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Domžale, 26. 06. 2012, št. 8    cena z DDV: 1,02 €

Na podlagi  25. člena zakona o go-
spodarskih javnih službah (Ur. list RS 
št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-
ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011 OR-
ZGJS40) in  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št.  9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

ODLOK

O JAVNEM KOMUNALNEM 
PODJETJU PRODNIK, D.O.O 

Uvodni določbi

1. člen

S tem odlokom se uredi delovanje in 
določa dejavnost, sestava, financira-
nje in poslovanje javnega komunalne-
ga podjetja Prodnik d.o.o. .

2. člen

Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o. je registrirano pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani pod številko vložka 
1/08484/00, z dne 28.1.1999.

Firma in sedež družbe

3. člen

Firma družbe je Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o..

Skrajšana firma je Prodnik d.o.o..

Sedež družbe je v Domžalah, Savska 
cesta 34.

Dejavnost družbe

4. člen

Družba opravlja naslednje dejavnosti: 

- oskrba s pitno vodo,
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- odvajanje komunalne in padavin-
ska odpadne vode,

- zbiranje in odvoz komunalnih od-
padkov,

- odlaganje preostankov predelave 
in odstranjevanje komunalnih od-
padkov,

- urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost,

- druge dejavnosti, določene z druž-
beno pogodbo.

Družba opravlja dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena na način in pod 
pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki 
in drugi predpisi.

Osnovni kapital družbe

5. člen

Osnovni kapital  družbe znaša 
419.087,00 EUR.

Ustanovitelji družbe in poslovni deleži 
ustanoviteljev

6. člen

V osnovnem kapitalu družbe je vsak 
ustanovitelj udeležen z enim poslov-
nim deležem, kot sledi:

a) OBČINA DOMŽALE 235.331,60 
EUR, kar predstavlja 56,16 % celo-
tnega kapitala

b) OBČINA MENGEŠ 58.672,18, EUR 
kar predstavlja 14,00 % celotnega 
kapitala

c) OBČINA LUKOVICA 50.290,44 
EUR kar predstavlja 12% celotnega 
kapitala

d) OBČINA MORAVČE 50.290,44 
EUR kar predstavlja 12% celotnega 
kapitala

e) OBČINA TRZIN 24.502,34 EUR 
kar predstavlja 5,84 % celotnega 
kapitala

Pravice občin izvršujejo župani.

Organi družbe

7. člen

Organi družbe so:

- skupščina,
- nadzorni svet,
- direktor.

8. člen 
(Skupščina)

Ustanovitelji odločajo na skupščini 
družbe.

Na skupščini izvršuje ustanoviteljske 
pravice občin župan oziroma oseba, ki 
jo on pooblasti.

Skupščina ima naslednje pristojnosti 
in obveznosti:

- določa pogoje za izvajanje dejav-
nosti ter zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin v skladu s predpisi,

- potrjuje cenike za uporabo javnih 
dobrin v skladu s predpisi,

- potrdi družbeno pogodbo in vse 
njene spremembe,

- potrdi poslovno poročilo, obračune 
in zaključni račun družbe, 

- imenuje in razrešuje direktorja, 
- postavlja prokurista, 
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- odloča o vseh drugih vprašanjih, 
določenih z zakoni in družbeno 
pogodbo.

Skupščina izvaja samo ustanovitelj-
ske funkcije, in ne sme izvajati upra-
vljavskih in nadzorstvenih funkcij.

9. člen 
(Direktor)

Poslovanje in delo družbe vodi direk-
tor, ki družbo zastopa in je odgovoren 
za zakonitost dela.

10. člen 
(Nadzorni svet)

Nadzorni svet nadzoruje vodenje 
poslov družbe.

Nadzorni svet ima tri člane, katere voli 
skupščina. Član Nadzornega sveta je 
lahko oseba, ki ima vsaj visoko stro-
kovno izobrazbo.

Nadzorni svet sprejema tiste notranje 
akte družbe, katere določi družbena 
pogodba

Delo Nadzornega sveta ureja Družbe-
na pogodba.

Financiranje dejavnosti družbe

11. člen

Viri za financiranje dejavnosti družbe 
iz 4. člena tega odloka so:

- sredstva, ki jih za uporabo javnih 
dobrin in javnih storitev plačujejo 
uporabniki (cena storitev),

- viri, ki se zagotavljajo v okviru 
sistema financiranja javne porabe,

- lastni viri, ki jih podjetje pridobi u 
opravljanjem pridobitne dejavno-
sti na trgu,

- drugi viri, določeni z zakonom ali 
predpisom občine.

Viri iz prvega odstavka tega člena 
so v prvi vrsti namenjeni izvajanju 
gospodarske javne službe in šele nato 
ostalim dejavnostim podjetja.

Družbena pogodba

12. člen

Družbena pogodba podrobneje ureja 
vsa vprašanja, pomembna za položaj 
in poslovanje družbe.

Končna določba

13. člen

Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu 
Občine Domžale, Mengeš, Lukovica, 
Moravče in Trzin ter prične veljati 15 
dan po zadnji objavi. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-9/2012  
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  25. člena Zakona o za-
vodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 
18/98-Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 
23/07 – popr. 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10-ZUPJS)   in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA 
O PREDMETU, POGOJIH 

IN POSTOPKIH ZA 
PODELJEVANJE IN 

PRENEHANJE KONCESIJE  
ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. člen

Spremeni se 1. člen Odloka o predme-
tu, pogojih in postopkih za podeljeva-
nje in prenehanje koncesije  za pomoč 
družini na domu (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 14/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: 
odlok) tako, da se glasi:

»Ta odlok določa predmet, pogoje, po-
stopek podeljevanja, sklenitev konce-
sijske pogodbe in njeno izvajanje ter 
prenehanje koncesije na področju jav-
ne službe pomoči družini na domu in 
postopek ugotavljanja upravičenosti 

do storitve pomoči družini na domu 
ter subvencije Občine Domžale.«.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena odloka 
se za besedo »pomoči« doda beseda 
»družini«. 

V drugem odstavku 2. člena odloka 
se beseda »natečaja« nadomesti z 
besedo »razpisa«.

Spremeni se tretji odstavek 2. člena 
odloka tako, da se glasi:

»Uporabniki so upravičenci do stori-
tve pomoči družini na domu, ki jih kot 
upravičence do storitve določa zakon 
in imajo na območju Občine Domžale 
stalno prebivališče.«.

V 2. členu odloka se doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:

»Javno službo pomoči družini na 
domu lahko na območju Občine Dom-
žale izvaja le en koncesionar.«.

3. člen

Spremeni se 3. člen odloka tako, da 
se glasi:

»Predmet koncesije v skladu s tem 
odlokom je izvajanje storitve pomoči 
družini na domu, kot jo določa zakon.«

4. člen

Spremeni se 4. člen odloka tako, da 
se glasi:

»Koncesijo za izvajanje javne službe 
pomoči družini na domu razpiše žu-
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pan, ki določi tudi obvezne sestavine 
javnega razpisa.

Postopek izbora koncesionarja vodi 
posebna pet članska komisija, ki žu-
panu predlaga izbor najugodnejšega 
ponudnika.

Odločbo o podelitvi koncesije izda 
župan.«.

5. člen

Črta se 5. člen odloka.

6. člen

Črta se celotno IV. poglavje odloka 
MERILA ZA IZBOR.

7. člen

Črta se celotno V. poglavje odloka 
POSTOPEK ZA PODELITEV.

Dosedanje VI. poglavje odloka SKLE-
NITEV KONCESIJSKE POGODBE 
IN NJENO IZVAJANJE postane IV. 
poglavje.

Dosedanje VII. poglavje odloka 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
postane V. poglavje.

8. člen

Črta se 14. člen odloka.

9. člen

Črta se tretji odstavek 15. člena od-
loka.

10. člen

V 16. členu odloka se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Koncesionar je dolžan kljub poteku 
odpovednega roka iz druge alineje 
prejšnjega odstavka in pod pogoji, 
ki jih določa zakon, še naprej izvajati 
storitev pomoči družini na domu, 
dokler koncedent ne zagotovi opra-
vljanja te dejavnosti na podlagi nove 
koncesijske pogodbe, vendar ne dlje, 
kot to določa zakon.«.

11. člen

Za 18. členom odloka se doda novo 
poglavje z naslovom:

»V. POSTOPEK UGOTAVLJANJA 
UPRAVIČENOSTI DO STORITVE 
POMOČI DRUŽINI NA DOMU IN 
DODATNE SUBVENCIJE OBČINE 
DOMŽALE«.

Dosedanje V. poglavje odloka PREHO-
DNE IN KONČNE DOLOČBE postane 
VI. poglavje.

12. člen

Za naslovom novega V. poglavja odlo-
ka se dodajo novi 19., 20. in 21. členi, 
ki se glasijo:

»19. člen
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S tem odlokom Občina Domžale 
naloge ugotavljanja in odločanja o 
upravičenosti do storitve pomoči 
družini na domu in pravico sklepanja 
dogovorov z upravičenci prenaša na 
koncesionarja.

Za izvajanje nalog iz prejšnjega od-
stavka tega člena mora imeti konce-
sionar zaposleno osebo z opravljenim 
strokovnim izpitom iz upravnega 
postopka.

20. člen

Občinski svet Občine Domžale lahko s 
posebnim pravilnikom določi dodatne 
subvencije pri plačilu storitve pomoči 
družini na domu.

21. člen

Vlogo za dodelitev pravice do sto-
ritve pomoči družini na domu odda 
vlagatelj koncesionarju. Če pristojna 
oseba koncesionarja ugotovi, da vla-
gatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pravice, mu ponudi v podpis dogo-
vor, v katerem v skladu z veljavno 
zakonodajo obvezno določi obseg 
storitve, čas trajanja storitve kot tudi 
ceno storitve in morebitno dodatno 
subvencijo. Dogovor se sklene za do-
ločen čas z možnostjo osemdnevnega 
odpovednega roka.

V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev pravice do 
storitve pomoči družini na domu, 
izda pristojna oseba koncesionarja 
zavrnilno odločbo, zoper katero je 
možna pritožba, o kateri odloči župan 
Občine Domžale. 

Po en izvod izdane odločbe ali sklenje-
nega dogovora koncesionar posredu-
je Občini Domžale.«.

13. člen

Dosedanji 19. in 20. člen odloka posta-
neta 22. in 23. člen.

KONČNI DOLOČBI

14. člen

Z uveljavitvijo tega odloka in pravil-
nika iz 12. člena tega odloka preneha 
veljati Odlok o organiziranju pomoči 
na domu in merilih za določanje pla-
čil storitev (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 5/97, 10/99, 1/00, 3/00, 
1/01, 9/02, 4/03, 9/03, 10/03, 7/04, 
10/05 in 6/06).

15. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku, uporablja 
pa se od 01. 07. 2012 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-10/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  12.  člena Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
predmetu, pogojih in postopkih za 
podeljevanje in prenehanje koncesije 
za pomoč družini na domu (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 8/12) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

PRAVILNIK
O DODATNIH SUBVENCIJAH 

PRI PLAČILU STORITVE 
POMOČI DRUŽINI NA DOMU

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja dodatne subven-
cije Občine Domžale (v nadaljevanju: 
občina) pri plačilu storitve pomoči 
družini na domu. 

2. člen

(1) Upravičenci do dodatne subvenci-
je občine pri plačilu storitve pomoči 
družini na domu so osebe, ki jih kot 
upravičence do storitve določa zakon 
in imajo na območju občine stalno 
prebivališče in koristijo storitev na 
njenem območju.

II. OBSEG STORITEV

3. člen

(1) Pomoč družini na domu obsega 
storitve, ki jih določa zakon in dogo-
vor, ki ga s koncesionarjem sklene 
upravičenec.

III. CENA IN PLAČILO STORITVE

4. člen

(1) Ceno storitve efektivne ure na 
predlog izvajalca javne službe sprej-
me Občinski svet Občine Domžale (v 
nadaljevanju: Občinski svet). 

5. člen

(1) Upravičenec oziroma zavezanec 
ali njegovi družinski člani so dolžni 
sami plačati stroške storitve najmanj 
v višini, ki jo določi Občinski svet, 
določene za delavnik, ne glede na to, 
ali se storitev opravlja ob delavnikih, 
nedeljah, državnih praznikih ali dela 
prostih dnevih. 

(2) Ne glede na določila iz prejšnjega 
odstavka občina zagotavlja dodatne 
subvencije po naslednji lestvici:

Število koriščenja 
efektivnih ur mesečno 
s strani upravičenca

Delež subvencije 
občine v odstotku  
od cene storitve 
efektivne ure

do vključno 20 ur 60 %

nadaljnje ure  
od 21. do 25. ure

58 %

nadaljnje ure  
od 26. do 30. ure

55 %
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Število koriščenja 
efektivnih ur mesečno 
s strani upravičenca

Delež subvencije 
občine v odstotku  
od cene storitve 
efektivne ure

nad 31. uro najnižji % subvencije 
po zakonu

 

(3) Obračun dodatne upravičenosti po 
tem pravilniku upošteva koncesionar 
pri izdaji računa.

IV. PREHODNI IN KONČNI 
DOLOČBI

6. člen

(1) Že sklenjeni dogovori med konce-
sionarjem in obstoječimi upravičenci 
veljajo do začetka uporabe tega pra-
vilnika ne glede na določila dogovora.

(2) V primeru, da je bila na podlagi 
do sedaj veljavnega Odloka o orga-
niziranju pomoči na domu in merilih 
za določanje plačil storitev (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 5/97, 
10/99, 1/00, 3/00, 1/01, 9/02, 4/03, 
9/03, 10/03, 7/04, 10/05 in 6/06) 
oseba upravičena do oprostitve pla-
čila storitve, velja ta oprostitev le do 
upravičenega koriščenja storitve 20 
efektivnih ur mesečno, sicer upra-
vičenec plačuje storitev na podlagi 
lestvice iz tega pravilnika.

7. člen

(1) Pravilnik začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku, 
uporablja pa je od 01. 07. 2012 dalje. 

     
  

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-11/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  Odloka o proračunu Ob-
čine Domžale za leti 2011 in 2012 (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 13/11 
– uradno prečiščeno besedilo) in 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št.  9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

 PRAVILNIK 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O MERILIH IN POSTOPKU ZA 
DODELJEVANJE MESEČNIH 
SUBVENCIJ ZA OTROKE, KI 
ČAKAJO NA VKLJUČITEV V 

ORGANIZIRANO PREDŠOLSKO 
VZGOJO

1. člen

Spremeni se 1. člen Pravilnika o me-
rilih in postopku za dodeljevanje me-
sečnih subvencij za otroke, ki čakajo 
na vključitev v organizirano predšol-
sko vzgojo (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 4/2011, v nadaljevanju 
pravilnik) tako, da se glasi: 

»Ta pravilnik določa merila, upravičen-
ce in postopek dodelitve subvencije 
za otroke, ki niso vključeni v javni ali 
koncesijski ali drug zasebni vrtec, ki 
opravlja vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok ali niso vključeni v varstvo pri 
varuhu predšolskih otrok (v nadalj-
njem besedilu: vrtec) in za katere bi 
Občina Domžale po Zakonu o vrtcih 

zagotavljala javna sredstva, če bi bili 
vključeni v vrtec.«.

2. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem ve-
stniku Občine Domžale in se začne 
uporabljati s 01. 06. 2012.  

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-12/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  23. člena Zakona o  gradivi 
objektov  (Ur. list RS, št. 102/04-ura-
dno 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 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU SKLEPA O 
UKINITVI STATUSA JAVNEGA 

DOBRA

Ukine se status javnega dobra pri 
naslednjih zemljiščih: 

parc.št. katastrska 
občina 

ID znak

140 Domžale 1959-140/0-0

685/6 Selo 1966-685/5-0

5470/1 Domžale 1959-5470/1-0

5470/14 Domžale 1959-5470/14-0

5470/20 Domžale 1959-5470/20-0

122/13 Dob 1943-122/13-0

5498/2 Domžale 1959-5498/2-0

1025/1 Rova 1935-1025/1-0

1025/3 Rova 1935-1025/3-0

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-14/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  7. člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale  (Ur.
vestnik Občine Domžale št. 14/11) 
in 47. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI  
Z  LETNIM PROGRAMOM 

DELA NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE DOMŽALE  

ZA LETO 2012

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Letnim programom dela 
Nadzornega odbora Občine Domžale 
za leto 2012.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-15/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  17.  člena Poslovnika Nad-
zornega odbora Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 14/11)  
in 48. člena Statuta Občine Domža-
le (Ur. vestnik Občine Domžale, št.  
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O SEZNANITVI Z 
DOKONČNIMI POROČILI 
NADZORNEGA ODBORA  

ZA LETO 2012 – I. DEL

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
poslovanja Centra za mlade Dom-
žale.

2. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
poslovanja Krajevne skupnosti 
Jarše – Rodica.

3. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad GPR 0703 Civilna zaščita in 
protipožarna varnost.

4. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z dokončnim poročilom 
o opravljenem nadzornem pregle-
du nad zakonitostjo cen izvajanja 
gospodarske javne službe, pre-
gled projekta nadgradnje CČN 
in proračunske postavke 152217 
Investicijsko vzdrževanje CČN.

5. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z dokončnim poročilom o 
opravljenem nadzornem pregledu 
nad razpolaganjem s občinskim 
nepremičnim in premičnim pre-
moženjem, v okviru katerega se je 
pregledalo proračunske postavke 
165203 Nakup in gradnja stano-
vanj in 165205  Vzdrževanje po-
slovnih prostorov in z ugovorom, 
ki ga je na predhodno poročilo 
nadzornega odbora posredovala 
občinska uprava. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-16/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  191. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Domžale (Ur. 
vestnik občine Domžale, št. 02/12-ura-
dno prečiščeno besedilo 2) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O SPREJEMU PROGRAMA 
DELA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE DOMŽALE 
ZA DRUGO POLLETJE 2012

Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Program dela Občinskega sveta 
Občine Domžale za drugo polletje 
2012.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-17/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 37.a člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo 
2, 76/08, 79/09 in 5/10), 30. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. (94/07-uradno prečiščeno 
besedilo 3 in 45/08) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O POTRDITVI MANDATA 
ČLANICI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE DOMŽALE

Potrdi se mandat članici občinskega 
sveta Mariji Doroteji GRMEK, roj. 11. 
04. 1946, Savska cesta št. 31, Domžale, 
z liste SDS, Slovenska demokratska 
stranka, za preostanek mandatne 
dobe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-12/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20a. člena Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o kul-
turnem domu Franca Bernika Domža-
le (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
11/03, 1/04-popr. in  6/12) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št.  9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 14. seji 
dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU ODGOVORNE 

UREDNICE JAVNEGA GLASILA 
“SLAMNIK”

Občinski svet Občine Domžale so-
glaša z imenovanje Špele Keber za 
odgovorno urednico Javnega glasila 
“Slamnik”.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-14/2012  
Datum:    21. 06. 2012

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 14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O RAZREŠITVI IN 
IMENOVANJU NOVIH 

PREDSTAVNIKOV  
OBČINE DOMŽALE  

V SVETU VRTCA DOMŽALE 

I.

Kot predstavnik Občine Domžale v 
Svetu Vrtca Domžale se razreši:

Borut KURMANŠEK, Gorjuša št. 2, 
1233 Dob.

II.

V Svet Vrtca Domžale se imenuje:

Marija Doroteja GRMEK, Savska ce-
sta št. 31, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-13/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 08/12264

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 14. seji dne 21. 06. 2012 sprejel

SKLEP

O RAZREŠITVI IN 
IMENOVANJU NOVIH 

PREDSTAVNIKOV  
OBČINE DOMŽALE V SVETU  

MESTNIH LEKARN

I.

Kot predstavnika Občine Domžale v 
Svetu  mestnih lekarn se razrešita:

- Matjaž SONC, Kettejeva ulica št. 
30, 1230 Domžale in

- mag. Irena DEŽELAK, Gostičeva 
ulica št. 22, 1230 Domžale.

II.

V Svetu mestnih lekarn se imenujeta: 

- Valentin GROŠELJ, Zaboršt, Pot 
za Bistrico št. 50, 1230 Domžale in

- mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva 
ulica št. 22, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-13/2012
Datum:    21. 06. 2012

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r. 
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