi aktivno spreminjanje 
kulture obnašanja in spodbujanje 
odgovornega odnosa do okolja, narave 
in bivanja nasploh. Rezultati kažejo, da je 
ozaveščenost otrok res vedno večja. 

Danes se tako zelo pogosto zgodi, da prav 
otroci nadzorujejo odlaganje in ločevanje 

odpadkov svojih staršev. S tem se seveda 
povečuje tudi ozaveščenost staršev, ki je v 
naši občini na zavidljivi ravni. Prebivalci 
naše občine vzorno ločujejo odpadke 
in odstotek neopredeljeno odloženih 
odpadkov je precej pod državnim 
nivojem.

Na okoljsko ozaveščenost  naših občank 
in občanov kaže tudi velika udeležba 
na čistilnih akcijah Očistimo Domžale, 
ki se vsako leto organizirajo v okviru 
vseslovenske čistilne akcije Očistimo 
Slovenijo. Aprila, ko se začne prebujati 
narava, občina predvsem s pomočjo 
krajevnih skupnosti, šol, vrtcev, društev, 
predstavnikov lastnikov stanovanj, 
podjetij, občank in občanov očisti svojo 
občino. Zadnja čistilna akcija, s sloganom 
Očistimo brežine voda občine Domžale 
2014, je ponovno pokazala, da se znamo 
združiti in tako prispevati k čistejši in 
lepši občini Domžale.  

INVESTICIJE
• nadgradnja CČN Domžale–Kamnik
• rekonstrukcija primarnih povezav in
   aktiviranje vrtin na Mengškem polju    
   ter na Kolovcu
• obnova primarnega vodovoda 
   Domžale – Želodnik
• gradnja vodovoda Selo pri Ihanu – 
   Zajelše
• gradnja vodovoda Selo pri Ihanu – 
   Zaboršt
• obnova vodovodov v sklopu gradnje  
   ali obnove druge infrastrukture 
   (Zgornja Krtina,  Bišče, Kamniška 
   cesta v Sr. Jaršah, Prešernova cesta v 
   Radomljah itd.)
• obnova starega vodovodnega omrežja 
   iz salonitnih cevovodov (Umekova, 
   Tolstojeva, Šubičeva, Stritarjeva in 
   Metelkova ulica  na Viru, Vodovodna 
   in Prešernova cesta v Domžalah, 
   Slomškova, Obrtniška, Nova in 
   Masarykova ulica v Domžalah itd.)
• gradnja kanalizacije na Podrečju, 
   v Krtini in Ihanu ter na Prešernovi 
   cesti v Radomljah in Stobu  
• pričeli bomo z gradnjo kanalizacije v 
   Nožicah, Dragomlju in Biščah
• v naslednjih letih načrtujemo 
   še gradnjo sekundarnih kanalov 
   na območju Krtine, dokončanje 
   kanalizacije v Ihanu ter gradnjo 
   malih čistilnih naprav za oddaljene zaselkeČistilna akcija Šole zdravja

Čistilna akcija v Domžalah

Čistilna akcija v Prelogu

Čistilna akcija v Stobu



 

Zavedamo se, da je za prijetno in uspešno 
sobivanje ter splošno zadovoljstvo 
prebivalcev ključnega pomena dobra 
komunikacija z občankami in občani ter 
njihova obveščenost. Zavedamo se tudi, 
da je Občina Domžale na tem mestu prav 
zaradi vas in za vaše dobro. 

Zaradi velikega pomanjkanja podjetniških 
pobud, gospodarske situacije in želje po 
izrabi lokalnih priložnosti ter potenciala 
je ključno prizadevanje javnega sektorja 
za podporo in pomoč novim podjetjem, 
samostojnim podjetnikom ter srednje 
velikim in velikim podjetjem. Gospodarski 
razvoj, ki ne bo dolgoročno naravnan, nas 
sicer v prihodnjih letih lahko kaj hitro vrže 
v neuspeh in še večjo gospodarsko krizo, 
iz katere se bo zelo težko izvleči. 

Čeprav je na področju spodbujanja 
gospodarstva vloga lokalnih skupnosti 
zelo omejena, pa Občina Domžale na 
podlagi javnih razpisov dodeljuje sredstva, 

Nič ne pomenijo število mest v vrtcih, 
zgrajene šole, kilometri novega vodovoda 
in kanalizacije, če med nami ni dobre 
komunikacije in sodelovanja. Zato si 
želimo, da bi bila Občina Domžale prijazna 
in odprta ter dostopna vsem, ki imajo 
kakršnekoli težave. Trudimo se, da so naše 

s katerimi želi prispevati k razvoju 
podjetništva, obrtništva, kmetijstva in 
turizma v naši občini in tako obuditi 
tradicionalno izrazito obrtniško in 
podjetniško usmerjenost občine. V ta 
namen je naša občina v zadnjih štirih 
letih  sredstva za spodbujanje malega 
gospodarstva in obrtništva povečala za 
skoraj 100 %, s 180.000 evrov leta 2010 na 
320.000 evrov leta 2013. 

Podpora podjetništvu in turizmu se kaže 
tudi skozi tržni prostor, ki se je v zadnjih 
štirih letih s pomočjo naše občine razvil 
v malo gospodarsko stičišče podeželja 
in mesta. Tržni prostor je primer dobre 

storitve, namenjene vam, kvalitetne in 
hitre. Tudi z vašo pomočjo in namigi smo 
to pogosto še popravili in izboljšali. 

O dogodkih, investicijah in različnih 
projektih vas najhitreje obveščamo prek 
občinske spletne strani, ki je prilagojena 
tudi slepim in slabovidnim, in prek 
družbenega omrežja Facebook.  

Zelo pomembno vlogo pri obveščanju 
občank in občanov o delovanju naše občine, 
aktivnostih in uspehih njenih prebivalcev 
ter o delovanju različnih organizacij ima 
lokalno glasilo Slamnik, ki je leta 2012 
dobilo novo podobo. Glasilo bralcu ponuja 
prijazno obliko in kakovostno vsebino 
z aktualnimi, objektivnimi in celovitimi 
informacijami o dogajanju v naši občini.

Ponosni smo tudi na uspešno izveden 
projekt postavitve brezplačnega 
internetnega omrežja, ki od januarja 
2013 tako občankam in občanom kot 
vsem obiskovalcem ves čas omogoča 
povezavo s svetovnim spletom. Omrežje 
je vzpostavljeno v ožjem središču 
mesta, poleg tega pa je pokritih tudi 11 
okoliških krajev. Število povezav v enem 
mesecu za celotno občino je že krepko 
preseglo številko 300.000, kar dokazuje, 
da je postalo največje in najbolj obiskano 
tovrstno omrežje v Sloveniji.

prakse, saj s svojo ponudbo skrbi za 
popestritev mestnega dogajanja, turistom 
pa ponuja posebno doživetje. 

Na področju turizma vidimo priložnost 
predvsem v povezovanju naše turistične 
ponudbe s ponudbo sosednjih občin. 
Rezultat takšnega povezovanja je med 
drugim portal neprometnih vsebin 
(www.gremonapot.si), na katerem je 
predstavljenih več kot dva tisoč kilometrov 
urejenih tematskih poti, primernih 
za kolesarjenje, hojo ali tek. V okviru 
projekta sta nastali tudi pregledni karti s 
kolesarskimi in pohodniškimi potmi.

POSLUŠAMO, VKLJUČUJEMO, 
OBVEŠČAMO, KOMUNICIRAMO

SPODBUJAMO IN PODPIRAMO RAZVOJ
PODJETNIŠTVA, KMETIJSTVA IN TURIZMA

Tržni prostor Domžale



 

CESTE IN DRUGA INFRASTRUKTURA

EVROPSKA SREDSTVA
Občina Domžale se po podatkih 
ministrstva za finance po stopnji razvitosti 
na ravni države uvršča v sam vrh. 
Uspešnost nam ne koristi vedno, kar se 
najbolj kaže pri pridobivanju nepovratnih 
evropskih sredstev za posamezne 
projekte, saj smo bili kljub popolnim in 
pravočasno oddanim vlogam večkrat 
zavrnjeni. Pri obravnavi vlog se namreč 
poleg naravovarstvenega, regionalnega, 
ekonomskega in kulturnovarstvenega 
vidika ocenjuje še demografsko-socialni 
vidik, ki vključuje skupni prirast na ravni 
občine in razvitost občine. Tu smo zaradi 

visokega prirasta in visoke razvitosti 
občine vedno prejemali najmanj točk in 
posledično zavrnjene vloge za pridobitev 
evropskih sredstev. Kljub vsemu nam je 
v preteklih štirih letih za naše projekte 
uspelo pridobiti 3,7 milijona evrov 
nepovratnih evropskih sredstev. Evropska 
sredstva smo pridobili tudi za gradnjo 
garažne hiše P+R v Domžalah, ki bo 
zgrajena predvidoma maja 2015.

REKONSTRUKCIJE CEST, 
ULIC, KRIŽIŠČ

Prizadevamo si za varne in sodobno 
urejene ulice in ceste na celotnem območju 

občine. Poleg rednega vzdrževanja cestne 
infrastrukture smo rekonstruirali številne 
ceste in ulice, na posameznih odsekih 
pa zagotovili asfaltno prevleko. V letu 
2013 smo za investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo cest namenili 2,5 milijona evrov.

Izvedene rekonstrukcije cest: 
• Kamniška cesta v Domžalah pod 
   nadvozom, 
• Rojska cesta, 
• Kolodvorska cesta, 
• cesta Matije Tomca, 
• Pelechova cesta v Preserjah pri 
   Radomljah
• cesta Radomeljske čete,

INVESTICIJE

• gradnja paviljona in javnega    
   toaletnega prostora
• obložitev prireditvenega
   prostora z lesom 

Postajališče na železniški postaji Rodica

Češminov park



 

• Prešernova cesta v Radomljah,
• cesta Pšata – Bišče,
• cesta Turnše – Dob,
• cesta Dob – Gorjuša (odsek od mostu 
   čez Račo do nadvoza čez avtocesto),
• cesta Količevo – Turnše,
• cesta D v Študi.

Izvedene preplastitve cest:
• preplastitev Prečne poti v Prelogu, 
• preplastitev Češminove ulice v Ihanu,
• preplastitev ceste od CČN do Male Loke,
• preplastitev ceste Pšata – Beričevo,
• preplastitev manjših makadamskih 
   odsekov v Dragomlju, na Krumperku  
   in na Gorjuši,
• preplastitev cest po zamenjavi 
   salonitnega  vodovodu na Viru in 
   v Domžalah,
• preplastitev dela ceste Brezje – Gorjuša. 

OSTALE INVESTICIJE:
• postavitev novega postajališča na 
   železniški postaji na Rodici ter ureditev 
   parkirnih mest in kolesarnice,
• gradnja avtobusne postaje, javne 
   razsvetljave in pločnika v Nožicah,
• asfaltiranje ceste pri tržnem prostoru in 
   gradnja pločnika.

POKOPALIŠČA IN 
POSLOVILNI OBJEKTI 

Sredstva vlagamo tudi v gradnjo 
pokopališč in poslovilnih objektov na 
celotnem območju občine. V zadnjih letih 
smo:
• uredili pokopališče s poslovilnim 
   objektom v Krtini, 
• posodobili poslovilni objekt ter 
postavili nadstrešnice (za sanitarne 
prostore za prodajo cvetja in sveč) na 
domžalskem pokopališču,
• zunanja ureditev pokopališča v Ihanu 
   na območju poslovilnega objekta,
• zgradili poslovilni objekt na Pšati,Most Škrjančevo

Rojska cesta v Domžalah

Poslovilni objekt Dragomelj - Pšata

V letošnjem letu načrtujemo tudi 
gradnjo poslovilnega objekta v naselju 
Rova.

JAVNA RAZSVETLJAVA 
V zadnjih letih smo optimizirali 
javno razsvetljavo, s čimer smo poleg 
zmanjšanja negativnega vpliva na okolje 
dosegli tudi zmanjšanje porabe električne 
energije. Do lanskega leta smo približno 
80% neustreznih svetilk nadomestili z 
varčnimi in okolju prijaznimi svetilkami 
ter nadgradili opremo, z navedenimi 
ukrepi pa nam je uspelo porabo električne 
energije za potrebe javne razsvetljave od 
leta 2007 do leta 2013 prepoloviti. 

Asfaltiranje ceste pri tržnem prostoru
 in gradnja pločnika



Enota Krtek vrtca Domžale v Ihanu

Postajališče na železniški postaji Rodica

Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Pelechova cesta v Preserjah pri Radomljah Prešernova cesta v Radomljah

Most čez Kamniško Bistrico v Biščah



Občina Domžale je realizirala mnoge zastavljene cilje, zaveda pa se, da je treba še 
marsikaj narediti. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj in napredek občine, po 
svojih najboljših močeh kar se da hitro zaključiti zastavljene projekte, v prihodnjih 
nekaj letih pa realizirati že zasnovane kratkoročne projekte. 

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za visoko raven komunalnih storitev, sodobno 
urejene in varne ulice in ceste, energetsko varčnost javnih ustanov in varovanje 
okolja, zadostne prostorske zmogljivosti vrtcev in osnovnih šol, pestrost kulturnega 
dogajanja ter odlične možnosti za preživljanje prostega časa in športnega delovanja. 
Projekte bomo snovali v skladu z našo vizijo in dolgoročno razvojno strategijo.

Domžale so uspešno in ugledno podjetniško, športno in kulturno središče, okolje, 
ki spodbuja trajnostni razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost. 
Skupaj z okoliškimi kraji so prijetno in urejeno mesto, ki ponujajo kakovostno 
bivanje vsem generacijam in ustvarjajo priložnosti za mlade. 

Skupaj se trudimo za našo prihodnost in za prihodnost generacij, ki prihajajo. 

   Toni Dragar, župan Občine Domžale

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

IMAMO VIZIJO

Enota Gaj, Vrtec Domžale v Preserjah pri Radomljah

Fitnes na prostem ob Kamniški Bistrici Domžalski bazen



Izdala: Občina Domžale
Naklada: 16.000 izvodov
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