
1Uradni Vestnik Št. 1/05

Domžale, 14. 02. 2005, št. 1    cena z DDV: 281,00 SIT 

Na podlagi 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 22. seji 
dne 09.02.2005 sprejel

O D L O K

O OSKRBI S PITNO VODO V 
OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa pogoje oskrbe s 
pitno vodo iz javnih vodovodov ter 
pravice, dolžnosti in odgovornosti 
lastnika, upravljavca in uporabnikov 
v zvezi z dobavo in odjemom pitne 
vode. 

2. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem 
odloku imajo naslednji pomen:

1. javni vodovod je vodovodno omrež-
je v lasti Občine Domžale s pripa-
dajočimi objekti in napravami;

2. uporabnik pitne vode je vsaka 
fizična ali pravna oseba, ki ima za 
svoje potrebe izveden priključek 
na javni vodovod ali ki s posebnim 
dovoljenjem upravljavca javne 
službe uporablja vodo iz javnega 
vodovodnega omrežja ali koristi 
njeno požarnovarstveno funkcijo  
iz javnega vodovoda in drugih 
vodovodov (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik), 

3. vodomerno mesto je skupen izraz 
za vodomerni jašek, nišo oziroma 
mesto, kjer je montiran obračunski 
vodomer;

4. vodovodni priključek je spoj ob-
jekta z javnim vodovodom.
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3. člen

Upravljavec javnih vodovodov za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Domžale 
je Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: uprav-
ljavec). 

Upravljavec mora biti ustrezno teh-
nično opremljen in strokovno usposo-
bljen ter mora imeti pridobljena vsa 
ustrezna dovoljenja za opravljanje te 
dejavnosti. 

Upravljavec mora uporabnikom 
zagotavljati stalno oskrbo s pitno 
vodo, ki bo higiensko neoporečna 
za pitje in ostale potrebe. V primeru, 
ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, 
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo 
prednost pred uporabo vode za druge 
potrebe. 

4. člen

Izvajanje javne službe obsega: 
- zagotavljanje oskrbe s pitno vodo 

uporabnikom, 
- gospodarno izkoriščanje objektov 

in naprav v skladu s tem odlokom 
in drugimi predpisi, 

- razvoj, načrtovanje in optimiziranje 
javne službe, razvijanje vodovod-
nega omrežja v skladu s sprejetim 
programom Občine Domžale,

- investicijsko vzdrževanje in gospo-
darjenje z objekti in napravami, 
potrebnimi za izvajanje javne 
službe, 

- redno tekoče vzdrževanje objektov 
in naprav, 

- izvajanje potrebnih rekonstrukcij 
in tehnoloških izboljšav, 

- izvajanje meritev in monitoringa, 
- vodenje katastra objektov in na-

prav javnega vodovoda in vodo-
vodnih priključkov,

- priključevanje novih uporabnikov 
na omrežje,

- vzdrževanje vodovodnih priključ-
kov,

- izdajanje projektnih pogojev in so-
glasij,

- zaračunavanje storitev javne služ-
be uporabnikom.

II. VODOVODNO OMREŽJE IN 
NAPRAVE

5. člen

Javni vodovod sestavljajo magistral-
no, primarno in sekundarno omrežje 
s pripadajočimi objekti in napravami, 
kot to določa veljavna zakonodaja.

6. člen

Vodovodni priključek je spoj ob-
jekta na javno vodovodno omrežje, 
sestavljen iz:
- priključnega sklopa na javno vodo-

vodno omrežje,
- dovodne cevi na odseku med jav-

nim vodovodom in obračunskim 
vodomerom,

- armatur pred vodomerom in
- obračunskega vodomera ter proti-

povratnega ventila.

Vodovodni priključek je sestavni 
del objekta, priključenega na javni 
vodovod.
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III. OBJEKTI IN NAPRAVE 
UPRAVLJAVCA IN 
UPORABNIKOV

7. člen

Objekti in naprave, za katere je od-
govoren upravljavec so:
- javni vodovod,
- vodovodni priključki. 

Vodovodni priključek lahko vzdržu-
je izključno upravljavec. Vzdrževanje 
vodovodnega priključka obsega:
- kontrolo delovanja priključka,
- zamenjavo vodomera,
- popravilo okvar na priključku,
- celovito ali delno obnovo priključ-

ka.

8. člen

Mesto razmejitve med objekti in 
napravami, za katere je odgovoren 
upravljavec, in objekti in napravami, 
za katere so odgovorni uporabniki, je 
spoj obračunskega vodomera z inter-
nim vodovodnim omrežjem.

9. člen

Lastnik zemljišča oz. objekta mora 
za opravljanje vzdrževalnih del na 
javnem vodovodu in vodovodnem 
priključku dovoliti dostop in izvedbo 
del upravljavcu.

Pri opravljanju vzdrževalnih del na 
javnem vodovodu ali vodovodnih pri-
ključkih je lastnik zemljišča upravičen 
do odškodnine za nastalo škodo na 
zemljišču in kulturi ter vzpostavitve 
zemljišča v prejšnje stanje. 

10. člen

Interno vodovodno omrežje so vsi 
cevovodi, objekti in naprave, nameš-
čene za obračunskim vodomerom, 
kot so:
- interno vodovodno in hidrantno 

omrežje, 
- vodomerno mesto, 
- interni hidranti, interni vodomeri, 

naprave za reduciranje ali dviganje 
tlaka vode, vodohrami za sanitarno 
ali požarno vodo, ostali interni si-
stemi za gašenje požarov, naprave 
za ogrevanje, mehčanje, dezinfek-
cijo vode in podobne naprave. 

Za interno vodovodno omrežje, 
njegovo stanje in vzdrževanje je od-
govoren uporabnik.

11. člen

Vodomerno mesto mora biti urejeno 
v skladu z navodili upravljavca.

12. člen

Javni vodovod in vodovodni pri-
ključki morajo biti vedno dostopni 
izvajalcu. Na njih oz. v njihovi nepo-
sredni bližini ni dovoljeno postav-
ljati ali graditi ničesar brez soglasja 
upravljavca.

13. člen

Vse okvare na javnem vodovodu 
oz. vodovodnem priključku po krivdi 
uporabnika so strošek uporabnika oz. 
povzročitelja.
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IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI 
VODOVOD

14. člen

Kjer je zgrajen javni vodovod, je 
priključitev na javni vodovod ob-
vezna. Vsak uporabnik ima pravico 
in dolžnost pridobiti na območju 
javnega vodovoda priključek na jav-
no vodovodno omrežje za objekt na 
podlagi izdanega soglasja in pred-
pisane dokumentacije. Upravljavec 
je dolžan obvestiti uporabnika, da je 
priključitev njegovega objekta na jav-
ni vodovod obvezna, in mu na podlagi 
vloge uporabnika posredovati pogoje 
za priključitev.

15. člen

Priključitev na javni vodovod je 
dovoljena samo na podlagi pisnega 
soglasja upravljavca skladno s pro-
jektnimi pogoji. Priključitev na javni 
vodovod mora biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi in zahtevami 
projektne dokumentacije.

Priključitev objekta na javni vodo-
vod ni možna, kjer odvajanje odpadne 
vode ni urejeno v skladu s predpisi.

16. člen

Plačilo prispevka za priklop na ob-
stoječe vodovodno omrežje določi 
lastnik s posebnim odlokom.

17. člen

Upravljavec je dolžan izvesti pri-
ključitev ali povečati odjem, če upo-

rabnik vloži vlogo z veljavno tehnično 
dokumentacijo in če to dopuščajo 
razpoložljive kapacitete vodnih virov 
in zmogljivost javnega vodovoda, na 
katerega se uporabnik priključuje. 
Upravljavec priključi objekt, ko upo-
rabnik izpolni vse projektne pogoje, 
poravna vse obveznosti in predloži 
predpisano dokumentacijo.

V primeru, da razmere na obstoje-
čem javnem vodovodu ne dovoljujejo 
novih priključitev ali povečanja odje-
ma, je upravljavec dolžan uporabnika 
seznaniti o razmerah in pogojih, pod 
katerimi bi bilo to mogoče. 

18. člen

Vodovodni priključek se izvede pra-
viloma za vsak objekt posebej, lahko 
pa ima objekt tudi več vodovodnih 
priključkov. Vodovodni priključek je 
stalen ali začasen. Pred ukinitvijo 
začasnega vodovodnega priključka 
mora upravljavec pisno obvestiti 
uporabnika in ga seznaniti s pogoji 
za pridobitev stalnega vodovodnega 
priključka. 

Upravljavec je dolžan na zahtevo 
uporabnika omogočiti izvedbo začas-
nega vodovodnega priključka za po-
trebe graditve objekta. Zahtevi mora 
biti priloženo pravnomočno upravno 
dovoljenje. 

19. člen

Za spremembo dimenzije vodo-
vodnega priključka, trase, vodo-
mernega mesta, izvedbe dodatnega 
dela priključka, ukinitve priključka 
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in zahteve za povečan odvzem vode 
mora uporabnik pridobiti soglasje 
upravljavca.

20. člen

Ukinitev vodovodnega priključka 
je dovoljena samo v primerih rušenja 
priključnega objekta in v primerih, 
ko gre za začasen objekt. Uporabnik 
mora upravljavcu v pisni obliki po-
sredovati vlogo za ukinitev priključka. 
Upravljavec na stroške uporabnika 
fizično prekine dobavo pitne vode 
in izbriše uporabnika iz evidence 
uporabnikov.

21. člen

Upravljavec izdaja smernice in mne-
nja k lokacijskim načrtom, projektne 
pogoje in soglasja v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov in urejanje 
prostora.

Za velike porabnike vode, ki pora-
bijo več kot 3000 m3 vode mesečno, 
mora upravljavec pred izdajo soglasja 
pridobiti pisno soglasje Občine.

V. FINANCIRANJE JAVNE  
SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO

22. člen

Javna služba se financira iz cene 
storitev, ki mora biti oblikovana tako, 
da v celoti pokriva stroške izvajanja 
javne službe.

Ceno določa upravljavec v soglasju 

z Občino Domžale.

23. člen

Investicijsko vzdrževanje se financi-
ra iz amortizacije javnega vodovoda in 
iz sredstev proračuna občine. 

24. člen

Širitev vodovodnega omrežja se 
financira iz sredstev občinskega pro-
računa in kreditov.

VI. MERITEV KOLIČINE 
PORABLJENE VODE

25. člen

Količina porabljene vode se meri z 
obračunskimi vodomeri. Z velikimi 
porabniki vode lahko izvajalec sklene 
posebno pogodbo o meritvi porab-
ljene vode. Kadar meritev ni možna, 
se s porabniki s pavšalnim odjemom 
sklenejo posebne pogodbe.

26. člen

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in 
napravami izkoriščajo vodne vire na 
območju, ki ga oskrbuje z vodo javni 
vodovod, morajo meriti količino na-
črpane vode iz vodnega vira z overje-
nimi vodomeri, ki jih odčituje uprav-
ljavec na osnovi pogodbe, sklenjene 
med upravljavcem in uporabnikom, ki 
izkorišča vodni vir.

27. člen

Vsakemu novemu uporabniku na-
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mesti upravljavec obračunski vodo-
mer. Tip, velikost in mesto namestitve 
določi upravljavec s projektnimi po-
goji. Uporabnik ne sme prestavljati, 
zamenjati ali popravljati obračunske-
ga vodomera ali kakorkoli drugače 
posegati v obračunski vodomer.

Vsak obračunski vodomer mora 
biti overjen in predpisano označen 
v skladu z veljavno zakonodajo in 
predpisi.

28. člen

Vsako okvaro na vodovodnem 
priključku ali obračunskem vodo-
meru mora uporabnik takoj prijaviti 
upravljavcu. Uporabnik ima pravico 
zahtevati izredno kontrolo točnosti 
obračunskega vodomera, če sumi, da 
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli 
vodomera ugotovi, da ta izkazuje 
porabo vode izven dopustnih tole-
ranc, nosi stroške kontrole vodomera 
upravljavec, v nasprotnem primeru 
pa uporabnik.

29. člen

V primeru okvare vodomera, ko ni 
mogoče ugotoviti dejanske porabe 
vode, upošteva izvajalec pri obračunu 
povprečno količino porabljene vode v 
obdobju 12-ih mesecev pred nastan-
kom okvare.

30. člen

Stroški redne kontrole, vzdrževanja 
in zamenjave obračunskega vodo-
mera v predpisanem roku bremenijo 
upravljavca. Prva nabava in namesti-

tev obračunskega vodomera in vse 
okvare, ki nastanejo na vodomeru, pri-
ključku ali javnem vodovodu po krivdi 
uporabnika, so strošek uporabnika. 

31. člen

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdr-
ževati vodomerno mesto, ki mora biti 
dostopno delavcem in pooblaščenim 
osebam upravljavca za kontrolo in 
vzdrževanje. 

VII. ODJEM VODE IZ HIDRAN-
TOV

32. člen

Hidranti v javnem vodovodnem 
omrežju so namenjeni zagotavljanju 
požarne varnosti in morajo biti vedno 
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz 
njih se vode ne sme odvzemati brez 
predhodnega soglasja upravljavca, 
razen v primeru gašenja požara ali 
elementarnih nesreč.

Zaradi registracije odvzete vode je 
potrebno najkasneje v 24-ih urah ob-
vestiti upravljavca o odvzemu vode iz 
hidrantov. Za odvzem vode iz hidran-
tov mora imeti uporabnik svoj tehnič-
no brezhiben hidrantni nastavek, ki je 
registriran pri upravljavcu.

Odvzem vode iz hidrantov za čiš-
čenje ulic in cest, zalivanje zelenic, 
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč 
ali druga gradbena dela, za javne 
prireditve, protiprašno škropljenje in 
za polnjenje cistern za razvoz vode 
je izjemoma možen ob predhodnem 
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soglasju upravljavca, če razmere na 
vodovodnem omrežju dopuščajo pred-
viden odvzem. 

33. člen

Brez soglasja izvajalca se sme 
uporabiti voda iz hidranta samo za 
gašenje požarov in odpravljanja po-
sledic elementarnih nesreč. V teh 
primerih mora uporabnik v treh dneh 
po intervenciji pisno obvestiti izva-
jalca o kraju uporabe, času odvzema 
vode in o morebitnih pomanjkljivostih 
hidrantov.

34. člen

V primerih odvzema vode iz tretjega 
odstavka 32. člena se med izvajalcem 
in porabnikom sklene pogodba, v 
kateri se določi pogoje odvzema in 
plačila stroškov porabljene vode. Pri 
obračunu porabljene vode iz tretjega 
odstavka 32. člena se uporablja tarifa 
za gospodarski in ostali odjem vode, 
razen ko je namenjena za uporabo v 
gospodinjstvih.

35. člen

Za hidrante, ki so vgrajeni v notranji 
napeljavi, se mora pretok vode regi-
strirati z vodomeri. 

36. člen

Uporabnik mora po uporabi za-
gotoviti brezhibno stanje hidranta. 
Stroški odprave okvare ali poškodbe 
hidranta, nastale med njegovo upora-
bo, bremenijo uporabnika. 

VIII. OBRAČUN PORABE VODE

37. člen

Količina porabljene vode iz javnega 
vodovoda se meri v kubičnih metrih 
(m3) po odčitku na obračunskem 
vodomeru. Upravljavec opravi od-
čitavanje najmanj enkrat letno. Na 
posebno zahtevo uporabnika lahko 
upravljavec opravi izredni odčitek. 
Stroški dodatnega odčitka bremenijo 
uporabnika. 

V primeru, da pooblaščeni pred-
stavnik upravljavca ni mogel odčitati 
vodomera, je uporabnik po prejemu 
obvestila dolžan sporočiti upravljav-
cu stanje vodomera najkasneje do 
zadnjega dne v mesecu za tekoči 
mesec.

Uporabniki lahko med posamezni-
mi odčitki upravljavca sami odčitajo 
stanje vodomera in ga najkasneje do 
zadnjega dneva v mesecu za tekoči 
mesec sporočijo upravljavcu. V tem 
primeru je upravljavec dolžan pri 
izstavitvi računa upoštevati prejeti 
odčitek. 

38. člen

V primeru, da upravljavec ugotovi, 
da je obračunski vodomer v okvari ali 
iz drugega vzroka ni mogoče odčitati 
vodomera, se obračuna pavšalna po-
raba vode na podlagi povprečne po-
rabe vode v preteklem obračunskem 
obdobju oziroma po zadnjih znanih 
podatkih.

Količina porabljene vode pri upo-
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rabniku, ki še nima vgrajenega vodo-
mera, ali pri nedovoljenem odjemu 
brez vodomera se določi na osnovi 
standardov porabe, ki jih določi uprav-
ljavec. Pri nedovoljenem odjemu vode 
se uporabniku zaračuna porabljena 
voda za celotno obdobje obstoja ne-
dovoljenega priključka.

39. člen

Uporabnik, ki v objektu ne prebiva 
stalno, mora sporočiti upravljavcu na-
slov, kjer je stalno dosegljiv in kjer bo 
prejemal račune za porabljeno vodo, 
oziroma določiti pooblaščenca, ki ga 
bo zastopal, omogočal dostop do vo-
domera ter zanj prejemal in plačeval 
račune za porabljeno vodo.

40. člen

Upravljavec izstavlja račune za 
porabljeno vodo na podlagi dejanske 
porabe vode v preteklem obračun-
skem obdobju ali na podlagi ocenjene 
porabe v prihodnjem obračunskem 
obdobju, ki temelji na povprečni 
mesečni porabi vode v preteklem ob-
računskem obdobju in veljavni ceni. 
Obračunsko obdobje je obdobje med 
zadnjima odčitkoma.

Obračun za dejansko porabo vode 
se opravi na podlagi odčitka na ob-
računskem vodomeru najmanj enkrat 
letno.

41. člen

V objektih z več uporabniki uprav-
ljavec odčita in izda račun le za obra-
čunski vodomer. Uporabniki morajo 

z medsebojnim sporazumom določiti 
pravno ali fizično osebo (predstavnika 
uporabnikov oziroma pooblaščenca), 
ki sprejema in plačuje račune za 
porabljeno vodo v objektu, ter ga po-
sredovati upravljavcu.

Interna delitev in zaračunavanje 
vode posameznemu uporabniku v 
objektu ni obveznost upravljavca, 
temveč obveznost lastnika oziroma 
predstavnika uporabnikov.

V objektih, kjer so poleg gospodinj-
stev prijavljeni tudi uporabniki, ki 
opravljajo pridobitno dejavnost (npr. 
gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki, kmetje, …), in je izveden samo 
en priključek, se obračuna poraba 
vode za uporabnike, ki opravljajo pri-
dobitno dejavnost, po ceni, določeni 
za negospodinjstva sorazmerno po 
deležih porabe vode. V kolikor so 
izpolnjeni tehnični pogoji, si morajo 
uporabniki, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost, vgraditi svoje obračunske 
vodomere.

42. člen

Uporabniki plačujejo porabljeno 
vodo na podlagi izstavljenih računov 
upravljavca. Uporabnik mora plačati 
račun najkasneje v 15-ih dneh po nje-
govi izstavitvi. 

Za velike porabnike vode in za 
objekte z več uporabniki vode iz 
istega priključka lahko upravljavec 
in uporabnik oziroma predstavnik 
uporabnikov skleneta posebno po-
godbo o načinu plačila računov za 
porabljeno vodo.
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V primeru, da uporabnik ne po-
ravna računa za porabljeno vodo, 
ga je upravljavec dolžan opomniti. V 
opominu mora določiti dodaten rok 
plačila 15 dni in opozoriti uporabni-
ka na posledice neplačila. Po izteku 
roka, določenega v opominu, mora 
upravljavec prekiniti dobavo vode 
brez dodatnega opozorila.

43. člen

Če se uporabnik s prejetim računom 
ne strinja, ima pravico, da v najkasne-
je v 8-ih dneh po prejemu računa vloži 
pisni ugovor pri upravljavcu, v naspro-
tnem primeru se šteje, da se uporab-
nik s prejetim računom strinja.

Upravljavec je dolžan na pisni ugo-
vor uporabnika pisno odgovoriti. V 
kolikor upravljavec pisnemu ugovoru 
uporabnika ne ugodi in uporabnik 
računa ne poravna niti v 8-ih dneh po 
prejemu pisnega odgovora, upravlja-
vec ravna v skladu z določili tretjega 
odstavka 42. člena odloka.

44. člen

Vse spremembe v zvezi s spre-
membo naslova, lastništva, posesti ali 
druge spremembe, ki imajo vpliv na 
obračun in izdajo računov, upošteva 
izvajalec od prejema pisnega sporo-
čila uporabnika. Uporabnik mora za 
vsako spremembo predložiti ustrezna 
dokazila. Upravljavec ima pravico 
uveljavljati vse zapadle obveznosti do 
datuma prejema pisnega sporočila. 

IX. PREKINITEV DOBAVE VODE

45. člen

Upravljavec lahko na stroške upo-
rabnika brez odpovedi, vendar s pred-
hodnim obvestilom, prekine dobavo 
vode v naslednjih primerih: 
1. če uporabnik pisno zahteva pre-

kinitev dobave pitne vode,
2. če je zaradi stanja interne napelja-

ve ali vodomernega mesta ogrože-
na oskrba drugih uporabnikov ali 
ogrožena skladnost in ustreznost 
vode v javnem vodovodu,

3. če je vodovodni priključek na javni 
vodovod izveden brez soglasja 
upravljavca,

4. če interna napeljava in druge na-
prave uporabnika ovirajo redno 
dobavo drugim uporabnikom,

5. če uporabnik brez soglasja uprav-
ljavca dovoli priključitev drugega 
uporabnika na svojo interno insta-
lacijo ali če spremeni zmogljivost 
svoje napeljave,

6. če uporabnik ne omogoči pooblaš-
čenemu predstavniku upravljavca 
odčitavanja, zamenjave vodomera 
ali pregleda in drugih vzdrževalnih 
del na vodovodnem priključku,

7. če uporabnik svojevoljno spremeni 
izvedbo priključka ali opravi ka-
kršnekoli poseg na obračunskem 
vodomeru,

8. če uporabnik krši objavljene ome-
jitve pri varčevanju z vodo,

9. če uporabnik ne poravna stroškov 
po izdanem računu niti po prejemu 
opomina pred prekinitvijo dobave 
vode v roku, ki je na njem nave-
den,

10. če z odvodom odpadne vode ali ne-
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dopustnem ravnanju z odpadki, ki 
ogrožajo vodne vire ali distribucijo 
vode, ogroža normalno oskrbo z 
vodo,

11. če uporabnik ne uredi vodomer-
nega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca,

12. če porabnik ne dovoli obnove pri-
ključka pri obnovi javnega vodo-
voda,

13. če upravljavec ugotovi, da ima upo-
rabnik tudi lastni vodni vir in le-ta 
ni ločen od javnega vodovoda,

14. če uporabnik onemogoča dostop 
za izvedbo vzdrževalnih del na 
javnem vodovodu ali priključku.

Način prekinitve dobave vode do-
loči upravljavec. Dobava vode je pre-
kinjena, dokler ni odpravljen vzrok 
prekinitve. Za ponovno priključitev 
mora uporabnik plačati vse stroške 
prekinitve in ponovne priključitve. 

46. člen

Upravljavec ima pravico prekiniti 
dobavo vode za krajši čas zaradi pla-
niranih vzdrževalnih del na javnem 
vodovodu in priključkih in zaradi 
okvar.

Upravljavec mora uporabnike obve-
stiti o vzroku za prekinitev in dolžini 
trajanja prekinitve pri predvidenih 
vzdrževalnih delih pred začetkom del 
preko sredstev javnega obveščanja ali 
neposredno z obvestilom v poštnem 
nabiralniku ali osebno.

Ob okvarah upravljavec obvešča 
uporabnike na enak način kot pri pla-
niranih delih v primeru, da pričakuje 

moteno vodooskrbo za daljši čas oziro-
ma za večje število uporabnikov. 

X. IZREDNE RAZMERE IN 
VARČEVANJE Z VODO

47. člen

V primeru višje sile (potres, požar, 
suša, onesnaženje vodnih virov, izpad 
energije, velike okvare) in v skladu 
z zakonom ima upravljavec pravico 
brez nadomestila škode prekiniti 
ali zmanjšati dobavo vode, mora pa 
obvestiti uporabnike in postopati v 
skladu s sprejetim načrtom ukrepov 
za take primere. Skrbeti mora pred-
vsem za prednostno oskrbo za osnov-
ne življenjske potrebe občanov in za 
požarno varnost. 

48. člen

Uporabniki vode, ki z lastnimi objek-
ti in napravami izkoriščajo isti vodni 
vir kot javni vodovod, so pri nastopu 
razmer iz prejšnjega člena dolžni po 
potrebi zmanjšati uporabo vodnega 
vira in omogočiti izkoriščanje njihovih 
zmogljivosti za prednostno oskrbo 
osnovnih življenjskih potreb.

XI. OBVEZNOSTI LASTNIKA, 
UPRAVLJAVCA IN UPORAB-
NIKOV

49. člen

Lastnik javnega vodovoda ima pri 
oskrbi s pitno vodo naslednje ob-
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veznosti: 
- z izgradnjo vodovodnega omrežja 

zagotavljati oskrbo s pitno vodo, 
- zagotavljati ustrezen nivo investi-

cijskega vzdrževanja, 
- obravnavati poročila upravljavca o 

stanju vodooskrbe in predlogih za 
njeno izboljšanje, 

- na predlog upravljavca izdajati so-
glasje k cenam, 

- seznaniti uporabnike z določili 
tega odloka na krajevno primeren 
način.

50. člen

Upravljavec ima pri oskrbi z vodo 
naslednje obveznosti: 
- da skrbi za normalno obratovanje 

vodovoda v okviru razpoložljivih 
kapacitet in da pravočasno pri-
pravlja plane obnov in novogra-
denj javnega vodovoda, 

- da redno vzdržuje javni vodovod in 
vodovodne priključke, 

- da redno pregleduje, preizkuša in 
zamenjuje vodomere v skladu z 
zakonom o merilih ali na zahtevo 
uporabnika v skladu z 28. in 30. 
členom, 

- da redno kontrolira kvaliteto vode 
v skladu z veljavno zakonodajo, 

- da obvešča uporabnike o času 
trajanja in ukrepih ob prekinitvah 
dobave vode, 

- da vodi kataster javnega vo-
dovoda in ostale evidence, 
- da redno odčitava vodomere in skr-

bi za obračun porabljene vode, 
- da ažurno izdaja soglasja in omo-

goča priključitve na javni vodo-
vod, 

- da organizira preskrbo v izrednih 
razmerah in ažurno poroča o na-
stopu izrednih razmer ustreznim 
organom občine, 

- da obračunava amortizacijo za 
sredstva v upravljanju in vodi osta-
le poslovne knjige, 

- da sistematično pregleduje omrež-
je, ugotavlja izgube in jih odpravlja 
ter skrbi za avtomatizacijo, 

- da organizira zaščito vodnih objek-
tov (zajetja, črpališča, vodohrami, 
raztežilnik), 

- da skrbi za pravilno obratovanje 
in vzdržuje požarno omrežje in 
hidrante, 

- da predlaga lastniku sprejetje 
oziroma spremembe odlokov, ki 
urejujejo varno vodooskrbo,

- da posreduje uporabnikom in-
formacije v zvezi z določili tega 
odloka in ostalih predpisov, po-
membnih za vodooskrbo.

51. člen

Uporabniki imajo naslednje ob-
veznosti: 
- na javni vodovod se smejo priklju-

čiti le s soglasjem upravljavca,
- redno vzdržujejo interno instalaci-

jo, vodomerno mesto, interno po-
žarno omrežje in interne požarne 
hidrante,

- vzdržujejo čistočo in zagotavljajo 
nemoten dostop do vodomernega 
mesta, 

- skrbijo za zavarovanje vodovod-
nega priključka in naprav v vodo-
mernem mestu pred zmrzovanjem, 
vdorom talne in odpadne vode, 
vročino in drugimi škodljivimi 
vplivi,
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- v primeru, ko je vgrajenih več 
obračunskih vodomerov na vodo-
mernem mestu, je odgovornost 
vzdrževanja vodomernih mest na 
uporabnikih,

- dovoljujejo dostop in opravljanje 
del na svojem imetju in posesti, 

- sporočajo okvare na javnem vodo-
vodu, vodovodnem priključku in 
obračunskem vodomeru,

- kontrolirajo porabo vode,
- pisno obveščajo upravljavca o 

spremembi naslova, lastništva in 
spremembah na objektu,

- v rokih plačujejo stroške za oskrbo 
z vodo na podlagi izdanih raču-
nov,

- urejajo medsebojno delitev stro-
škov,

- upoštevajo varčevalne ukrepe in 
objave v primeru motenj pri oskrbi 
z vodo,

- v primeru, ko upravljavec izvaja 
obnovo javnega vodovoda dovolijo 
obnovo vodovodnega priključka 
in pravočasno poskrbijo za ustrez-
nost vodomernega mesta.

52. člen

Izvajalci del pri vzdrževanju, rekon-
strukciji ali novogradnji cest, ulic, 
trgov, kanalizacijskega, elektro, tele-
fonskega, toplovodnega in plinskega 
omrežja itd. morajo pri opravljanju 
del na svojih objektih in napravah 
zagotoviti, da ostanejo vodovodne 
naprave nepoškodovane. Za vse po-
sege v območju vodovodnih napeljav 
morajo predhodno pridobiti soglasje 
upravljavca vodovoda, ki mora pri ta-
kih posegih izvajati strokovni nadzor. 
V primeru poškodb javnega vodovoda 

oz. vodovodnih priključkov je upravlja-
vec dolžan vzpostaviti prvotno stanje 
na stroške povzročitelja.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

53. člen

Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje 
upravljavec javnega vodovoda: 
1. če izvrši priključitev brez predhod-

nega soglasja (15. člen),
2. če ne izvrši priključitve najkasneje 

v roku 15-ih dni po naročilu uporab-
nika za      priključitev (15. člen), 

3. če prekine dobavo vode brez pred-
hodnega obvestila uporabnikom 
(42. člen), 

4. če ne izvaja prekinitve dobave 
vode v primerih, kot jih določa 45. 
člen,

5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. 
člena.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prve točke tega člena 
tudi odgovorna oseba upravljavca 
vodovoda. 

54. člen

Z globo 300.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek uporabnik – pravna 
oseba: 
1. če se priključi na vodovod ali pove-

ča odjem brez soglasja upravljavca 
(15. člen), 

2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. 
člena, 

3. če odvzema vodo iz hidranta v na-
sprotju s 32. členom. 
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Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prve točke tega člena 
tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

55. člen

Z globo 100.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek uporabnik – fizična 
oseba: 
1. če se priključi na vodovod ali pove-

ča odjem brez soglasja upravljavca 
(17. člen), 

2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. 
člena, 

3. če odvzema vodo iz hidranta v na-
sprotju s 32. členom. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

56. člen

Uporabniki, ki so priključeni na 
vodovodno omrežje v nasprotju s tem 
odlokom, so dolžni urediti priključek 
v enem letu po uveljavitvi tega od-
loka. 

57. člen

Najkasneje v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka je upravljavec 
dolžan z Občino Domžale skleniti 
Pogodbo o izvajanju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo in 
upravljanju infrastrukture. 

58. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravljajo pristojne inšpekcijske služ-
be, upravljavec vodovodnih objektov 

in naprav ter pristojni organ Občine 
Domžale. 

59. člen

Upravljavec je dolžan v roku 6 
mesecev po uveljavitvi tega odloka 
predložiti županu/ji Občine Dom-
žale Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi objektov in naprav javnega 
vodovoda. 

60. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno 
vodo v občini Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 5/98 in 12/99). 
Do sprejema novega pravilnika o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov 
in naprav javnih vodovodov, se upo-
rablja Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi objektov in naprav javnih 
vodovodov (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 12/99).

61. člen

Odlok začne veljati 8 dni po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Domžale. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-3/05
Datum:   09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 17. člena Zakona o pre-
krških (Ur. list RS, št. 7/03 in 86/04) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 22. seji 
dne 09.02.2005 sprejel

O D L O K 

O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH

ODLOKA O UREDITVI 
CESTNEGA PROMETA V 

OBČINI DOMŽALE

1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega pro-
meta v občini Domžale (Uradni vest-
nik Občine Domžale, št.9/96, 11/97  in 
12/99), se prvi  alinei prvega odstavka 
21. člena besedilu » - na pločnikih« 
doda besedilo: » in na kolesarskih 
stezah«.

Sedmi alinei prvega odstavka 21. 
člena se besedilu: » - na prometnih 
površinah, ki so namenjene za dostop 
intervencijskih vozil (vozila prve po-
moči, gasilske službe, policije) doda 
besedilo: » in na  mestih, kjer bi par-
kirano vozilo onemogočilo vključitev 
v promet že parkiranemu vozilu, ali 
onemogočilo dostop ali dovoz do 
drugega objekta ali prostora«. 

Besedilu 9. alineje prvega odstavka 
21. člena »- na avtobusnih postaja-
liščih,« se doda besedilo« prehodih 
za pešce, križiščih in mestih,  kjer je 
prepoved izražena s  prometno sig-

nalizacijo.«

Črta se besedilo 10. alineje 21. člena 
prvega odstavka odloka. 

2. člen

V  prvem odstavku 37. člena se be-
sedilo: » Z denarno kaznijo 200.000,00 
SIT« nadomesti z besedilom: » Z globo 
200.000,00 SIT .«

V drugem odstavku 37. člena  se 
besedilo »Z denarno kaznijo 50.000,00 
SIT« nadomesti z besedilom:«Z globo 
50.000,00 SIT«.

3. člen

Določilo 38. člena odloka se spre-
meni, tako, da se po novem glasi:

(1)  Z globo  10.000,00 SIT se kaznuje 
za prekršek:

1. kdor uporablja prometne površine 
za namen, kateremu le te niso na-
menjene (13. člen);

2. kdor parkira vozila na posebni pro-
metni površini v času prepovedi 
(tretji odstavek 14. člena);

3. kdor ne označi vozila s parkirno uro 
(drugi odstavek 19. člena);

4. kdor parkira vozilo  na avtobusnih 
postajališčih, prehodih za pešce, 
križiščih in mestih, kjer je prepo-
ved izražena s prometno signali-
zacijo (9. alinea 21. člena). 

(2) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje  
za prekršek: 
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1. kdor parkira na rezerviranem 
parkirnem prostoru v nasprotju s 
prometnim znakom oz. označbo 
(prvi odstavek 19. člena); 

2. voznik, ki parkira vozilo v naspro-
tju z 21. členom tega odloka, razen 
kdor stori  prekršek iz 9 alinee.

4. člen 

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-2/05
Datum:   09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 17. člena Zakona o pre-
krških (Ur. list RS, št. 7/03 in 86/04) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 22. seji 
dne 09.02.2005 sprejel

DODATNI SKLEP K 

ODLOKU O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 

UREDITVI CESTNEGA 
PROMETA V OBČINI DOMŽALE 

Občinska uprava v roku 60 dni pro-
uči ustreznost sedanje organizacije 
občinske redarske službe in zado-
stnosti njenega obsega glede na 
stanje na področju cestnega prometa 
in zagotavljanju reda in varnosti v 
občini Domžale ter predloži občin-
skemu svetu v obravnavo posebno 
informacijo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-2/05
Datum:   09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 23. in 175. člena Zakona 
o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/
02 in 8/03) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
22. seji dne 09.02.2005 sprejel

O D L O K

 O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 
OBMOČJE D 1/4 - VELE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski 
lokacijski načrt za območje D1/4 
Vele.

(2) Občinski lokacijski načrt je se-
stavljen iz besedila in grafičnega 
dela. 

(3) Sestavni del občinskega lokacij-
skega načrta so tudi priloge, ki so 
določene s tem odlokom. 

2.  člen
(vsebina)

(1) Besedilo in grafični del občinskega 
lokacijskega načrta sta sestavni 
del tega odloka. 

(2) Besedilo občinskega lokacijskega 
načrta obsega: 

1. opis prostorske ureditve, ki se 
načrtuje z občinskim lokacijskim 
načrtom,

2. ureditveno območje občinskega 
lokacijskega načrta,

3. umestitev načrtovane ureditve v 
prostor,

4. zasnova projektnih rešitev pro-
metne, energetske, komunalne in 
druge gospodarske infrastrukture 
in obveznost priključevanja objek-
tov nanjo,

5. rešitve in ukrepi za varovanje 
okolja, ohranjanje narave, varstvo 
kulturne dediščine ter trajnostno 
rabo naravnih dobrin,

6. rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,

7. načrt parcelacije,
8. etapnost izvedbe prostorske ure-

ditve,
9. usmeritve za določitev meril in 

pogojev po prenehanju veljavnosti 
OLN,

10. ocena stroškov za izvedbo OLN.

(3) Grafični del občinskega lokacijske-
ga načrta obsega: 

1. Načrt namenske rabe prostora
List 1: Načrt namenske rabe pros-

tora s prikazom lege prostorske 
ureditve v širšem območju; merilo 
1:5.000

2. Načrt ureditvenega območja z na-
črtom parcelacije

List 2.1: Situacija ureditvenega ob-
močja z načrtom parcelacije 1; 
merilo 1:500

3. Načrt umestitve načrtovane uredit-
ve v prostor s prikazom vplivov in 
povezav s sosednjimi območji   

List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane 
ureditve v prostor - ureditvena 
situacija; merilo 1:500

List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane 
ureditve v prostor - prerezi; merilo 
1:500

List 3.3: Prikaz zasnove projektnih 
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rešitev prometne, energetske in 
komunalne infrastrukture - uredit-
vena situacija; merilo 1:500

3. člen
(priloge)

Priloge občinskega lokacijskega 
načrta so:
1. povzetek za javnost, 
2. izvleček iz prostorskega dela stra-

teškega prostorskega akta občine, 
ki se nanaša na obravnavano pros-
torsko ureditev,

3. obrazložitev in utemeljitev občin-
skega lokacijskega načrta, 

4. strokovne podlage na katerih 
temeljijo rešitve z njihovimi pov-
zetki,

5. smernice in mnenja pristojnih no-
silcev urejanja prostora,

6. seznam sprejetih aktov o zavaro-
vanju in seznam sektorskih aktov 
in predpisov, ki so bili upoštevani 
pri pripravi OLN,

7. ocena stroškov za izvedbo OLN,
8. spis postopka priprave in spreje-

manja lokacijskega načrta,
9. ničelno stanje okolja.

4.  člen
(velikosti dopustnih odstopanj in 

obvezna vsebina projektov za prido-
bitev gradbenega dovoljenja)

(1) Dovoljena odstopanja lomnih točk 
mej gradbenih parcel pri pripravi 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, glede na s tem lokacij-
skim načrtom določene koordinate 
v državnem koordinatnem siste-
mu, so ±1 m.

(2) Višinski gabariti načrtovanih do-

graditev objekta hale komunal-
nega centra, ne smejo presegati 
dimenzij obstoječih objektov.

5. člen
(hramba in vpogled)

Občinski lokacijski načrt skupaj s 
prilogami, navedenimi v 3. členu  je na 
vpogled na Občini Domžale, Oddelek 
za prostor in varstvo okolja.

6.  člen
(začetek veljavnosti)

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-1/05
Datum:    09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
22. seji dne 09.02.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE 
O IZVAJANJU GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z 
ZEMELJSKIM PLINOM IN 
OBNOVE KOMUNALNIH 

VODOV

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja z Informacijo o izvajanju 
gospodarske javne službe oskrbe 
z zemeljskim plinom in obnovi 
komunalnih vodov.

2. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga, da občinska uprava in 
županja pospešita uresničevanje 
izgradnje telekomunikacijskega 
omrežja in zagotavljanje novih 
storitev na tem področju. 

 Zato naj predlagata sklenitev 
ustrezne pogodbe s Telekomom 
d.d., s katero bodo konkretneje in 
natančneje urejeni cilji in naloge 
ter pravice in obveznosti obeh 
podpisnikov, tako glede izgrad-
nje novih tehničnih zmogljivosti, 
vključno z novimi telefonskimi cen-
tralami, kakor tudi zagotavljanje 
ponudbe z vsemi vrstami teleko-
munikacijskih storitev, vključno s 
kabelsko televizijo in internetnimi 
storitvami.

3. Občinska uprava naj v najkrajšem 
možnem roku prouči pogoje in 
možnosti za uresničevanje pogod-
be s Telemachom d.o.o.. 

4. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga družbi Petrol plin, da iz-
boljša svetovalno in informativno 
dejavnost za potencialne uporabni-
ke zemeljskega plina z namenom 
hitrejšega priključevanja novih, še 
posebej večjih uporabnikov.

5. Občina Domžale zahteva od Tele-
koma d.d., da predloži do 01.05.20-
05 razvojni program stacionarne 
telefonije v občini Domžale do leta 
2010.

6. Občinska uprava naj do 01.05.2005 
predloži celovito poročilo o vzpo-
stavitvi cestišč in ulic v prvotno 
stanje po do sedaj izvedeni plinifi-
kaciji v občini Domžale ter  določi 
režim kvalitativnega prevzemanja 
cestišč po izgradnji (plinovodov) 
plinovodnega omrežja. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-3 /05
Datum:   09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. list RS, štev. 11/02 
in 47/04) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
22. seji dne 09.02.2005 sprejel

S K L E P

O UKINITVI STATUSA 
GRAJENEGA DOBRA

1. Zemljišču parc. št. 956/3 vpisanem 
v vl. št. 000S003 k.o. Homec, se 
ukine status javnega dobra.

2. Zemljišču parc. št. 5408/11 vpisa-
nem v vl. št. 2540 k.o. Domžale, se 
ukine status javnega dobra.

3. Zemljišču parc. št. 1680/1 vpisa-
nem v vl. št. 2531 k.o. Domžale se 
ukine status javnega dobra.

4. Zemljiščema parc. št. 5491/2 in 
5491/3 vpisanima v vl. št. 2538 k.o. 
Domžale se ukine status javnega 
dobra.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-2/05
Datum:   09.02.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

V skladu z 10.členom Odloka o 
povračilih za priklop na plinovodno 
omrežje (Ur.vestnik Občine Domžale 
št.11/00, 4/01) izdajam

SKLEP O VIŠINI POVRAČILA

Županja Občine Domžale ugotavlja, 
da povračilo za priključitev na plino-
vodno omrežje znaša: 

 Vrednost povračila 
 v SIT/kW Delež v %

1. Priključna moč 
 do 30 kW 1.497,17 100
2. Priključna moč 
 do 50 kW 1.796,60 120
3. Priključna moč 
 do 300 kW 1.946,32 130
4. Priključna moč 
 nad 300 kW 2.096,04 140

Cene so brez DDV. 
Vrednosti povračil so v veljavi na-

slednji dan po objavi.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Domžale je v 

Odloku o povračilih za priklop na pli-
novodno omrežje pooblastil županjo 
Občine Domžale, da višino povračil 
iz 6.člena tega odloka v Uradnem 
Vestniku potrdi z rastjo življenjskih 
stroškov kot jih ugotavlja Statistični 
urad RS. Predlagano ceno uskladi 
županja Občine Domžale.



20 Uradni Vestnik Št. 1/05

Dosedanje vrednosti povračil za 
priklop po odloku so bile:

 Vrednost povračila   
v SIT/kW Delež v %

5. Priključna moč 
 do 30 kW 1.445,14 100
6. Priključna moč 
 do 50 kW 1.734,17  120
7. Priključna moč 
 do 300 kW 1.878,69 130
8. Priključna moč 
 nad 300 kW 2.023,20 140

Koncesionar GJS oskrbe z ze-
meljskim plinom je predložil nove 
vrednosti povračil za priklop, ki jih je 
utemeljil z indeksom rasti življenjskih 
stroškov za leto 2004, kot jih ugotavlja 
Statistični urad RS. Indeks je I2004-
=103,6.

OBČINA DOMŽALE
Urad županje 

Številka: 37700-2/04
Datum : 24.01.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o Urad-
nem vestniku Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 1/97) 
in 142. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 11/99, 11/00 in 
9/03) dajem 

 

URADNI POPRAVEK
 

Prva stran Uradnega vestnika Ob-
čine Domžale št. 17. se začne s stranjo 
številka 543,  prva stran Uradnega 
vestnik Občine Domžale, št. 18 pa s 
stranjo številka 549.

 
OBČINA DOMŽALE
Urad županje
 
Številka: 09100-19/05
Datum : 09.02.2005

ODGOVORNA UREDNICA 
URADNEGA VESTNIKA OBČINE 

DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r. 


