Domžale, 29. 09. 2008, št. 10

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. list
RS, št.32/93, 30/98 in 127/06), 30. člena Energetskega zakona (Ur. list RS,
št. 27/07-UPB2) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski
svet Občine Domžale na svoji 20. seji
dne, 24. 09. 2008, sprejel

ODLOK
O NAČINU IZVAJANJA
LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
SISTEMSKEGA OPERATERJA
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
ZEMELJSKEGA PLINA NA
OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe (v
Uradni Vestnik Št. 10/08

cena z DDV: 0,94 €

nadaljevanju: javna služba) dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v
nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja) na območju Občine
Domžale.
Izvajalec lokalne gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: izvajalec) mora
v javnem interesu izvajati obveznosti
javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost oskrbe z zemeljskim
plinom, zagotavljanje dobave zemeljskega plina in sistemskih storitev
pod splošnimi enakimi pogoji, vsakomur kjer je zgrajeno distribucijsko
omrežje, redno in trajno obratovanje,
zagotavljanje predpisane kvalitete in
storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost
in ohranjanje podnebnih razmer.
Ta odlok je hkrati tudi koncesijski
akt za podelitev koncesije lokalne
gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
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2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih,
ki urejajo energetsko dejavnost ter
varovanje okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
· Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za
energijo;
· sistemski operater: je izvajalec
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja;
· trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo
plin;
· infrastruktura: so vsi objekti, naprave in omrežja koncesionarja,
ki v skladu z zakonom in predpisi
sestavljajo infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se izvaja na območju
Občine Domžale.

II.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI
SISTEMSKEGA
OPERATERJA

·

zanesljivo, varno in učinkovito
distribucijo zemeljskega plina,
· obratovanje, vzdrževanje in razvoj
omrežja ter gradnja lokalnega plinovodnega omrežja in plinovodnih
objektov,
· zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča s
predpisi in koncesijsko pogodbo
določene pogoje za priključitev in
dostop do omrežja,
· zanesljivost oskrbe z zemeljskim
plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost
omrežja,
· nediskriminatorno obravnavanje
uporabnikov omrežja,
· zagotavljanje potrebnih podatkov
drugim sistemskim operaterjem,
z omrežji katerih je omrežje, ki ga
upravlja, povezano,
· zagotavljanje potrebnih podatkov
odjemalcem zemeljskega plina,
da lahko učinkovito uveljavljajo
dostop do omrežja,
· napoved porabe zemeljskega plina
z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
Dejavnost sistemskega operaterja
izvaja pravna oseba, ki izpolnjuje
pogoje, ki so določeni z Energetskim
zakonom.
2. Javna pooblastila

1. Opredelitev javne službe in izvajanje
4. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnosti sistemskega operaterja obsega:
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5. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju
javne službe naslednja javna pooblastila:
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·

daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o
urejanju prostora,
· določa projektne pogoje pred
začetkom izdelave projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja
in daje soglasje k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi
objektov,
· daje soglasje za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje,
s katerim upravlja sistemski operater.
· izdaja sistemska obratovalna navodila,
· izdaja splošne pogoje za dobavo
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
Poleg javnih pooblastil iz prvega
odstavka tega člena ima koncesionar
tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije
določi zakon ali podzakonski akt in
drugi predpisi.

Občinski svet Občine Domžale je
pri podelitvi soglasja vezan na vsakokratno veljavne zakone, podzakonske
akte in koncesijsko pogodbo.
Sistemski operater zaračunava
uporabnikom omrežnino, v skladu
z Energetskim zakonom, aktom, ki
ureja določitev metodologije za obračunavanje omrežnine in kriterijev
za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in drugimi predpisi.
7. člen
(drugi prihodki sistemskega
operaterja)
Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih
prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja
dejavnosti sistemskega operaterja,
v skladu s tem odlokom, odlokom o
povračilih za priklop na plinovodno
omrežje in koncesijsko pogodbo.

3. Financiranje javne službe
6. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega
operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja
sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski
operater v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred predložitvijo
predloga o višini omrežnine Agenciji
za energijo mora sistemski operater
pridobiti soglasje Občinskega sveta.
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4. Obveznosti sistemskega operaterja
8. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki 2 (dve)
leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
· manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
· potrebe po medsebojni povezavi z
drugimi omrežji,
· napoved porabe zemeljskega plina
za naslednjih 5 (pet) let.
Pri pripravi pregleda sistemski
operater upošteva razvojni program
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občine in potrebe gradnje omrežja na
podlagi prostorsko izvedbenih aktov
Občine Domžale.
9. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma
uskladi v roku 6 (šest) mesecev po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (v nadaljevanju:
sistemska obratovalna navodila), ki
urejajo obratovanje in način vodenja
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina.
Sistemska obratovalna navodila
predvsem obsegajo:
· tehnične in druge pogoje za
obratovanje omrežij z namenom
zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom,
· način zagotavljanja sistemskih
storitev,
· postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
· tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
· tehnične pogoje za medsebojne
priključitve in delovanja omrežij
različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemsko obratovalnih
navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora sistemska
obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije ter v
glasilu Slamnik objaviti sporočilo o
tem, kje so objavljena.
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10. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi
v 6 mesecih po objavi tega odloka po
javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo
splošnih pogojev je potrebno pridobiti
soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater mora splošne
pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije ter v glasilu Slamnik objaviti sporočilo o tem, kje so
objavljeni.
Splošni pogoji morajo obsegati
tudi:
· ukrepe varstva potrošnikov, ki
se nanašajo na vsebino pogodbe
med izvajalcem in uporabnikom;
· zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah
pogodbe in podatkov o tarifi in
cenah,
· pravico uporabnika do zamenjave
dobavitelja brez plačila stroškov;
· postopke odločanja o pritožbah
uporabnikov,
· razloge za ustavitev distribucije
zemeljskega plina iz razlogov
navedenih v šesti alinei prvega
odstavka 76. člena Energetskega
zakona,
· postopek in pogoje dostopa do
distribucijskega omrežja,
· postopek in pogoje priključitve na
distribucijsko omrežje. Izvajalec
javne službe lahko odreče soglas-
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je, če predložena dokumentacija ni
v skladu s tehničnimi predpisi, ki
urejajo priključitev na plinovodno
omrežje.
11. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj
enkrat letno informirati na svoji
spletni strani in v glasilu Slamnik
odjemalce o gibanjih in značilnostih
porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski
operater opravlja javno službo.
12. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi
kataster omrežij in infrastrukture,
ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in trošilih in
oboje posredovati občini, če občina
to zahteva.
Notranja plinska inštalacija in trošila niso sestavni del plinovodnega
omrežja in so last uporabnika.
5. Distribucijsko omrežje
13. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem
območju, določenim s strani občine
in dogovorjeni s koncesijsko pogodbo
kot območja izvajanja gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina, po katerem se izUradni Vestnik Št. 10/08

vaja distribucija zemeljskega plina do
končnih odjemalcev.
Distribucijsko omrežje poteka od
prevzemnih mest do prodajnih mest
uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske
pravice s priposestvovanjem ali
okupacijo.
Stvari, ki sestavljajo infrastrukturo
ni mogoče brez predhodnega pisnega
soglasja občine obremeniti s hipoteko
ali jih dati v zastavo ali jih kako drugače obremeniti v korist tretjih oseb.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je služnosti in druge stvarne
pravice mogoče ustanoviti na nepremičninah, ki sestavljajo infrastrukturo, le s predhodnim pisnim soglasjem
občine ter ob pogoju, da ustanovitev
takšne pravice ne nasprotuje namenu
nepremičnin v okviru izvajanja javne
službe.
14. člen
(priključitev na distribucijsko
omrežje)
Sistemski operater mora skladno
s predpisi o graditvi objektov, tem
odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter koncesijsko pogodbo obvestiti
potencialne uporabnike o možnosti
priključitve na distribucijsko omrežje.
Obvestilo se objavi v glasilu Slamnik.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji
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določenimi z Energetskim zakonom,
s tem odlokom, splošnimi pogoji za
dobavo in odjem plina in sistemskimi
obratovalnimi navodili, ter s koncesijsko pogodbo.

·
·

Priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje lahko izvede le sistemski operater.
15. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi
popolne pisne vloge izdati soglasje
za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v
roku, določenem s predpisi, ki urejajo
splošni upravni postopek. Pogoji za
izdajo soglasja oziroma vzroki za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev
so določeni v splošnih pogojih in v
koncesijski pogodbi. V primeru, da
uporabnik ne izpolnjuje pogojev za
izdajo soglasja, se o tem izda odločba. O pritožbi zoper odločbo odloča
Agencija za energijo.
Uporabnik ter zavezanec za priključitev stavbe na plinovodno omrežje je
lastnik ali investitor stavbe.
Pri izdaji soglasij iz tega odloka
mora izvajalec javne službe določiti:
· minimalni odmik objektov od plinovodnega omrežja,
· pogoje in navodila za zaščito plinovodnega omrežja pred vplivom
ostalih objektov, predvsem novogradenj,
· posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju
podtalnice, zajetij vodnih virov ali
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predvidenih za zajem pitne vode,
določenih z odloki o varstvenih
pasovih vodnih virov,
pogoje križanja komunalnih vodov
s plinovodnim omrežjem,
mesto priključitve na objekte in
naprave, za katere je odgovoren
izvajalec javne službe.

Višino vsakokratnega prispevka
za priklop na obstoječe plinovodno
omrežje določi občina s posebnim
odlokom.
16. člen
(pogodba o priključitvi)
Po izdaji soglasja je dolžan sistemski operater priključiti uporabnika
omrežja na distribucijsko omrežje,
če priključek izpolnjuje tehnične in
druge pogoje, določene s sistemskimi
obratovalnimi navodili in splošnimi
pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita
vsa medsebojna razmerja v zvezi s
plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s
priključkom, vzdrževanjem priključka
in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
17. člen
(stroški priključitve na
distribucijsko omrežje)
Stroške priključitve objekta na
distribucijsko omrežje vključno s
plinomerom, nosi sistemski operater
distribucijskega omrežja.
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Če v pogodbi o priključitvi ni drugače določeno, postane sistemski
operater lastnik priključnega plinovoda in ga mora vzdrževati v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili.
Stroški prvega pregleda, preizkusov
in atestov plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi bremenijo
uporabnika.
Stroški rednih in izrednih pregledov
priključkov po priključitvi stavbe na
plinovodno omrežje bremenijo izvajalca javne službe. Stroški izrednega pregleda bremenijo uporabnika, v kolikor
nepravilnosti na napeljavi nastanejo
zaradi krivdnega ali malomarnega
ravnanja uporabnika.
18. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik
skleneta pogodbo o dostopu do
distribucijskega omrežja, skladno z
Energetskim zakonom, sistemskimi
obratovalnimi navodili in splošnimi
pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem
ali oddajo dogovorjene količine plina
ob dogovorjenem času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega
omrežja za določeno zmogljivost in
smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih
zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede re-
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konstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.
19. člen
(vzdrževanje in gradnja
distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje
s katerim izvaja javno službo tako, da
ves čas ohranja njegovo nezmanjšano
funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v
skladu z obveznostmi določenimi v
koncesijski pogodbi.
Izvajalec lokalne gospodarske
javne službe izdaja smernice za pripravo prostorsko izvedbenih aktov in
mnenje k osnutkom teh aktov glede
načrtovanja in gradnje plinovodnega
omrežja. Če je nameravana gradnja
na območju, ki se ureja z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom,
mora biti iz projektne dokumentacije
razvidno, da so lega objekta na zemljišču, raba in oblikovanje objekta
in komunalni priključki v skladu z
rešitvami iz občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
Izvajalec lokalne gospodarske
javne službe izdaja projektne pogoje za območja, ki so s posebnimi
predpisi ali zakoni opredeljena kot
varovalni pas gospodarske javne
infrastrukture, za varovana območja,
v katerih je treba pridobiti posebno
soglasje zaradi varstvenega režima,
in soglasja k projektnim rešitvam ter
soglasja za priključitev in povečanje
odjemne moči.
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III. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
20. člen
(oblika izvajanja lokalne
gospodarske javne službe)
Javna služba se lahko opravlja v
vseh organizacijskih oblikah, predvidenih v zakonu, ki ureja gospodarske
javne službe.
Praviloma se za izvajanje javne
službe podeli koncesija.
V koncesijskem aktu ali koncesijski
pogodbi se določi tudi naslednje:
· da mora sistemski operater, pod
pogoji, določenimi v koncesijski
pogodbi zgraditi distribucijsko
omrežje ter objekte in naprave, ki
so potrebni za delovanje distribucijskega omrežja;
· da pri gradnji distribucijskega
omrežja, objektov in naprav občina lahko sodeluje kot soinvestitor
pri gradnji distribucijskega omrežja;
· da postane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti in
naprave) last občine oziroma se
prenese na občino ob prenehanju
koncesijskega razmerja v skladu
s pogoji, določenimi v koncesijski
pogodbi;
· dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe plina,
· dolžnost organizacije vzdrževanja,
zamenjav in umerjanja plinomerov
na stroške koncesionarja.
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Izvajalec pridobi izključno pravico
izvajanja javne službe na območju,
določenem v 3. členu tega odloka.
Na podlagi te izključne pravice ima
sistemski operater pravico in dolžnost
priključiti na distribucijsko omrežje
vsakega uporabnika, ki izpolnjuje vse
pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določene s predpisi in
splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, kar se naknadno opredeli v
koncesijski pogodbi.
Za nova območja, za katera je z občinskimi prostorskimi izvedbenimi
akti določena obveznost priključitve
zemeljskega plina, občina in koncesionar z dodatkom h koncesijski
pogodbi uredita pogoje za gradnjo
plinovodnega omrežja, v skladu s tem
odlokom.
21. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca javne službe se
opravi v skladu s predpisi, ki urejajo
gospodarske javne službe, koncesije
gradenj oziroma koncesije storitev in
tem odlokom, z upoštevanjem nacionalnega energetskega programa ter
lokalnega energetskega koncepta, ki
ga sprejme ena ali več samoupravnih
lokalnih skupnosti.
22. člen
(upravljalski in organizacijski
ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti
izvajanje upravljalskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b. člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima
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sistemski operater manj kot 100.000
priključenih odjemalcev.
23. člen
(obveznost priključitve na
distribucijsko omrežje in uporaba
zemeljskega plina)
Z občinskimi predpisi, sprejetimi
z namenom varovanja okolja, zaradi
gostote naselitve ali drugih okoljskih
pogojev se lahko določi obveznost
priključitve na distribucijsko omrežje
ali uporaba plina.
Priključitev na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina je obvezna za stavbe, v katerih so vgrajene
energetske naprave skupne moči
preko 50 kW.
Za nove in obstoječe stavbe, ki se
jih dograjuje in s tem povečuje odjem preko 50 kW, nastane obveznost
priključitve na plinovodno omrežje
ob dograditvi oziroma ob začetku
uporabe stavbe. To se ugotovi v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja, na podlagi projektnih pogojev
sistemskega operaterja in soglasja k
projektnim rešitvam.
Za obstoječe stavbe, ki jih je v
smislu določil tega člena obvezno
priključiti na plinovodno omrežje, je
rok priključitve tri leta po tem, ko je
izvajalec javne službe pisno obvestil
zavezanca o možnosti priključitve na
plinsko omrežje.
Za stavbe, v katerih je potrebna
vgraditev ali obratovanje energetskih
naprav skupne moči do 50 kW, nastane obveznost priključitve le, če je
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to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme
Občinski svet Občine Domžale.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe
24. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov
javne službe)
Uporabnik distribucijskega omrežja, mora imeti z izvajalcem javne
službe sklenjeno pogodbo o dostopu
do distribucijskega omrežja.
3. Nadzor nad opravljanjem javne
službe
25. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava in drugi s
predpisi določeni organi.

IV. KONCESIJA ZA
DEJAVNOST
SISTEMSKEGA
OPERATERJA
1. Splošne določbe
26. člen
(način izvajanja koncesije)
Koncesionar je dolžan izvajati javno
službo, ki je predmet koncesije, na
način, kot je določen v Energetskem
zakonu, drugih zakonih ter predpisih,
ki urejajo način izvajanja posamezne
javne službe, ki je predmet koncesije
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po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za
dobavo in odjem, in drugih predpisih
ter splošnih aktih, izdanih po javnem
pooblastilu, ter skladno s koncesijsko
pogodbo.
27. člen
(način podelitve koncesije)
Koncesija se podeli po ustreznem
postopku, kot ga določajo predpisi,
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe in
ta odlok.
28. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijska pogodba se sklene za
določen čas za dobo 30 let. Koncesija
začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
29. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez soglasja
koncedenta prenesti koncesije za
dejavnost sistemskega operaterja,
ali kateregakoli dela te koncesije, na
drugo osebo.
30. člen
(razvoj infrastrukture)
Koncesionar je dolžan skladno z
18. členom Energetskega zakona,
prostorsko izvedbenih aktih in koncesijsko pogodbo načrtovati razvoj
distribucijskega omrežja zemeljska
plina in ga izvrševati v rokih, ki so v
njem določeni.
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31. člen
(odgovornost za škodo in
zavarovanje)
S koncesijsko pogodbo se določi
odgovornost koncesionarja za škodo,
ki jo povzročijo z izvajanjem koncesije
koncesionar in njegovi delavci ali pogodbeni podizvajalci, uporabnikom
ali tretjim osebam in sicer v skladu s
splošnimi načeli civilnega prava.
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik
skleniti z zavarovalnico zavarovalne
pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.
32. člen
(obveščanje koncedenta in
Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki
jih mora koncesionar po zakonih in
drugih predpisih pošiljati državnim
organom Republike Slovenije in
Agenciji za energijo, mora nemudoma
pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki
bi lahko bistveno vplivale na izvajanje
javne službe, ki je predmet tega odloka, med katere sodijo zlasti:
· odločitve Agencije za energijo
o sporih v zvezi z dostopom do
distribucijskega omrežja;
· statusne spremembe;
· postopki poravnave, arbitražni
postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo;
· stavke in drugi dogodki, zaradi
katerih pride do motenj v izvajanju
Uradni Vestnik Št. 10/08

·

javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

Koncesionar mora vsako leto do
31. marca koncedentu dostaviti revidirano letno poslovno poročilo za
preteklo poslovno leto, ki se nanaša
na opravljanje te javne službe na območju Občine Domžale.
Koncesionar mora vsako leto do
31. marca tekočega leta koncedentu
oddati naslednje podatke:
· faktor dinamike odjema, (v Sm3/
mesec)
· pogodbeni dnevni odjem vseh
kupcev za zimsko obdobje (Sm3/
dan),
· pogodbeni dnevni odjem vseh
kupcev za poletno obdobje (Sm3/
dan),
33. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in
dokumentov)
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki
lahko povzročijo škodo koncesionarju
ali drugim izvajalcem energetskih
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v
Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna
tajnost.
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34. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega
s predpisi določenega nadzora, ima
koncedent tudi pravico neposredno
pri koncesionarju nadzirati izvajanje
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti
koncesionarja, določenih s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan na zahtevo
koncedenta poročati o izvajanju
koncesije.
Župan imenuje komisijo za spremljanje izvajanja koncesijske pogodbe,
v kateri sodelujejo tudi predstavniki
uporabnikov plina. Sestavo, delovno
področje, mandatno dobo ter pravice
in odgovornosti komisije določi župan z aktom o njeni ustanovitvi.
Koncesionar je dolžan koncedentu
izročiti dokazila o zagotovljenih virih
sredstev za financiranje investicij po
investicijskem programu najkasneje
pred začetkom prve faze gradnje plinovodnega omrežja.
Koncesionar je dolžan predložiti
koncedentu do 31. marca tekočega
leta letno poročilo o izvajanju koncesije, zlasti o opravljenih delih pri gradnji
plinovodnega omrežja.
O pogojih in načinu nadzora koncedenta glede izvajanja koncesijske
pogodbe se koncedent in koncesionar
dogovorita s koncesijsko pogodbo.
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35. člen
(spremenjene okoliščine in višja
sila)

36. člen
(odkup objektov in naprav
infrastrukture)

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob spremenjenih
okoliščinah ter v primeru nastopa
višje sile.

S koncesijsko pogodbo se uredi
morebitna obveznost ali pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne
infrastrukture gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije in ni
že v lasti koncedenta, po prenehanju
koncesijskega razmerja.

Višja sila so izredne nepredvidljive
okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so izven volje
ter učinkovanja pogodbenih strank.
Za višjo silo se ne šteje stavka
delavcev koncesionarja ali njegovih
pogodbenih podizvajalcev.
V primeru nastopa višje sile se
koncedent in koncesionar dogovorita
o načinu in pogojih za izvajanje koncesije, koncesionarja pa ne glede na to
določbo zavezujejo zakonske določbe
glede ravnanja v primerih višje sile.
Če se ekonomika sodelovanja po
koncesijski pogodbi za eno pogodbeno stranko po podpisu pogodbe
bistveno poslabša, lahko le-ta predlaga spremembo sodelovanja. Bistveno
spremembo ekonomike sodelovanja
bo natančneje opredelila koncesijska
pogodba. Pogodbeni stranki bosta
z dobrovernimi pogajanji iskali rešitev, ki bo poštena za obe pogodbeni
stranki in temu ustrezno spremenili
pogodbeni odnos.

Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja tržna
vrednost teh objektov in naprav na
dan odkupa, ki jo oceni pooblaščen
ocenjevalec vrednosti nepremičnin
oziroma strojev in opreme, ki je vpisan
v ustrezen register ocenjevalcev pri
Slovenskem inštitutu za revizijo, v kolikor ni način odkupa oziroma prodaje
ter vrednost infrastrukture posebej
urejen v koncesijski pogodbi.
2. Pogoji in merila za podelitev
koncesije
37. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesijo lahko pridobi pravna
oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega
operaterja, razen v primeru, da ima
izvajalec gospodarske javne službe
sistemskega operaterja manj kot
100.000 priključenih odjemalcev.
Koncesionar je lahko gospodarska
družba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. da je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima v času vložitve ponudbe za
pridobitev koncesije in tudi v času
postopka podelitve koncesije ter
trajanja koncesijskega razmerja
veljavno licenco za dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina,
3. biti mora lastnik distribucijskega
omrežja zemeljskega plina ali
imeti z lastnikom distribucijskega
omrežja sklenjeno pogodbo po
četrtem odstavku 31.b člena Energetskega zakona ali mora izkazati
za verjetno, da bo tako pogodbo
z lastnikom omrežja sklenila po
podelitvi koncesije,
4. da ima zadostno število strokovno
usposobljenih delavcev za izvajanje predmeta koncesije,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav
za izvajanje predmeta koncesije,
6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi prostori,
7. da zagotavlja vodenje katastra plinovodnega omrežja ter razpolaga
z ustreznimi delovnimi pripravami
in informacijskim sistemom, ki je
usklajen z geografskim informacijskim sistemom koncedenta,
8. da predloži izjavo:
· da bo sklenila z zavarovalnico
zavarovalno pogodbo za zavarovanje rizika škode, povzročene
z izvajanjem del pri izgradnji
plinovodnega omrežja in drugih
naprav in sicer za zavarovalno
vsoto v višini 500.000 EUR, ter
izjavo, da bo zavarovalno polico
vinkulirala v korist koncedenta,
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· da bo sklenila z zavarovalnico zavarovalno pogodbo za zavarovanje svoje podjetniške civilne odgovornosti v zvezi z izvajanjem
sklenjene koncesijske pogodbe
in sicer za zavarovalno vsoto v
višini 500.000 EUR,
9. da se obveže zagotavljati stalno
dežurno službo za odpravljanje
napak na plinovodnem omrežju
in pri uporabnikih plina,
10. da predloži elaborat o izvajanju
dejavnosti sistemskega operaterja
glede zagotavljanja kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti,
finančne in materialne usposobljenosti ter načrtovanja razvoja,
11. da izkaže pozitivno finančno stanje in sposobnost za izpolnitev
obveznosti z obrazci BON1, BON2,
BON3 in revidirano bilanco poslovanja za preteklo leto,
12. da dokaže potrebne izkušnje in
reference glede kakovosti in pravočasnosti izvedbe na področju
načrtovanja, projektiranja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja
plinovodnega omrežja,
13. da predloži investicijski načrt gradnje plinovodnega omrežja v skladu
z lokacijskim načrtom koncedenta
in terminski plan gradnje,
14. da je pripravljen in sposoben
prevzeti obveznost kreditiranja
uporabnikov plina za financiranje
gradnje priključkov, plačila prispevka za priključitev in stroškov
gradnje notranjih plinskih napeljav v objektih uporabnikov,
15. da predloži izjavo, da je pripravljen
izročiti koncedentu ob podpisu
koncesijske pogodbe nepreklicno
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bančno garancijo na prvi poziv
izdane s strani koncedenta sprejemljive banke, s katero bo banka
– garant jamčila koncedentu izpolnitev obveznosti koncesionarja iz
sklenjene koncesijske pogodbe in
sicer za pravočasnost in kakovost
izgradnje plinovodnega omrežja
in drugih naprav v skladu z lokacijskim načrtom koncedenta
ter v obsegu in rokih, določenih
s koncesijsko pogodbo in sicer v
višini 30% predračunske vrednosti
nezgrajenega omrežja,
16. da poda izjavo, da se zavezuje povrniti koncedentu stroške izdelave
projektno-tehnične dokumentacije
in pridobivanja upravnih soglasij
ter dovoljenj za še ne zgrajene odseke plinovodnega omrežja,
17. da predloži finančni načrt gradnje
in njenega financiranja,
18. da predloži seznam predvidenih
kooperantov in izvajalcev del z
ustreznimi listinami, ki dokazujejo
njihovo usposobljenost,
19. da predloži normative stroškov
upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja plinovodnega
omrežja,
20. da predloži načrt ukrepov za preprečevanje nesreč pri oskrbi z
zemeljskim plinom in ukrepov v
primeru nesreče pri uporabi zemeljskega plina,
21. da poda izjavo, s katero izrecno
potrjuje, da mu je znano stanje
plinovodnega omrežja in drugih
naprav obstoječega lokalnega plinovodnega sistema v lasti naročnika, za katero naročnik podeljuje
pravico za njegovo izkoriščanje po
načelu "takšno, kakršno je",
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22. da predloži bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 120.000
EUR,
23. da izpolnjuje druge pogoje, ki jih
določa zakon.
Koncedent v javnem razpisu določi
pogoje, ki jih predpisuje ta odlok ter
določi dokazila in drugo dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev.
38. člen
(merila za podelitev koncesije)
Pri postopku izbire koncesionarja
bo posebna razpisna komisija koncedenta upoštevala merila. Ponudbe se
vrednotijo po treh zbirnih merilih, ki
so sinteza več analitičnih kriterijev.
Teža vsakega od treh zbirnih meril je
opredeljena s ponderjem:
1. reference: kakovost in pravočasnost izvedbe (ponudnik dokazuje
reference s potrjenimi pisnimi
izjavami naročnikov ali uporabnimi dovoljenji zgrajenih omrežij);
izvajanje dejavnosti oskrbe z
zemeljskim plinom (izkušnje ponudnikov na področju izvajanja
javne službe oskrbe z zemeljskim
plinom s potrjenimi pisnimi izjavami naročnikov); dolžina in
število individualnih priključkov
že zgrajenih omrežij (dolžina že
zgrajenega omrežja v Sloveniji in
števila individualnih priključkov,
ki so bili zgrajeni in števila individualnih priključkov, ki so v funkciji
delovanja). Posameznim merilom
se določi naslednja teža:
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·
·
·

reference: kakovost in pravočasnost izvedbe
reference: izvajanje dejavnosti oskrbe
z zemeljskim plinom
reference: dolžina in število individualnih priključkov
že zgrajenih omrežij

ponder = 0,10
ponder = 0,10
ponder = 0,10

zbirni ponder = 0,30
2. plačila koncedentu: koriščenje že zgrajenega omrežja (višina in rok plačila
enkratnega nadomestila za pridobitev pravice izkoriščanja oz.uporabe že
zgrajenega plinovodnega omrežja v lasti koncedenta); udeležba na povračilih za priklop (višina plačila za dodelitev koncesije od vsakega povračila za
priklop priključka uporabnika plina) udeležba na distribucijski marži (višina
marže za distribucijo plina). Posameznim merilom se določi naslednja teža:
· plačila koncedentu: koriščenje že zgrajenega omrežja
ponder = 0,25
· plačila koncedentu: udeležba na povračilih za priklop
za še nezgrajene objekte
ponder = 0,05
· plačila koncedentu: višina dajatve pri distribucijski
marži v okviru omrežnine
ponder = 0,20
zbirni ponder = 0,50
3. ostali pogoji: stroški upravljanja in vzdrževanja omrežja; kreditiranje uporabnikov plina (pogoji (roki vračanja, obrestne mere) kreditiranja uporabnikov
plina za financiranje prispevka za priključitev na plinovodno omrežje in
notranjih napeljav v objektih uporabnikov ter pogoji kreditiranja nakupa
ogrevalnih naprav in stroškov prilagoditev notranjih napeljav); računalniška
podpora (računalniška podpora z ustreznimi delovnimi pripravami in informacijskim sistemom). Posameznim merilom se določi naslednja teža:
· ostali pogoji : stroški upravljanja in vzdrževanja omrežja ponder = 0,10
· ostali pogoji : kreditiranje uporabnikov plina
ponder = 0,05
· ostali pogoji : računalniška podpora
ponder = 0,05
zbirni ponder = 0,20
Za vsako od posameznih meril najugodnejši ponudnik lahko pridobi največ
10 točk, ostali ponudniki dobijo ustrezno nižje število točk od 1 do 10 v sorazmernem deležu z njihovo ponudbo glede na najboljšo ponudbo.
Rezultat vrednotenja ponudbe je zbirna ponderirana ocena, ki jo dobimo
s seštevkom ponderiranih ocen treh zbirnih meril. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki doseže največje število točk s tem seštevkom.
Koncedent v javnem razpisu določi merila, ki jih predpisuje ta odlok ter določi
dokazila in drugo dokumentacijo, potrebnih za uporabo meril.
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4. Pristojnost in postopek za podelitev koncesije
39. člen
(pristojnost)
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku.
V postopku na prvi stopnji odloča
občinska uprava, na predlog posebne
razpisne komisije za izbiro koncesionarja, ki jo imenuje župan.
Župan lahko imenuje izvedence za
posamezna strokovna področja obdelave ponudb kandidatov, ki za potrebe
komisije pripravijo strokovna mnenja
o ponudbah vseh ponudnikov ter sodelujejo kot izvedenci v postopku za
izbiro koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri je dovoljena
pritožba v roku 15 dni po vročitvi odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi
odloča župan.
40. člen
(javni razpis)
Koncedent izbere koncesionarja, ki
mu podeli koncesijo v skladu s tem
odlokom, na podlagi javnega razpisa,
ki ga objavi župan.
Javni razpis se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
· Pogoje in merila za izbiro koncesionarja iz 37. in 38. člena tega
odloka
· rok za prijavo na razpis in način
prijave
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·
·
·

·

·

dokazila in druga dokumentacija,
ki jo mora vsebovati prijava
rok za izbiro koncesionarja
postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben
ponudnik
seznam dokumentacije, ki jo koncedent izroči kandidatom za prijavo na razpis s plačilom v razpisu
določenih stroškov
določbo, da koncedent izbere koncesionarja za izvedbo sprejetega
lokacijskega načrta plinovodnega
omrežja

4. Sklenitev koncesijske pogodbe
in njeno prenehanje
41. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncedent in izbrani koncesionar
po pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja skleneta koncesijsko
pogodbo. V imenu koncedenta podpiše pogodbo župan.
Koncesijska pogodba za koncesijo
javne službe po tem odloku se sklene
za določen čas in sicer največ za dobo
30 let. Z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta koncedent in koncesionar, začne veljati koncesija.

42. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe
in koncesije)
·

Koncesijska pogodba preneha:
s potekom dobe trajanja koncesije,
dogovorjene s koncesijsko pogodbo;
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·

z odkupom koncesije, če je tako dogovorjeno v koncesijski pogodbi;
· z odvzemom koncesije pod pogoji,
ki so dogovorjeni v koncesijski pogodbi in v skladu s tem odlokom.
Za prenehanje koncesijske pogodbe
se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih službah in splošna
pravila pogodbenega prava.

·

·

·
43. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko z odločbo v upravnem postopku odvzame koncesijo
in predčasno razdre koncesijsko pogodbo, če:
· koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije;
· če koncesionar ne ravna v skladu
z izvršljivimi odločbami pristojnih
državnih organov, občine ali Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem
pravic in obveznosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja in odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina;
· koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 37. členu tega
odloka,
· če koncesionar ne začne izvajati
koncesije, zlasti izgradnje plinovodnega omrežja, v rokih iz koncesijske pogodbe;
· zaradi ponovljenih hujših kršitev
pogojev in obveznosti koncesionarja;
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če se dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina preneha izvajati kot izbirna gospodarska
javna služba na podlagi odločitve
koncedenta;
v primeru začetka postopka prisilne ali redne likvidacije ali uvedbe
stečaja koncesionarja;
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo ali zakonom.
44. člen
(odkup)

Z odkupom preneha koncesijsko
razmerje tako, da koncesionar preneha izvajati gospodarsko javno službo
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki
je predmet koncesije, koncedent pa
prevzame plinovodno omrežje ter
vse druge objekte in naprave, ki jih
je zgradil koncesionar, kakor tudi
omrežje ter objekte in naprave, ki so
last koncedenta in jih je koncedent
izročil v uporabo koncesionarju za
namene opravljanja dejavnosti, ki je
predmet koncesije.
Pogoji odkupa koncesije se določijo
s koncesijsko pogodbo.

VI. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
45. člen
(obveznosti izvajalcev javnih služb)
Izvajalec dejavnosti sistemskega
operaterja mora zagotoviti, da se
dejavnost sistemskega operaterja
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distribucije zemeljskega plina in dejavnost dobave plina opravlja v samostojnih pravnih osebah, razen če ima
sistemski operater manj kot 100.000
priključenih odjemalcev.
Prepoved iz 29. člena tega odloka
ne velja v primeru, ko koncesionar
prenese koncesijo ali del koncesije na
drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja obveznosti iz 31.b.
člena Energetskega zakona. V takšnem primeru mora pravna oseba, na
katero koncesionar prenese koncesijo
po tem Odloku, izpolnjevati pogoje za
pridobitev koncesije iz 37. člena Odloka, v nasprotnem primeru je prenos
neveljaven in nima učinka v razmerju
do koncedenta in tretjih oseb.
46. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
Izvajalec, ki je pridobil koncesijo
za graditev in upravljanje omrežja
za distribucijo zemeljskega plina v
Občini Domžale na podlagi Odloka
o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim plinom (Uradni vestnik
Občine Domžale 5-6/2000) in Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim plinom (Uradni vestnik
Občine Domžale 5/2001), nadaljuje
z opravljanjem javne službe, ki je
predmet tega odloka, pri čemer se z
aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo
uredijo vprašanja, ki jih predpisi, ki so
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bili sprejeti po podpisu koncesijskih
pogodb, urejajo na novo.
Koncedent v roku 3 mesecev po
objavi tega odloka s koncesionarjem
z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi uskladi obstoječo koncesijsko
pogodbo s tem odlokom in predpisi,
na podlagi katerih je bil sprejet ta
odlok ali pa sklene novo koncesijsko
pogodbo, ki upošteva novo ureditev
dejavnosti sistemskega operaterja.
Z aneksom oziroma novo pogodbo
se uredi tudi:
· način prenehanja javne službe
dejavnosti dobave plina z dnem
01.07.2007;
· morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe;
Višina koncesijske dajatve, ki je
določena v koncesijski pogodbi, sklenjeni na podlagi Odloka o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje
koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni vestnik Občine Domžale
5-6/2000) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje
koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni vestnik Občine Domžale
5/2001), se vključi v omrežnino. Za
izvajanje dejavnosti dobave zemeljskega plina se koncesijska dajatev
ne plačuje.
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47. člen
(prehodni rok za obveznost
priključitve)
Rok priključitve objektov iz 4. odstavka 23. člena je lahko daljši od
predpisanega v kolikor je preureditev
sistema ogrevanja povezana s tehničnimi omejitvami in ob tem nastopijo
nesorazmerno veliki stroški. Rok za
priključitev je lahko največ 10 let.
Ugotovitev o tehničnih omejitvah in
nesorazmerno velikih stroških je potrebno dokazati s strokovno analizo,
ki jo izdela neodvisni strokovnjak iz
tega področja. Strokovno analizo potrdita koncedent in koncesionar.

49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-9/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

48. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka
prenehajo veljati Odlok o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje
koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni vestnik Občine Domžale
5-6/2000), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih
in merilih za podeljevanje koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni
vestnik Občine Domžale 5/2001),
Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom
v občini Domžale (Uradni vestnik
občine Domžale 11/2000) in Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka
o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale 4/2001).
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Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. list
RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 30. člena Energetskega zakona (Ur. list RS,
št. 27/07-UPB2) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–UPB) je Občinski
svet Občine Domžale na svoji 20. seji
dne, 24. 09. 2008, sprejel

Na podlagi 12. člena Zakona o
gostinstvu (Ur.l. RS, št. 93/07-UPB2)
in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
16/04–UPB) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09.
2008, sprejel

ODLOK
DODATNI SKLEP
K ODLOKU O NAČINU
IZVAJANJA LOKALNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
SISTEMSKEGA OPERATERJA
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
ZEMELJSKEGA PLINA

Občinski svet Občine Domžale
predlaga županu, da se sočasno s pripravo Prostorske strategije pripravi in
predloži v obravnavo in sprejem tudi
Lokalni energetski koncept.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-9/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
MERILIH IN POGOJIH ZA
DOLOČITEV PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ, NA KATERIH SE
OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST V OBČINI
DOMŽALE

1. člen
V Odloku o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 5/00 in 10/01), se
spremeni 1. odstavek 6. člena tako,
da se spremenjen glasi:
»Gostinec ali kmet prijavi podaljšani obratovalni čas na predpisanem
obrazcu. Predpisanemu obrazcu
mora priložiti mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski
obrat nahaja.«
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2. člen

3. člen

Spremeni se 11. člen odloka tako, da
se spremenjen glasi:
»Gostinec ali kmet lahko, ne glede
na določbe 3. člena tega odloka ter
ne glede na že izdano soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času,
zaprosi za enkratno dovoljenje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa. Gostinec lahko brez soglasja
pristojnega oddelka obratuje dlje, kot
traja obratovalni čas, vendar največ
do 24.00 ure in sicer na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič
po enkrat), ob drugih priložnostih pa
le z enkratnim soglasjem pristojnega
oddelka
Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu
ali kmetiji odvijajo prireditve zaprtega
tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega
pomena (lokalni prazniki, proslave
društev in drugo).
Gostinec mora za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
vložiti pisno vlogo vsaj 8 dni pred prireditvijo. Enkratno soglasje se lahko
nanaša tudi na več prireditev hkrati.
V vlogi mora biti jasno navedeno,
za kakšno prireditev gre, naveden
točno določen dan ter uro zaključka
prireditve.
Vloga za enkratno dovoljenje se zavrne iz razlogov 6., 7., 9. ali 11. alinee
8. člena tega odloka. »

Ta odlok začne veljati 15 dni po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
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OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-10/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi Zakona o socialnem
varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB), 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 prenehanje koncesije za pomoč družini
na domu (Uradni vestnik Občine Domžale št., 7/01 in 4/05) ter Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. list
RS, št. 87/06, 127/06 , 8/07 in 51/08)
ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
16/04–UPB) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09.
2008, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU CENE ZA POMOČ
DRUŽINI NA DOMU

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 13,70
EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 5,20
EUR na efektivno uro,
pri čemer Občina Domžale subvencionira storitev v višini 6, 85
EUR na efektivno uro, Zavod RS
za zaposlovanje pa subvencionira
storitev v višini 1,65 EUR na efektivno uro.

2. Cena storitve programa pomoči na
domu za delo v nedeljo znaša:
- ekonomska cena storitve 18,92
EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 5,20
EUR na efektivno uro,
pri čemer Občina Domžale subvencionira storitev v višini 12,07
EUR na efektivno uro, Zavod RS
za zaposlovanje pa subvencionira
storitev v višini 1,65 EUR na efektivno uro.
3. Cena storitve programa pomoči
na domu za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne
znaša:
- ekonomska cena storitve 20,23
EUR na efektivno uro,
- cena storitve za porabnika 5,20
EUR na efektivno uro,
pri čemer Občina Domžale subvencionira storitev v višini 13,38
EUR na efektivno uro, Zavod RS
za zaposlovanje pa subvencionira
storitev v višini 1,65 EUR na efektivno uro.
Cene storitve programa pomoči na
domu začnejo veljati s 01. 10. 2008.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-46/08
Datum: 24. 09. 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 Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24.
09. 2008, sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI PRIČETKA
IZVAJANJA JAVNO
GOSPODARSKE SLUŽBE
ZBIRANJA, ODVOZA IN
PREDELAVE ORGANSKIH
ODPADKOV

Prodnik pripravi informacijo o količini in kvaliteti zbranih bioloških
odpadkov, v letu 2008, v občinah
Domžale, Mengeš in Trzin.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-44/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

1. Občinski svet Občine Domžale
določa, da se prične izvajanje javne gospodarske službe zbiranja,
odvoza in predelave organskih
odpadkov 01. 11. 2008.
2. Javno komunalno podjetje Prodnik
izvede skupaj z občinsko upravo
v mesecu oktobru 2008 temeljito
javno obveščanje občanov glede
sistema zbiranja organskih odpadkov in sedanjega sistema zbiranja
komunalnih odpadkov vključno z
obrazložitvijo stroškov in cen.
3. Občinski svet Občine Domžale
zadolži Javno komunalno podjetje
Prodnik, da do decembrske seje
občinskega sveta, v letu 2008 pripravi plan racionalizacije podjetja
in plan uvedbe sistema zbiranja
komunalnih odpadkov s tehtanjem
z vsemi potrebnimi izračuni.
4. Za decembrsko sejo občinskega
sveta Javno komunalno podjetje
Uradni Vestnik Št. 10/08
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) in Sklepa o sprejemu
Investicijskega programa za razširitev
in sanacijo obstoječe deponije Dob
ter ureditev centra za ravnanje z odpadki (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 12/01) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09.
2008, sprejel

SKLEP
O SPREMEMBI
INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA ZA RAZŠIRITEV
IN SANACIJO OBSTOJEČE
DEPONIJE DOB TER
UREDITEV CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI

Centra za ravnanje z odpadki se
nameni za odlaganje odpadkov.
3. Javno komunalno podjetje Prodnik
se zadolži, da v skladu s 1. in 2.
sklepom izvede vse postopke za
pridobitev ustreznih dovoljenj za
odlaganje odpadkov.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-45/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejme spremembo Investicijskega programa za razširitev in
sanacijo obstoječe deponije Dob
ter ureditev centra za ravnanje z
odpadki v delu, ki se nanaša na
ureditev Centra za ravnanje z odpadki tako, da se spremeni Idejni
projekt Razširitev in sanacija obstoječe deponije Dob ter ureditev
centra za ravnanje z odpadki
(IRGO Consulting, št. Ic89/01, maj
2001) tako, da se risba št. 3 – Razporeditev infrastrukture in meje 1.
faze zamenja z novo (Priloga1).
2. Del zemljišča, ki je v novi situaciji
izločen iz območja Centra za ravnanje z odpadki zaradi zmanjšanja
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Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. list RS, št. 54/07UPB), 9. člena Odloka o postopkih
in načinu povračil sofinancerskih
deležev v javno telekomunikacijsko
omrežje v Občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 10/03 in 13/04)
ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
16/04–UPB) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09.
2008, sprejel

SKLEP
O DELEŽU SREDSTEV,
KI SE VRNEJO
UPRAVIČENCEM IN DELEŽA,
KI SE VRNE V PRORAČUN
OBČINE DOMŽALE,
NAČINU IN MERILIH ZA
UGOTAVLJANJE VIŠINE
SORAZMERNIH DELEŽEV
VRAČILA TER POGOJIH
IN ROKIH ZA VRAČANJE
DELEŽEV VLOŽENIH V
TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE OBČINE DOMŽALE

1. Upravičenci iz 8. člena Odloka,
ki so bili na podlagi pravnomočnega sklepa uvrščeni v seznam
dejanskih končnih upravičencev
do vračila sorazmernega deleža
sredstev vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje skupaj
prejmejo 2.226.126,98 EUR, kar
predstavlja 91,17 % od višine vseh
vloženih zahtevkov pravnih in fi-
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zičnih oseb uvrščenih na seznam
upravičencev.
2. Vsi upravičenci do vračila sredstev
vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje prejmejo enak sorazmerni delež.
3. V proračunu Občine Domžale se
za pokrivanje nastalih stroškov v
postopkih vračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje vrnejo
sredstva v višini 80.000,00 EUR.
4. Občinska uprava začne z izdajanjem odločb v roku 30 dni po
prejemu sredstev od Slovenske
odškodninske družbe.
5. Upravičenec prejme sredstva na
osebni račun najkasneje v roku 30
dni po dokončnosti odločbe.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-49/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 111. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09. 2008, sprejel

Na podlagi 111. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnika Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09. 2008, sprejel

SKLEP

SKLEP

O RAZREŠITVI ČLANICE
KOMISIJE ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE
IN IMENOVANJA TER
IMENOVANJU NOVEGA ČLANA

O RAZREŠITVI PREDSEDNICE
ODBORA ZA OBČINSKA
PRIZNANJA, PROSLAVE
IN PRIREDITVE TER
IMENOVANJU NOVE

Mag. Jožico POLANC, Zaboršt,
Šumberška cesta štev. 32, 1230 Domžale se razreši funkcije članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Namesto nje se imenuje
Pavleta CERARJA, Gubčeva ulica
štev. 14, 1233 Dob.

1. Mag. Jožico POLANC, Zaboršt,
Šumberška cesta štev. 32, 1230
Domžale se razreši funkcije predsednice Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve.
Namesto nje se imenuje Sašo KOS,
Ljubljanska cesta štev. 22, 1230
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

2. Za člana Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve se
imenuje Janeza NOVLJANA, Obrtniška ulica štev. 1, 1230 Domžale.

Številka: 0074-3/08
Datum: 24. 09. 2008
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Številka: 0074-6/08
Datum: 24. 09. 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 Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24.
09. 2008, sprejel

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24.
09. 2008, sprejel

SKLEP

SKLEP

O RAZREŠITVI PREDSTAVNICE
OBČINE DOMŽALE V SVETU
OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ
IN IMENOVANJU NOVEGA
PREDSTAVNIKA

O RAZREŠITVI
PREDSTAVNICE OBČINE
DOMŽALE V SVETU VRTCA
DOMŽALE IN IMENOVANJU
NOVE PREDSTAVNICE

Mag. Jožico POLANC, Zaboršt,
Šumberška cesta štev. 32, 1230 Domžale se razreši funkcije predstavnice
Občine Domžale v Svetu Osnovne
šole Dragomelj. Za predstavnika Občine Domžale se imenuje Edvarda
JEŠELNIKA, Trdinova ul. štev. 6, 1230
Domžale.

Mag. Jožico POLANC, Zaboršt,
Šumberška cesta štev. 32, 1230 Domžale se razreši funkcije predstavnice
Občine Domžale v Svetu Vrtca Domžale. Namesto nje se imenuje Sašo
KOS, Ljubljanska cesta štev. 22, 1230
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0074-10/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0074-9/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

383

Na podlagi 111. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnika Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09. 2008, sprejel

SKLEP
O RAZREŠITVI
ČLANICE ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI TER
IMENOVANJU NOVEGA ČLANA

Darko BITENC, Sejmiška ul. štev.
36, 1230 Domžale se razreši funkcije članice Odbora za družbene
dejavnosti. Namesto nje se imenuje
Joška KOROŠCA, Tovarniška cesta
štev. 23, Preserje pri Radomljah, 1235
Radomlje.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 16/04–UPB) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24.
09. 2008, sprejel

SKLEP
O RAZREŠITVI
PREDSTAVNICE OBČINE
DOMŽALE V SVETU
OSNOVNE ŠOLE DOMŽALE
IN IMENOVANJU NOVEGA
PREDSTAVNIKA

Darko BITENC, Sejmiška ul. štev.
36, 1230 Domžale se razreši funkcije
predstavnice Občine Domžale v Svetu
Osnovne šole Domžale. Namesto nje
se imenuje Janeza BIZJAKA, Brejčeva
ulica št. 28, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0074-11/08
Datum: 24. 09. 2008

Številka: 0074-7/08
Datum: 24. 09. 2008
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 129. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnika Občine Domžale, št. 11/
99, 11/00, 9/03 in 8/08) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09. 2008, sprejel

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 16/04–UPB) in sklepa o
postopku priprave in sprejema Razvojen strategije Občine Domžale in
postopku imenovanja Programskega
odbora (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 8/07) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09.
2008, sprejel

SKLEP
O RAZREŠITVI
ČLANICE NADZORNEGA
ODBORA OBČINE DOMŽALE
IN IMENOVANJU NOVE
Slavico PEČOVNIK, Ljubljanska
cesta 84, 1230 Domžale se razreši
funkcije članice Nadzornega odbora Občine Domžale. Namesto nje se
imenuje Darko BITENC, Sejmiška ul.
štev. 36, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

SKLEP
O RAZREŠITVI PREDSEDNIKA
PROGRAMSKEGA ODBORA
ZA PRIPRAVO RAZVOJNE
STRATEGIJE OBČINE
DOMŽALE IN IMENOVANJU
NOVEGA
Mag. Milana PIRMANA, Podrečje
štev. 46 A, 1230 Domžale se razreši
funkcije predsednika Programskega
odbora za pripravo razvojne strategije
Občine Domžale. Namesto njega se
imenuje župana Tonija DRAGARJA,
Ihan, Na Ledinah 1a, 1230 Domžale.

Številka: 0074-5/08
Datum: 24. 09. 2008
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Številka: 0074-8/08
Datum: 24. 09. 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) in 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 11/99, 11/00, 9/03 in 8/08) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 20. seji dne, 24. 09. 2008, sprejel

SKLEP
O ZASTOPANOSTI STRANK
V DELOVNIH TELESIH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Glede na spremenjena razmerja v Občinskem svetu Občine Domžale Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku meseca dni pripravi nov
razdelilnik zastopanosti strank v delovnih telesih Občinskega sveta Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-50/08
Datum: 24. 09. 2008

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 15. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Ur. vestnik Občine Domžale, št 6/03-prečiščeno besedilo,
9/03-uradni popravek in 4/04) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na svoji 18. seji dne, 15. 09. 2008, sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP

Ugotavlja se, da se je izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju z 01. 07. 2008 dvignila za 2 %, na
podlagi tega:
sejnina za posamezno sejo znaša:
- za predsednika delovnega telesa
- za člana delovnega telesa
- za predsednika Nadzornega odbora
- za člana Nadzornega odbora
- za vodjo delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled
- za člana delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled

37,94 €
23,70 €
37,94 €
23,70 €
30,82 €
18,97 €

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka : 0075-2/08
Datum : 15. 09. 2008

PREDSEDNIK KOMISIJE
Vinko JUHART, l.r.
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