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Domžale, 28. 03. 2008, št. 4    cena z DDV: 0,94 €

Na podlagi 21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 
94/07 – UPB2 in 21/06 – Odl. US), 
149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Ur. list RS, št. 39/06 – UPB in Skl.US: 
U-I-51/06-5, 49/06-ZmetD, 66/06 Odl.
US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-
40/06-10, 33/07-ZPNačrt), 7. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah 
(Ur. list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in  
17. člena Zakona o prekrških (Ur. list 
RS, št. 3-07 UPB in  139/06 Odl.US: U-I-
69/06-16, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 
58/07 Odl.US:U-I-34/05-9) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na 
svoji  12. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

ODLOK

O ČIŠČENJU KOMUNALNIH 

ODPADNIH IN PADAVINSKIH 

VODA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

S tem odlokom se ureja obveznost 
čiščenja ter način obračunavanja in 
plačevanja storitve čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda, ki 
se zbirajo na čistilni napravi za Občine 
Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin (v 
nadaljevanju občine), ki so uporabni-
ce storitve čiščenja.

2. člen
(temeljno načelo)

Vsakdo, ki ima na območju občin 
vir onesnaževanja odpadne vode, 
je dolžan odpadno vodo očistiti na 
čistilni napravi, razen če parametri 
onesnaženosti odpadne vode dose-
gajo vse kriterije za neposredni izpust 
v okolje.

Čiščenje komunalne odpadne in pa-
davinske vode se izvaja kot gospodar-
ska javna služba v javnem podjetju.
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Izvajalec gospodarske javne službe 
je dolžan v čiščenje prevzeti komunal-
no odpadno in padavinsko vodo ter 
odpadne vode in gošče iz pretočnih in 
nepretočnih greznic, ki so po vsebno-
sti enake komunalni odpadni vodi.

3. člen
(pojmi)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem 
odloku imajo naslednji pomen:

Odpadna voda je voda, ki se po 
uporabi ali kot posledica padavin one-
snažena odvaja v vode neposredno 
ali po kanalizaciji. Odpadna voda je 
lahko komunalna odpadna voda ali 
padavinska odpadna voda.

Komunalna odpadna voda je voda, 
ki nastaja v bivalnem okolju gospo-
dinjstev zaradi rabe vode v sanitar-
nih prostorih, pri kuhanju, pranju 
in drugih gospodinjskih opravilih. 
Komunalna odpadna voda je tudi 
voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi 
ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po 
nastanku in sestavi podobna vodi po 
uporabi v gospodinjstvu. Komunalna 
odpadna voda je tudi odpadna voda, 
ki nastaja kot industrijska odpadna 
voda v proizvodnji ali storitveni ali 
drugi dejavnosti ali mešanica te od-
padne vode s komunalno ali pada-
vinsko odpadno vodo, če je po naravi 
ali sestavi podobna odpadni vodi po 
uporabi v gospodinjstvu, njen pov-
prečni dnevni pretok ne presega 15 
m3/dan, njena letna količina ne pre-
sega 4.000 m3, obremenjevanje okolja 
zaradi njenega odvajanja ne presega 
50 PE in pri kateri za nobeno od ne-
varnih snovi letna količina ne presega 

količine nevarnih snovi, določene s 
predpisom države.

Padavinska voda je voda, ki kot po-
sledica meteorskih padavin odteka 
onesnažena iz utrjenih, tlakovanih 
ali z drugim materialom prekritih 
površin v vode ali se odvaja v javno 
kanalizacijo.

Vir onesnaževanja je objekt, napra-
va ali zemljišče, kjer nastaja odpadna 
voda, ki se odvaja v kanalizacijo, ne-
posredno v vode ali v greznico.

Čistilna naprava je naprava za ob-
delavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali 
odpravlja njeno onesnaženost.

Kanalizacija so javni objekti in na-
prave za zbiranje in odvajanje odpad-
ne vode do čistilne naprave.

Spremeni se zadnji odstavek, ki 
se glasi: »Ostali izrazi, uporabljeni 
v tem odloku, imajo enak pomen, 
ko je določen v predpisih, ki urejajo 
emisije snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod iz virov onesnaževanja 
ter predpisih, ki urejajo obratovalni 
monitornig odpadnih vod.

4. člen
(uporabniki)

Uporabniki storitev čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih 
voda ter zavezanci za plačilo storitev 
gospodarske javne službe (v nada-
ljevanju: uporabniki) iz 2. člena tega 
odloka so:
a) gospodinjstva in skupnosti etaž-

nih lastnikov v več stanovanjskih 
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in poslovnih objektih na območju 
občin, ki so priključeni oziroma 
imajo možnost priključitve na jav-
no kanalizacijo;

b) pravne osebe in gospodarski ter 
negospodarski subjekti, ki pri 
opravljanju svoje dejavnosti pro-
izvajajo komunalno odpadno ali 
padavinsko vodo;

c) subjekti iz točk a ter b tega člena, 
ki dovažajo komunalne odpadne 
vode neposredno izvajalcu.

II. OBVEZNOSTI UPORABNIKA 
IN IZVAJALCA 
GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE

5. člen
(obveznosti uporabnika)

Obveznosti uporabnika so:
- odvajanje komunalnih odpadnih 

voda v sistem čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda;

- skrb za vse interne merilne na-
prave in kanalizacijske objekte do 
vstopa v javno kanalizacijo;

- izvajanje vseh potrebnih ukrepov 
za preprečitev škode;

- da ne uporablja substanc, ki so 
kvarne za proces čiščenja ali 
povzročajo toksičnost blata ali za-
viranje biološkega procesa.

Uporabnik ne sme spuščati od-
padne vode v sistem čiščenja brez 
vednosti upravljavcev kanalizacije, 
mimo merilnih mest ali nepooblašče-
no posegati v merilne naprave.

6. člen
(obveznosti izvajalca 

gospodarske javne službe)

Obveznosti izvajalca gospodarske 
javne službe so:
- sprejemanje komunalne odpadne 

in padavinske vode v čiščenje;
- čiščenje komunalne odpadne in 

padavinske vode do predpisane 
kvalitete za izpust v vodotok 
za tiste parametre, za katere je 
čistilna naprava projektirana in 
tehnološko opremljena;

- občasno preverjanje in kontroli-
ranje kvalitete odpadnih voda, 
izvajanje kontrole  vzdrževanja 
merilnih mest;

- neprekinjeno delovanje oz. obrato-
vanje;

- izvajanje razvojnega programa 
gospodarske javne službe;

- skrb za pravilnost in ažurnost evi-
denc uporabnikov;

- obveščanje pristojnih organov o 
poslovanju čistilne naprave ter ko-
municiranje z okoljsko javnostjo v 
smislu dobrih sosedskih odnosov 
in varstva okolja;

- zaračunavanje storitev uporab-
nikom v skladu z veljavnim ceni-
kom.

III. MERJENJE KOLIČIN 
ODPADNIH VODA

7. člen
(komunalne odpadne vode)

Meritve količin komunalnih odpad-
nih voda se opravljajo neposredno ali 
posredno in so ena izmed osnov za 
obračun storitve. 
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Posredno se merijo količine komu-
nalnih odpadnih voda na osnovi me-
ritev porabljene pitne vode iz javnih 
vodovodov ali meritve porabe vode iz 
lastnih zajetij.

Neposredni način meritve količin 
komunalnih odpadnih voda je možen, 
če ima uporabnik nameščeno merilno 
napravo za merjenje količine odpadne 
vode oziroma v primeru dovoza od-
padne voda na čistilno napravo.

IV. CENA IN OBRAČUN 
STROŠKOV ČIŠČENJA 
ODPADNIH VODA

8. člen
(izračun stroškov čiščenja 
komunalne odpadne vode)

Stroški čiščenja komunalnih odpad-
nih voda se izračunajo po naslednji 
formuli:

Sk = Vk × Ck

Sk stroški čiščenja komunalnih od-
padnih voda (EUR)

Vk volumen komunalnih odpadnih 
voda (m3)

Ck cena čiščenja komunalnih odpad-
nih voda, ki so odvedene v javno 
kanalizacijsko omrežje(EUR/m3)

9. člen
(izračun stroškov čiščenja 

grezničnih gošč iz pretočnih 
greznic)

Stroški čiščenja grezničnih gošč iz 
pretočnih greznic se izračunajo po 
naslednji formuli:

Sgp = Vgp × Cgp

Sgp stroški čiščenja komunalnih od-
padnih voda (EUR)

Vgp volumen komunalnih odpadnih 
voda (m3)

Cgp cena čiščenja grezničnih gošč iz 
pretočnih greznic (EUR/m3)

10. člen
(izračun stroškov čiščenja 

grezničnih gošč iz nepretočnih 
greznic)

Stroški čiščenja grezničnih gošč iz 
nepretočnih greznic se izračunajo po 
naslednji formuli:

Sgn = Vgn × Cgn

Sgn stroški čiščenja komunalnih od-
padnih voda (EUR)

Vgn volumen komunalnih odpadnih 
voda (m3)

Cgn cena čiščenja grezničnih gošč iz 
nepretočnih greznic (EUR/m3)

11. člen
(cena storitev)

Ceno čiščenja odpadnih voda ter 
ostalih storitev povezanih z izvaja-
njem obvezne gospodarske javne 
službe določa skupni organ občin. 

Cenik izvajanja gospodarske javne 
službe čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda se objavi v urad-
nem glasilu občin.
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12. člen
(obračun stroškov)

Uporabniki, priključeni na javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno 
napravo, plačujejo stroške čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda v skladu s tem odlokom.

Uporabniku, ki spušča odpadno 
vodo v sistem čiščenja brez vednosti 
upravljavca kanalizacije, zaračuna 
izvajalec gospodarske javne službe 
čiščenje komunalne odpadne in pa-
davinske vode za zadnjih 12 mesecev. 
Količina komunalne odpadne in pada-
vinske vode je enaka količini porablje-
ne pitne vode, če tega podatka ni, pa 
povprečna letna poraba pitne vode v 
občini na gospodinjstvo.

13. člen
(račun)

Uporabniki plačujejo čiščenje ko-
munalnih odpadnih in padavinskih 
voda na podlagi izstavljenega računa 
izvajalca. Uporabnik mora plačati ra-
čun najkasneje v 15 dneh po njegovi 
izstavitvi. 

V primeru, da uporabnik ne poravna 
računa za čiščenje odpadnih voda v 
roku 15 dni od izstavitve računa, ga je 
izvajalec dolžan opomniti. V opominu 
mu mora določiti dodaten 15 dnevni 
rok plačila in opozoriti uporabnika na 
posledice, če ga ne poravna. 

Če uporabnik tudi po dodatnem 
roku za plačilo računa ne poravna, 
se mu prekine odvod odpadne vode. 
Prekinitev odvoda odpadne vode 
izvede upravljavec kanalizacije na 

obrazloženo pisno zahtevo izvajalca 
gospodarske javne službe.  

14. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bil izstavljen 
račun, lahko v 15 dneh po prejemu 
računa vloži pisni ugovor izvajalcu, če 
meni, da mu stroški čiščenja odpad-
nih voda niso pravilno izračunani.

Izvajalec je dolžan na ugovor upo-
rabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.

Ugovor ne zadrži plačila računa.

V kolikor je ugovor utemeljen, je izva-
jalec gospodarske javne službe, za pre-
sežek plačila dolžan uporabniku znižati 
račun ob naslednjem obračunu.

V. INDUSTRIJSKE ODPADNE 
VODE

15. člen
(pogodba)

Imetniki virov onesnaženja z indu-
strijsko odpadno vodo morajo z izva-
jalcem skleniti posebno pogodbo.

Upravljavec javnega kanalizacijske-
ga omrežja lahko izvede priklop vira 
onesnaženja z industrijsko odpadno 
vodo le na podlagi izrecnega naročila 
izvajalca gospodarske javne službe.

Imetniku vira onesnaženja z indu-
strijsko odpadno vodo brez sklenjene 
pogodbe se prekine dobava vode ali 
pa se ga izključi iz sistema odvajanja 
odpadnih voda.
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VI. SKUPNI ORGAN OBČIN 

16. člen
(namen ustanovitve)

Za usklajevanje odločitev občin v 
zvezi z upravljanjem infrastrukturnih 
objektov, namenjenih za čiščenje 
odpadne vode ter za sprejem odlo-
čitev za zagotavljanje gospodarske 
javne službe čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda (v na-
daljevanju gospodarske javne službe) 
na območju občin se ustanovi skupni 
organ občin.

17. člen
(sestava)

Skupni organ sestavljajo župani 
občin.

Sedež skupnega organa je na sede-
žu Občine Domžale, Ljubljanska cesta 
69, Domžale.

Pečat skupnega organa predstavlja 
uradni pečat Občine Domžale. Pečat 
se uporablja na vseh aktih, ki jih spre-
jema skupni organ.

Skupni organ vodi župan občine 
Domžale.

Strokovno delo za skupni organ izva-
ja občinska uprava Občine Domžale.

18. člen
(delo skupnega organa)

Delo skupnega organa je javno.

Skupni organ se sestaja na pobudo 
županov, Občinskih svetov ali zakoni-

tega zastopnika izvajalca gospodar-
ske javne službe čiščenja komunalne 
odpadne ter padavinske vode. Taka 
pobuda mora biti obrazložena, pred-
ložen pa ji mora biti tudi predvideni 
dnevni red seje.

Sejo Skupnega organa skliče eden 
od županov. Župan, ki sklicuje sejo 
mora poslati vabilo za sejo najmanj 3 
dni pred dnevom določenim za sejo.

Skupni organ odloča na sejah in 
srečanjih, lahko pa odloča tudi ko-
renspondenčno. Odločitve Skupnega 
organa so za občine  zavezujoče. 
Skupni organ sprejema odločitve 
iz svoje pristojnosti z večino glasov 
glede na število prebivalcev v posa-
mezni občini. Za ugotavljanje števila 
prebivalcev v posamezni občini se 
uporablja zadnji objavljeni statistični 
podatek o številu prebivalcev v ob-
činah. 

VII. NADZOR NAD UPORABNIKI

19. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odlo-
ka opravljajo pristojne inšpekcijske 
službe, izvajalec gospodarske javne 
službe, upravljavci kanalizacije ter 
pristojni upravni organi občin.

Pristojen prekrškovni organ za izva-
janje določb tega odloka je pristojna 
občinska inšpekcijska služba.
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20. člen
(kontrolne meritve)

Izvajalec gospodarske javne službe 
izvaja nadzor uporabnikov s kontrol-
nimi meritvami vsebnosti odpadne 
vode, ki jo imetnik vira onesnaženja 
odvaja v čiščenje ter z odčitavanjem 
količine odpadne vode na merilcu 
pretoka. 

Izvajalec gospodarske javne službe 
ni dolžan predhodno obvestiti uporab-
nika o nameravanem nadzoru oziro-
ma odvzemu vzorca ter odčitavanju 
stanja merilca pretoka.

 
VIII. EVIDENCE

21. člen
(evidenca)

Izvajalec gospodarske javne službe 
lahko zbira in obdeluje osebne po-
datke, ki jih potrebuje za obračun in 
izterjavo čiščenja odpadne vode.

 Evidenca obračuna in izterjave 
stroškov čiščenja odpadne vode vse-
buje:
- ime in priimek oziroma firmo upo-

rabnika,
- naslov uporabnika,
- davčno številko,
- datum priklopa na čistilno napravo,
- datum odklopa iz čistilne naprave,
- razlog odklopa,
- datum ponovnega priklopa,
- količino porabljene pitne vode 

oziroma odčitek merilca pretoka,
- stanje terjatev.

Upravljavci kanalizacijskih omrežij 
v občinah morajo izvajalcu gospodar-

ske javne službe najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega odloka 
posredovati seznam uporabnikov in 
druge podatke, ki so pomembni za 
nemoteno ter strokovno izvajanje sto-
ritev čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda. 

Upravljavci kanalizacijskih omrežij 
morajo takoj obvestiti izvajalca gospo-
darske javne službe o priklopu novih 
uporabnikov in drugih spremembah, 
pomembnih za izvajanje čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih 
voda.

Upravljavci kanalizacijskih omrežij 
morajo najmanj enkrat leto obvestiti 
izvajalca gospodarske javne službe 
o količini porabljene pitne vode po-
sameznega uporabnika.

Odčitke porabe vode izvajajo uprav-
ljavci vodovodov.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen
(izvajalec gospodarske 

javne službe)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje iz-
vajalec gospodarske javne službe, če 
ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 6. 
člena tega odloka.

Z globo 400 EUR se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena kaz-
nuje tudi odgovorna oseba izvajalca 
gospodarske javne službe.
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23. člen
(upravljavec kanalizacije)

Z globo 1.400 EUR SIT se kaznuje 
upravljavec kanalizacije, če ne izpol-
njuje svojih obveznosti iz 
- tretjega odstavka 13. člena tega 

odloka,
- drugega ali tretjega odstavka 14. 

člena tega odloka,
- drugega, tretjega ali četrtega od-

stavka 17. člena tega odloka.

Z globo 400 EUR se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena kaznu-
je tudi odgovorna oseba upravljavca 
kanalizacije.

24. člen
(uporabnik)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje 
pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ali oseba, ki samostojno 
opravlja dejavnost:
- če ravna v nasprotju s prvim od-

stavkom 2. člena tega odloka,
- če ravna v nasprotju s 5. členom 

tega odloka,
- če izvajalcu gospodarske javne 

službe preprečuje nadzor, ki je 
določen v 16. členu tega odloka.

Z globo 400 EUR se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega 
člena tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, samostojnega podjetnika po-
sameznika oziroma osebe, ki samo-
stojno opravlja dejavnost.

Z globo 400 EUR se kaznuje za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena 
tudi posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

25. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati druga alinea tretjega 
odstavka 9. člena Odloka o preobli-
kovanju Javnega podjetja Centralna 
čistilna naprava Domžale - Kamnik 
v družbo po zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Uradni vestnik Obči-
ne Domžale št. 14/94  in  7/2002 oz. 
Uradni list RS, št. 54/94)

26. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok sprejmejo v enakem be-
sedilu Občine Domžale, Kamnik, 
Mengeš, in Trzin in prične veljati 15 
dan po objavi. Objava tega odloka se 
opravi po sprejemu na vseh Občinskih 
svetih.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-17/07
Datum:    22. 11. 2007

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 74. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 
št. 33/07) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na nadaljevanju  16. seje 
dne, 26. 03. 2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA 

IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBMOČJE OBČINE 

DOMŽALE – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o programu opremlja-
nja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Domža-
le v prvi obravnavi in ugotavlja, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-68/07
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na nadaljevanju  16. seje 
dne, 26. 03. 2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 

PODROČJU OBČINSKE 

UPRAVE OBČINE DOMŽALE 

– prva obravnava 

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok  o organizaciji in de-
lovnem področju občinske uprave 
Občine Domžale v prvi obravnavi in 
ugotavlja, da je primerna podlaga za 
nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-14/08
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  Odloka o priznanjih 
Občine Domžale (Ur. vestnik Obči-
ne Domžale, št. 23/95) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na 
nadaljevanju  16. seje dne, 26. 03. 
2008, sprejel

S K L E P

O PODELITVI PRIZNANJ 

OBČINE DOMŽALE 

V LETU 2008

1. Občina Domžale podeljuje ZLA-
TO PLAKETO Emi ŠKERJANC 
OGOREVC za življenjsko delo na 
področju skrbi za otroke in odrasle 
s posebnimi potrebami ter pri-
zadevno delo v Zvezi prijateljev 
mladine.

2. Občina Domžale podeljuje SRE-
BRNO PLAKETO Marjanu GORZI 
za dolgoletno uspešno delo na po-
dročju športa in rekreacije v občini 
Domžale, posebej pa v Atletskem 
klubu Domžale. 

3. Občina Domžale podeljuje SRE-
BRNO PLAKETO Osnovni šoli 
Preserje pri Radomljah za izjemne 
rezultate na področju vzgoje in iz-
obraževanja. 

4. Občina Domžale podeljuje SRE-
BRNO PLAKETO Kinološkemu 
društvu Domžale ob 30. letnici 
uspešnega dela.

5. Občina Domžale podeljuje BRO-
NASTO PLAKETO Francu CE-
RARJU za dolgoletno  delo na 
področju kulturnih dejavnosti. 

6. Občina Domžale podeljuje BRO-
NASTO PLAKETO  Petru KOROŠ-
CU za uspešno dolgoletno organi-
zacijsko, strokovno in prostovoljno 
delo v društvih. 

7. Občina Domžale podeljuje BRO-
NASTO PLAKETO Jožetu DO-
LINARJU za delo na kulturnem 
področju, predvsem za uspešno 
vodenje pevskih skupin. 

8. Občina Domžale podeljuje BRONA-
STO PLAKETO Mariji PETARKA 
za delo na področju planinstva. 

9. Občina Domžale podeljuje BRONA-
STO PLAKETO Tatjani KOKALJ za 
ustvarjalno pedagoško delo ter 
pisanje mladinske literature. 

10. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Marti LENČEK za njeno predano 
pedagoško delo. 

11. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE Vidi 
PERNE za njeno delo na področju 
skrbi za invalide. 

12. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Maji SONC za plesne dosežke ter 
osvojitev medalj na svetovnih,  
evropskih in državnih prvenstvih 
v show dance.
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13. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Mladinskemu nogometnemu 
centru Domžale za uspešno delo 
pri vzgoji mlade generacije.

14. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Združenju slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov, STEG Domža-
le, za uspešno 15-letno delo. 

15. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Mariji JENC-MICI za ljubiteljsko 
literarno delo. 

16. Občina Domžale podeljuje NA-
GRADO OBČINE DOMŽALE 
Konradu GRUMU za požrtvovalno 
delo v Godbi Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-16/08
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2), 6. 
člena Odloka o organiziranju pomoči 
na domu in merilih za določanje plačil 
storitev (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 10/03-UPB, 7/04, 10/05 in 6/06), 
19. člena Odloka o predmetu, pogojih 
in postopkih za podeljevanje in pre-
nehanje koncesije za pomoč družini 
na domu (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 7/01 in 4/05) ter Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 
št. 87/06, 127/06 in 8/07) in  20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na 
nadaljevanju  16. seje dne, 26. 03. 
2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PREDLOGA 

CENE ZA POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme ceno storitve programa po-
moči družini na domu, ki znaša:      
- ekonomska cena storitve  

13,06 € na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 

4,88 € na efektivno uro,
 pri čemer Občina Domžale sub-

vencionira storitev v višini 6,53 
€, Zavod RS za zaposlovanje pa 
subvencionira storitev v višini 1,65 
€ na efektivno uro.
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2. Cena storitve programa pomoči na 
domu  za delo v nedeljo znaša: 
- ekonomska cena storitve  

18,18 € na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 

 4,88 € na efektivno uro,
 pri čemer Občina Domžale sub-

vencionira storitev v višini 11,65 €, 
Zavod RS za zaposlovanje pa sub-
vencionira storitev v višini 1,65 €.

3. Cena storitve  programa pomoči 
na domu za delo na dan državne-
ga praznika in dela prostega dne 
znaša:
- ekonomska cena storitve  

19,46 € na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 

4,88 € na efektivno uro,
 pri čemer Občine Domžale sub-

vencionira storitev v višini 12,93 €, 
Zavod RS za zaposlovanje pa sub-
vencionira storitev v višini 1,65 € .

4. Cene storitve programa pomoči 
na domu začnejo veljati s 01. 04. 
2008.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-13/08
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi  27. člena Odloka o 
štipendiranju dijakov in študentov v 
Občini Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale št. 9/04 in 7/06) ter 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je 
Občinski svet Občine Domžale na 
nadaljevanju  16. seje dne, 26. 03. 
2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA 

O IZVAJANJU ODLOKA O 

ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV 

IN ŠTUDENTOV V OBČINI 

DOMŽALE 

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o izvajanju Odloka 
o štipendiranju dijakov in študentov 
v Občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-8/08
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Obči-
ne Domžale na nadaljevanju 16. seje 
dne, 26. 03. 2008, sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 

O IZVAJANJU SANACIJSKEGA 

PROGRAMA FARM IHAN D.D. 

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Informacijo o izvajanju 
sanacijskega programa Farm Ihan.

2. Občinski svet Občine Domžale 
podpira ukrepe, potrebne za pri-
lagajanje dejavnosti Farm Ihan 
evropskim standardom. 

3. Občinski svet Občine Domžale za-
dolži Farme Ihan, da posredujejo 
občinskemu svetu pisno informa-
cijo o izvajanju sanacijskega pro-
grama najkasneje do 31. 12. 2009. 

4. Farme Ihan  morajo voditi vse po-
trebne ukrepe za preprečevanje 
razsmrajevanja okolja, tako s stra-
ni samih farm kot njihove čistilne 
naprave v Študi. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-15/08
Datum:    26. 03. 2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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