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Domžale, 26. 09. 2005, št. 10    cena z DDV: 336,00 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 28. seji 
dne 21.09.2005 sprejel

O D L O K

 O ODVAJANJU KOMUNALNE 
IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE V OBČINI DOMŽALE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa pogoje odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pravice, dolžnosti in odgo-
vornosti lastnika, upravljavca in upo-
rabnikov javne kanalizacije.

2. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem 
odloku imajo naslednji pomen:

1. javna kanalizacija je kanalizacijsko 
omrežje v lasti Občine Domžale s 
pripadajočimi objekti in naprava-
mi;

2. uporabnik javne kanalizacije je 
vsaka fizična ali pravna oseba, 
ki ima za svoje potrebe izveden 
priključek na javno kanalizacijsko 
omrežje (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik), 

3. kanalizacijski priključek je spoj 
objekta z javno kanalizacijo, ki je 
v lasti uporabnika in poteka od 
mesta priključitve na javno kanali-
zacijo do prvega revizijskega jaška 
na parceli uporabnika ali do zuna-
nje stene stavbe,  če  revizijskega 
jaška ni možno postaviti.

3. člen

Upravljavec javne kanalizacije v 
Občini Domžale je Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o. ( v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec).

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

4. člen

Izvajanje javne službe obsega: 
- odvajanje in delno čiščenje komu-

nalne in padavinske odpadne vode 
iz javne kanalizacije,

- praznjenje greznic in prevzem 
blata iz malih čistilnih naprav, ki 
ga mora izvajalec javne službe 
oddati v nadaljnjo obdelavo na 
komunalno čistilno napravo, ki je 
opremljena za obdelavo blata

- gospodarno izkoriščanje objektov 
in naprav v skladu s tem odlokom 
in drugimi predpisi, 

- razvoj, načrtovanje in optimiziranje 
javne službe, razvijanje kanalizacij-
skega omrežja v skladu z razvojnim 
programom Občine Domžale,

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

- redno tekoče vzdrževanje in či-
ščenje kanalizacijskega omrežja, 
objektov in naprav, 

- izvajanje potrebnih rekonstrukcij 
in tehnoloških izboljšav, 

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

prav javne kanalizacije ter kanali-
zacijskih priključkov,

- priključevanje novih uporabnikov 
na omrežje,

- vzdrževanje kanalizacijskih pri-
ključkov v javnih površinah,

- izdajanje projektnih pogojev in 
soglasij,

- zaračunavanje storitev javne služ-
be uporabnikom.

II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
IN NAPRAVE

5. člen

Javno kanalizacijo sestavljajo ma-
gistralno, primarno in sekundarno 
omrežje s pripadajočimi objekti in 
napravami, kot to določa veljavna 
zakonodaja.

6. člen

Kanalizacijski priključek je spoj 
objekta na javno kanalizacijsko omrež-
je, sestavljen iz:
- priključnega sklopa na javno kana-

lizacijsko omrežje,
- dovodne cevi na odseku med javno 

kanalizacijo in prvim priključnim 
revizijskim jaškom na parceli upo-
rabnika ali zunanjo steno objekta, 
če revizijskega jaška ni možno 
postaviti,

- prvega revizijskega jaška na par-
celi uporabnika.

Kanalizacijski priključek je sestavni 
del objekta, priključenega na javno 
kanalizacijo.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE 
UPRAVLJAVCA IN 
UPORABNIKOV

7. člen

Objekti in naprave, za katere je 
odgovoren upravljavec so:
- javna kanalizacija,
- kanalizacijski priključki v območju 

javnih površin. 
Priključni sklop na javno kanaliza-

cijo lahko vzdržuje izključno upra-
vljavec.
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Vzdrževanje kanalizacijskega pri-
ključka obsega:
- kontrolo stanja priključka,
- popravilo okvar na priključku v 

območju javnih površin,
- celovito ali delno obnovo priključ-

ka v območju javnih površin.

8. člen

Mesto razmejitve med objekti in 
napravami, za katere je odgovoren 
upravljavec in objekti in napravami, 
za katere so odgovorni uporabniki, je 
parcelna meja med javnim in zaseb-
nim zemljiščem. 

9. člen

Lastnik zemljišča oz. objekta mora 
za opravljanje vzdrževalnih del na 
javni kanalizaciji dovoliti dostop in 
izvedbo del upravljavcu.

Pri opravljanju vzdrževalnih del na 
javni kanalizaciji je lastnik zemljišča 
upravičen do odškodnine za nastalo 
škodo na zemljišču in kulturi ter vzpo-
stavitve zemljišča v prejšnje stanje.

10. člen

Interno kanalizacijsko omrežje so 
vsi cevovodi, objekti in naprave na 
parceli oz. v objektu uporabnika za 
priključnim revizijskim jaškom, ki slu-
žijo odvodu odpadnih vod, kot so:
- priključni cevovodi s pripadajočimi 

revizijskimi jaški,
- peskolovi, cestni požiralniki na 

dvoriščih, lovilci olj, zbiralniki de-
ževnice, ponikovalnice,

- interna črpališča ter naprave za 
zaščito objektov pred povratno 
vodo iz kanalizacije.

Za stanje in vzdrževanje interne 
kanalizacije in priključka na javno 
kanalizacijo do javnih površin, je od-
govoren lastnik objekta .

11. člen

Uporabnik mora upravljavcu dovoli-
ti pregled kanalizacijskega priključka 
in interne kanalizacije, ki poteka izven 
objekta. Zunanja interna kanalizacija 
mora biti urejena skladno s soglasjem 
in navodili upravljavca.

12. člen

Vsak kanalizacijski priključek mora 
imeti revizijski jašek. V primeru, ko 
revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi 
urediti interno kanalizacijo tako, da 
bo kanalizacijski priključek možno 
vzdrževati in opravljati kontrolo od-
padne vode. 

13. člen

Javna kanalizacija in kanalizacijski 
priključek morajo biti vedno dosto-
pni upravljavcu. Na njih oz. v njihovi 
neposredni bližini ni dovoljeno posta-
vljati ali graditi ničesar brez soglasja 
upravljavca.

14. člen

Vse okvare na javni kanalizaciji oz. 
na kanalizacijskem priključku po kriv-
di uporabnika so strošek uporabnika 
oz. povzročitelja.
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IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO 
KANALIZACIJO

15. člen

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, 
je priključitev na javno kanalizacijo 
obvezna. Vsak uporabnik ima pravi-
co in dolžnost pridobiti na območju 
javne kanalizacije priključek na javno 
kanalizacijsko omrežje za objekt na 
podlagi izdanega soglasja in pred-
pisane dokumentacije. Upravljavec 
je dolžan obvestiti uporabnika, da 
je priključitev njegovega objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in mu na 
podlagi vloge uporabnika posredovati 
pogoje za priključitev. Priključitev na 
javno kanalizacijo se mora opraviti v 
roku 6 mesecev od prejema obvestila 
o obvezni priključitvi.

Stavba, iz katere se je do zgraditve 
javne kanalizacije odvajala odpadna 
voda v greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo, se mora priključiti 
na javno kanalizacijo tako, da se v 
roku 30 dni od priključitve na kana-
lizacijsko omrežje greznica ali mala 
komunalna čistilna naprava odstrani 
ali očisti in zasuje oz. preuredi v dru-
ge namene, obvezno pod nadzorom 
upravljavca.

Na območjih, kjer javna kanalizacija 
ni zgrajena, se odvaja odpadna voda v 
greznice ali male komunalne čistilne 
naprave zgrajene skladno z veljavno 
zakonodajo.

16. člen

Priključitev na  javno kanalizacijo je 
dovoljena samo na podlagi pisnega 
soglasja upravljavca skladno s pro-
jektnimi pogoji. Priključitev na javno 

kanalizacijo mora biti izvedena v skla-
du z veljavnimi predpisi in zahtevami 
projektne dokumentacije.

17. člen

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

18. člen

Upravljavec je dolžan omogočiti 
priključitev, če uporabnik vloži vlogo 
z veljavno tehnično dokumentacijo 
in če to dopušča prevodnost javnega 
kanala, na katerega se uporabnik 
priključuje. Upravljavec omogoči 
priključitev objekta, ko uporabnik 
izpolni vse projektne pogoje, poravna 
vse obveznosti in predloži predpisano 
dokumentacijo.

Največja dovoljena količina od-
padne vode iz stavbe, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo, je odvisna od 
prevodnosti javne kanalizacije. 

Kanalizacijski priključek mora biti 
izveden tako, da ne nastane škoda na 
priključeni stavbi, če je v omrežju jav-
ne kanalizacije na mestu priključitve 
tlak, ki je ekvivalenten koti terena.

V primeru, da razmere na obsto-
ječem javnem kanalu ne dovoljujejo 
novih priključitev ali povečanega 
odtoka, je upravljavec dolžan uporab-
nika seznaniti o razmerah in pogojih, 
pod katerimi bi bilo to mogoče.

19. člen

Na območjih, kjer teren dopušča 
ponikanje in je na razpolago ustrezen 
prostor, je ponikanje čistih meteornih 
vod obvezno.
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Novi uporabnik je dolžan zgraditi 
lastno ustrezno dimenzionirano poni-
kovalnico, odvajanje meteornih vod v 
ponikovalnice pri obstoječih objektih 
pa mora biti izvedeno v desetih letih 
od uveljavitve tega odloka.

Če teren ponikanja ne dopušča, je 
potrebno za nova zazidalna območja 
predvideti izgradnjo ločene kanaliza-
cije s, skladno z vodnogospodarskimi 
pogoji urejenim izpustom meteornih 
voda v površinski odvodnik.

Za posamezne objekte, (plombe v 
obstoječi zazidavi), na območjih, kjer 
ponikanje ni možno in je obstoječa 
kanalizacija zgrajena v mešanem 
sistemu, je možna priključitev vseh 
odpadnih vod na  javno kanalizacijo 
v odvisnosti od prevodnosti javne 
kanalizacije.

20. člen

Kanalizacijski priključek se izvede 
praviloma za vsak objekt posebej. 
Kanalizacijski priključek je stalen ali 
začasen. V soglasju k pridobitvi za-
časnega kanalizacijskega priključka, 
upravljavec poda pogoje uporabniku 
za njegovo ukinitev. 

Upravljavec je dolžan na zahtevo 
uporabnika omogočiti izvedbo za-
časnega kanalizacijskega priključka 
za potrebe izvedbe prireditev oz. 
graditve objekta. Zahtevi mora biti 
priloženo pravnomočno upravno 
dovoljenje. 

Nadzor nad deli priključitve na jav-
no kanalizacijo izvaja upravljavec na 
stroške uporabnika.

21. člen

Za spremembo dimenzije kanali-
zacijskega priključka, trase, priključ-
nega mesta, izvedbe dodatnega dela 
priključka, ukinitve priključka oz. vsa-
ko spremembo, ki vpliva na lastnosti 
in količine odpadne vode, do katere 
je prišlo zaradi sprememb tehnolo-
ških postopkov, obsega proizvodnje, 
načina predčiščenja odpadne vode, 
prenehanja  določene dejavnosti, 
ali zaradi drugih podobnih vzrokov, 
mora uporabnik pridobiti soglasje 
upravljavca.

22. člen

Ukinitev kanalizacijskega priključka 
je dovoljena samo v primerih rušenja 
priključenega objekta in v primerih, 
ko gre za začasen objekt. Uporabnik 
mora upravljavcu v pisni obliki posre-
dovati vlogo za ukinitev priključka. 
Ukinitev se izvede pod nadzorom 
upravljavca na stroške uporabnika. 
Upravljavec izbriše uporabnika iz 
evidence uporabnikov.

23. 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.
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V. FINANCIRANJE JAVNE  
SLUŽBE ODVAJANJA 
ODPADNE VODE

24. 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.

25. člen

Investicijsko vzdrževanje se financi-
ra iz amortizacije javne kanalizacije, 
taks in iz sredstev proračuna občine.

26. člen

Širitev kanalizacijskega  omrežja 
se financira iz sredstev občinskega 
proračuna, taks in kreditov.

VI. MERITEV KOLIČINE 
PORABLJENE VODE

27. člen

Količina odvedene odpadne vode 
v javno kanalizacijo se določa glede 
na količino porabljene vode, ki se 
ugotavlja z odčitkom na vodomeru 
oz. skladno z obračunom porabljene 
vode.  Z velikimi proizvajalci odpadne 
vode lahko upravljavec sklene poseb-
no pogodbo o meritvi odvedene vode. 
Kadar meritev ni možna, se s porab-
niki s pavšalnim odjemom sklenejo 
posebne pogodbe.

28. člen

V kolikor uporabnik uporablja 
vodo iz lastnega vodnega vira in je 
priključen na javno kanalizacijo se 
mu količina odpadne vode zaračuna 
po overjenem vodomeru, vgrajenem 
na njegovem vodnem viru. V kolikor 
uporabnik nima na viru vgrajenega 
vodomera oz. je le-ta neustrezen, se 
mu količina odpadne vode določi 
na osnovi standardov porabe, ki jih 
določi upravljavec. 

Odvajanje lastne tehnološke vode 
pri industrijskih uporabnikih se ugo-
tavlja po meritvah načrpane vode iz 
vodnega vira uporabnika z overjenimi 
vodomeri ali po meritvah odpadne 
vode na priključnem mestu na javno 
kanalizacijo oz. skladno z dogovorom 
z vsakim velikim porabnikom.

29. člen

V primeru okvare vodomera, ko ni 
mogoče ugotoviti dejanske porabe 
vode, upošteva upravljavec pri obra-
čunu povprečno količino porabljene 
vode v obdobju 12-ih mesecev pred 
nastankom okvare.

VII. OBRAČUN ODVAJANJA 
ODPADNE VODE

30. člen

Količina odvedene odpadne vode v 
javno kanalizacijo se meri v kubičnih 
metrih (m3) po odčitku na obračun-
skem vodomeru oz. skladno z obra-
čunom porabljene vode. Upravljavec 
opravi odčitavanje najmanj enkrat 
letno. Na posebno zahtevo uporab-
nika lahko upravljavec opravi izredni 
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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. 

31. 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-
rabniku, ki še nima vgrajenega vodo-
mera, ali pri nedovoljenem odjemu 
brez vodomera se določi na osnovi 
standardov porabe, ki jih določi upra-
vljavec. Pri nedovoljenem odjemu 
vode se uporabniku zaračuna količina 
odvedene odpadne vode za celotno 
obdobje obstoja nedovoljenega pri-
ključka.

32. člen

Uporabnik, ki v objektu ne prebiva 
stalno, mora sporočiti upravljavcu 

naslov, kjer je stalno dosegljiv in 
kjer bo prejemal račune za odvaja-
nje odpadne vode, oziroma določi 
pooblaščenca, ki ga bo zastopal, 
omogočal dostop do vodomera ter 
zanj prejemal in plačeval račune za 
odvedeno vodo.

33. člen

Upravljavec izstavlja račune za 
odvedeno odpadno vodo na  podlagi 
dejanske porabe preteklega obračun-
skega obdobja ali ocenjene porabe v 
prihodnjem obračunskem obdobju, ki 
temelji na povprečni mesečni porabi 
vode med zadnjima odčitkoma na 
obračunskem vodomeru in veljavni 
ceni.

Obračun se opravi na podlagi dejan-
ske porabe najmanj enkrat letno.

34. člen

V objektih z več uporabniki upra-
vljavec izda račun  za odvod odpa-
dne vode le za obračunski vodomer. 
Uporabniki morajo z medsebojnim 
sporazumom določiti pravno ali fizič-
no osebo (predstavnika uporabnikov 
oziroma pooblaščenca), ki sprejema 
in plačuje račune za odvod odpadnih 
vod iz objekta ter ga posredovati 
upravljavcu.

Interna delitev in zaračunavanje od-
padne vode posameznemu uporabni-
ku v objektu ni obveznost upravljavca, 
temveč obveznost lastnika oziroma 
predstavnika uporabnikov.

V objektih, kjer so poleg gospo-
dinjstev prijavljeni tudi uporabniki, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost 
(npr. gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki, kmetje, …), in je izveden 
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samo en priključek, se obračuna od-
vod odpadne vode za uporabnike, ki 
opravljajo pridobitno 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.

35. člen

Uporabniki plačujejo odvod od-
padne vode na podlagi izstavljenih 
računov upravljavca. Uporabnik mora 
plačati račun najkasneje v 15-ih dneh 
po njegovi izstavitvi. 

Za velike porabnike – proizvajalce 
odpadne vode in za objekte z več 
uporabniki na istem priključku lahko 
upravljavec  in uporabnik oziroma 
predstavnik uporabnikov skleneta 
posebno pogodbo o način  plačila 
računov za odvedeno vodo.

V primeru, da uporabnik ne porav-
na računa za odvajanje odpadne vode, 
ga je upravljavec dolžan opomniti. V 
opominu mora določiti dodaten 15 
dnevni rok plačila in opozoriti uporab-
nika na posledice neplačila. Po izteku 
roka, določenega v opominu, mora 
upravljavec prekiniti dobavo vode 
oz.  zapreti odvod odpadnih vod brez 
dodatnega opozorila.

36. 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 35. člena odloka.

37. člen

Vse spremembe v zvezi s spremem-
bo 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. 

VIII. PREKINITEV DOBAVE 
VODE IN ODVAJANJA 
ODPADNE VODE

38. člen

Upravljavec lahko na stroške upo-
rabnika brez odpovedi, vendar po 
predhodnem obvestilu, prekine do-
bavo vode oz. odvajanje odpadne 
vode,  kadar:
1. je zaradi stanja kanalizacijskega 

priključka ali interne kanalizacije 
objekta in naprav na njej ogrožena 
oskrba uporabnikov s pitno vodo,  
obratovanje javne  kanalizacije 
ali proces čiščenja na komunalni 
čistilni napravi,

2. je kanalizacijski priključek na javno 
kanalizacijo izveden brez soglasja 
izvajalca,
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3. uporabnik brez soglasja izvajalca 
dovoli priključitev drugega upo-
rabnika na interno 

      kanalizacijo ali kanalizacijski pri-
ključek ali če spremeni zmogljivost 
svoje napeljave,

4. kanalizacijski priključek ali interna 
napeljava in druge naprave upo-
rabnika ovirajo redno dobavo vode 
drugim uporabnikom oz. ovirajo 
odvod odpadne vode drugih upo-
rabnikov,

5. uporabnik onemogoča izvajalcu 
meritve količin in stopnje onesna-
ženosti odpadne vode ali pregled  
kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije izven objekta,

6. kvaliteta odpadne vode ne ustreza 
pogojem izpusta v javno kanaliza-
cijo oz. odpadna voda povzroča 
motnje v javni kanalizaciji ali pri 
postopku čiščenja na komunalni 
čistilni napravi

7. uporabnik svojevoljno spremeni 
izvedbo priključka,

8. uporabnik krši objavljene omejitve 
in druge ukrepe v zvezi z odvaja-
njem in čiščenjem odpadne vode,

9. uporabnik ne poravna stroškov  
niti po prejemu  opomina pred 
prekinitvijo dobave vode v roku, 
ki je na njem naveden,

10. uporabnik ne uredi vodomernega 
mesta v skladu z zahtevami izva-
jalca,

11. uporabnik ne dovoli obnove pri-
ključka v javnih površinah pri 
obnovi javne kanalizacije, 

12. z odvodom odpadne vode ogro-
ža vodne vire ali oskrbo s pitno 
vodo,

13. ugotovljeno stanje interne kanali-
zacije ogroža zdravje in premože-
nje prebivalcev

14. uporabnik onemogoča dostop za 
izvedbo vzdrževalnih del na javni 
kanalizaciji in kanalizacijskem 
priključku.

Način prekinitve dobave vode 
oz. odvajanja odpadne vode določi 
upravljavec. Prekinitev dobave vode 
oz. odvajanja odpadne vode velja za 
čas do odprave vzroka prekinitve.  Za 
ponovno priključitev mora uporabnik 
plačati vse stroške prekinitve in po-
novne priključitve. 

39. člen

Upravljavec ima pravico prekiniti 
odvajanje odpadne vode za krajši čas, 
zaradi planiranih vzdrževalnih del ali 
nastalih okvar na javni kanalizaciji. 

O vzrokih, o času trajanja prekinitev 
ter o navodilih za ravnanje uporab-
nikov med prekinitvijo, upravljavec 
obvesti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali neposredno 
z obvestilom v poštnem nabiralniku 
ali osebno.

Ob okvarah upravljavec obvešča 
uporabnike na enak način kot pri 
planiranih delih v primeru, da priča-
kuje moteno odvajanje odpadnih vod 
za daljši čas oziroma za večje število 
uporabnikov. Skrbeti mora predvsem 
za zaščito pred okužbami in pojavom 
nalezljivih bolezni zaradi motene od-
vodnje odpadnih voda.
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IX. IZREDNE RAZMERE 

40. člen

V primeru višje sile (potres, izpad 
energije, neurje s poplavami,…) in v 
skladu z zakonom ima upravljavec 
pravico, brez povračila stroškov, pre-
kiniti ali omejiti odvajanje odpadne 
vode, mora pa obvestiti uporabnike 
in postopati v skladu s sprejetim 
načrtom ukrepov za take primere. 
Skrbeti mora predvsem za zaščito 
pred okužbami in pojavom nalezlji-
vih bolezni zaradi motene odvodnje 
odpadnih voda. 

X. OBVEZNOSTI LASTNIKA, 
UPRAVLJAVCA IN 
UPORABNIKOV

41. člen

Lastnik javne kanalizacije ima v 
okviru odvajanja odpadnih vod nasle-
dnje obveznosti:
- z izgradnjo kanalizacijskega omrež-

ja zagotavlja ustrezno odvodnjo 
odpadnih vod,

- zagotavlja ustrezen nivo investicij-
skega vzdrževanja

- obravnava poročila upravljavca o 
stanju odvajanja odpadnih vod in 
predloge za njegovo izboljšanje

- na predlog upravljavca izdaja so-
glasje k cenam, 

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

42. člen

Upravljavec javne kanalizacije ima 
v okviru odvajanja odpadnih vod na-
slednje obveznosti:
- zagotavlja obratovanja javne kana-

lizacije v okviru razpoložljivih zmo-
gljivosti obstoječih cevovodov 

- pravočasno pripravlja plane obnov 
in novogradenj javne kanalizacije 
,

- izvaja redna vzdrževalna dela na 
javni kanalizaciji in kanalizacijskih 
priključkih v območju javnih povr-
šin,

- obvešča uporabnike o načrtovanih 
prekinitvah odvajanja odpadne 
vode in o času trajanja prekinitve,

- vodi kataster javne kanalizacije in 
predpisane evidence,

- redno obračunava storitev javne 
službe, 

- ažurno izdaja soglasja in omogoča 
priključevanje stavb uporabnikov 
na javno kanalizacijo, 

- organizira odvod odpadne vode v 
izrednih razmerah,

- obračunava amortizacijo za sred-
stva v upravljanju in vodi ostale 
poslovne knjige

- sistematično pregleduje omrežje in 
kanalizacijske priključke v javnih 
površinah, ugotavlja in odpravlja 
napake ter skrbi za avtomatizaci-
jo.

- kontrolira ustreznost kanalizacij-
skega priključka in interne kana-
lizacije uporabnika pred priključi-
tvijo stavbe na javno kanalizacijo 
na njegove stroške, 

- kontrolira stanja kanalizacijskega 
priključka in interne kanalizacije 
do vstopa v stavbo uporabnika 
na njegove stroške  v  časovnih 
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presledkih kot jih določa tehnični 
pravilnik iz 55. člena tega odloka

- prevzema in oddaja v nadaljnjo ob-
delavo blato iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, greznic in pre-
mičnih suhih stranišč na podlagi 
pogodbe,

- predlaga lastniku sprejetje oziro-
ma spremembe odlokov, ki urejajo 
odvajanje odpadnih vod

- posreduje informacije uporabni-
kom v zvezi z določili tega odloka 
in ostalih predpisov, ki urejajo 
odvajanje odpadnih vod

43. člen

Upravljavec  ne odgovarja za škodo 
v stavbah zaradi izlivov iz javne kana-
lizacije v primeru:
-     poplav,
-     ko niso zagotovljeni pogoji za uredi-

tev vodotokov in zalednih vod,
-     ko priključitev stavbe ali površine 

na javno kanalizacijo ni izvedena v 
skladu z izdanim   soglasjem,

-    višje sile in   drugih izrednih do-
godkov.

44. člen

Uporabniki imajo naslednje obve-
znosti: 
- na javno kanalizacijo se smejo 

priključiti le s soglasjem upravljav-
ca,

- redno vzdržujejo interno kanali-
zacijsko omrežje in kanalizacijski 
priključek do meje z javnimi povr-
šinami,

- odvajajo v javno kanalizacijo od-
padne vode samo v količinah in z 
lastnostmi, ki so določene s pred-
pisi in soglasjem za priključitev

- zagotavljajo nemoten dostop do 
priključka in zunanje interne ka-
nalizacije,  kadar gre za kontrolo 
kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije ali ugotavljanje 
količin in lastnosti odpadne vode,

- zagotavljajo nemoten dostop do 
merilnih mest, za ugotavljanje 
količine in stopnje onesnaženosti 
odpadne vode,

- skrbijo za zavarovanje interne ka-
nalizacije in kanalizacijskega pri-
ključka pred vdorom talne vode, 

- vzdržujejo greznice in male komu-
nalne čistilne naprave,

- v primeru, da imajo speljane od-
padne vode v greznico oz. malo 
komunalno čistilno napravo, skle-
nejo pogodbo o prevzemu in oddaji 
blata s pooblaščenim izvajalcem 
teh storitev

- dovolijo dostop do javne kanaliza-
cije,

- v primeru, ko upravljavec ugotovi 
poškodbe na interni kanalizaciji ali 
delu kanalizacijskega priključka, 
ki je v pristojnosti uporabnika, ki 
lahko kvarno vplivajo na stanje jav-
ne kanalizacije, delovanja čistilne 
naprave ali podtalnice, poškodbe 
na svoje stroške odpravijo v roku, 
ki jim ga predpiše upravljavec ka-
nalizacije

- opozarjajo na morebitne poškodbe 
na javni kanalizaciji in kanalizacij-
skem priključku ter vseh pojavih, 
ki bi utegnili imeti vpliv na obrato-
vanje javne kanalizacije,

- pisno obveščajo upravljavca o 
spremembi naslova, lastništva in 
spremembah na objektu, ki imajo 
vpliv na odvod odpadne vode in 
obračun stroškov,
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- v rokih plačujejo stroške za odva-
janje odpadne vode na podlagi 
izdanih računov,

- urejajo medsebojno delitev stro-
škov,

- upoštevajo ukrepe in objave v 
primeru motenj pri odvajanju od-
padne vode,

- v primeru, ko upravljavec izvaja 
obnovo javne kanalizacije dovolijo 
obnovo kanalizacijskega priključka 
do priključnega revizijskega jaška, 
v kolikor je le-ta nameščen nepo-
sredno ob parcelni meji zemljišča 
med zasebno in javno lastnino.

45. člen

Če izvajalec ugotovi, da je upo-
rabnik odvajal v javno kanalizacijo 
odpadno vodo, ki povzroča motnje 
pri odvajanju odpadne vode ali pri 
postopku čiščenja na komunalni 
čistilni napravi, o tem pisno obvesti 
uporabnika in mu postavi rok za od-
pravo oz. sanacijo neustreznega od-
voda odpadne vode. Izvajalec nastalo 
škodo oceni in od uporabnika zahteva 
povrnitev nastale škode.

46. člen

Vsebine greznic, malih komunalnih 
čistilnih naprav in ostankov čiščenja 
kanalizacijskih priključkov ali internih 
kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v 
javno kanalizacijo brez posebnega  
soglasja upravljavca.

47. člen

Na zahtevo upravljavca mu mora 
uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja 
tehnološko odpadno vodo, posre-

dovati letno poročilo o emisijskem 
monitoringu, ki je izdelano skladno s 
predpisi o emisijskem monitoringu za 
odpadno tehnološko vodo.

Rezultati in poročila obratovalnega 
ter emisijskega monitoringa odpadne 
vode, zapisi trajnih meritev, predpisa-
ne evidence in podatki, predvideni v 
dokumentih uporabnika, morajo biti 
upravljavcu vedno na razpolago. 

48. 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 zagoto-
viti, da ostane kanalizacijsko omrežje 
s pripadajočimi objekti in instalacija-
mi nepoškodovano. Za vse posege v 
območju javne kanalizacije morajo 
predhodno pridobiti soglasje upra-
vljavca kanalizacije, ki mora pri takih 
posegih izvajati strokovni nadzor. V 
primeru poškodb javne kanalizacije 
oz.kanalizacijskih priključkov je upra-
vljavec dolžan vzpostaviti prvotno 
stanje na stroške povzročitelja.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen

Z globo 300.000 tolarjev se kaznuje 
upravljavec javne kanalizacije: 
1. če izvrši priključitev brez predho-

dnega soglasja (16. člen),
2. če ne omogoči priključitve najka-

sneje v roku 15-ih dni po naročilu 
uporabnika za      priključitev (16. 
člen)
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3. če prekine dobavo vode  oz. odvod 
odpadne vode brez predhodnega 
obvestila uporabnikom (38. člen), 

4. če ne ravna v skladu z 39. in 40. 
členom,

5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 42. 
člena.

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

50. člen

Z globo 300.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek uporabnik – pravna 
oseba: 
1. če se ne priključi na javno kanali-

zacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne 
ukine greznice v skladu z zahteva-
mi 15.člena

2. če se priključi na kanalizacijo brez 
soglasja upravljavca oz. priklop ni 
izveden skladno z izdanim soglas-
jem (16. člen), 

3. ne uredi ponikanja čistih meteor-
nih vod skladno z drugim odstav-
kom 19.člena

4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. 
člena, 

5. če ravna v nasprotju s 45. in 46.čle-
nom, hkrati pa se uporabniku 
skladno z določili 45.člena zaraču-
najo tudi vsi stroški zaradi nastale 
škode.

6. če ne izpolnjuje obveznosti iz 
47.člena. 

7. če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. 
člena

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

51. člen

Z globo 100.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek uporabnik – fizična 
oseba: 
1. če se ne priključi na javno kanali-

zacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne 
ukine greznice v skladu z zahteva-
mi 15.člena, 

2. če se priključi na kanalizacijo brez 
soglasja upravljavca oz. priklop ni 
izveden skladno z izdanim soglas-
jem (16. člen), 

3. ne uredi ponikanja čistih meteor-
nih vod skladno z drugim odstav-
kom 19.člena

4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. 
člena, 

5. če ravna v nasprotju z 45. in 46. 
členom, hkrati pa se uporabniku 
skladno z določili 45.člena zaraču-
najo tudi vsi stroški zaradi nastale 
škode. 

6. če ne izpolnjuje obveznosti iz 
47.člena. 

7. če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. 
člena

XII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

52. člen

Uporabniki, ki so priključeni na 
kanalizacijsko omrežje v nasprotju 
s tem odlokom, so dolžni urediti 
priključek v enem letu po uveljavitvi 
tega odloka. 

53. člen

Najkasneje v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka je upravljavec 
dolžan z Občino Domžale skleniti 
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Pogodbo o izvajanju javne službe 
odvoda odpadnih vod in upravljanju 
infrastrukture.

54. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odlo-
ka opravljajo pristojne inšpekcijske 
službe, upravljavec kanalizacijskih 
objektov in naprav ter pristojni organ 
Občine Domžale.

55. 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 javne 
kanalizacije. 

56. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda v 
Občini Domžale (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 6/98). Do sprejema 
novega pravilnika o tehnični izvedbi 
in uporabi objektov in naprav javne 
kanalizacije, se uporablja Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov 
in naprav javne kanalizacije (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 12/99).

57. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01302-15/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 43., 100. in 100.a člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 6. člena Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialno-varstve-
nih storitev (Ur. list RS, št. 52/95, 2/98, 
19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05) 
ter  20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 28. seji 
dne 21.09.2005 sprejel

O D L O K

 O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ORGANIZIRANJU POMOČI 

NA DOMU IN MERILIH 
ZA DOLOČANJE PLAČIL 

STORITEV

                                                           
1. člen

Za 5. členom Odloka o organiziranju 
pomoči na domu in merilih za dolo-
čanje plačil storitev (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št.10/03- prečiščeno 
besedilo, 7/04) se doda nov 5.a člen, 
ki se glasi:

»Občina lahko, po kriterijih, ki 
veljajo za storitev pomoči na domu, 
zagotavlja tudi storitev varovanja na 
daljavo upravičencem, ki izpolnjujejo 
pogoje za uveljavljanje te storitve.

Storitev varovanja na daljavo ob-
sega 24-urno varovanje preko poseb-
nega telefonskega aparata z rdečim 
gumbom, s katerim upravičenec 
pokliče na pomoč določeno usposo-

bljeno službo, ki sprejme klic, se pogo-
vori s sklicateljem oziroma prepozna 
njegove podatke in tako omogoči, da 
ustrezna pomoč, ki jo upravičenec 
potrebuje, prispe do upravičenca.

Z izvajalcem storitve iz 1. odstavka 
tega člena, ki za opravljanje te stori-
tve izpolnjuje z zakonom in drugimi 
predpisi določene pogoje, občina, v 
skladu s pozitivno zakonodajo sklene 
pogodbo o izvajanju te storitve.«

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 7. člena 
odloka, ki se po novem glasi:

 »Upravičenec oziroma zavezanec 
ali njegovi družinski člani so dolžni 
sami plačati stroške storitve v višini 
50% vrednosti storitve«.

3. člen

Spremeni se 8. člen odloka, ki se po 
novem glasi:

»Pravico do oprostitve plačila sto-
ritve imajo upravičenec oziroma 
zavezanec ali njegovi družinski člani, 
ki niso plačilno sposobni ali katerih 
plačilna sposobnost ne dosega vre-
dnosti storitve.«

4. člen

Spremeni se 9. člen odloka, ki se po 
novem glasi:

»Upravičenec oziroma zavezanec ali 
njegovi družinski člani so lahko delno 
ali v celoti oproščeni plačila storitve 
na podlagi meril, ki jih s predpisom 
določi Vlada Republike Slovenije in 
oprostitve uveljavljajo na način in pod 
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pogoji, določenimi s predpisom Vlade 
Republike Slovenije.

Občina lahko, poleg s predpisom 
Vlade Republike Slovenije določenimi 
oprostitvami, določi dodatne opro-
stitve pri plačilu stroškov storitve, 
o katerih odloči z odločbo pristojni 
občinski organ in tudi zagotavlja pla-
čila ali doplačila storitve. Za vodenje 
teh postopkov lahko  občina sklene 
pogodbo s Centrom za socialno delo 
(v nadaljevanju: organ, ki vodi posto-
pek).

Do dodatnih oprostitev je, ob upo-
števanju meril iz prvega odstavka 
tega člena, upravičen upravičenec 
oziroma zavezanec, katerega dohodki 
skupaj z dohodki njegovih družinskih 
članov na osebo ne presegajo meje 
socialne varnosti samske osebe, ki je 
določena s predpisom Vlade Republi-
ke Slovenije, za 40%, (1,5 minimalnega 
dohodka samske osebe, povečano za 
40%), v nadaljevanju občinska meja 
socialne varnosti.

Upravičenec oziroma zavezanec, 
katerega dohodki skupaj z dohodki 
njegovih družinskih članov na osebo 
presegajo občinsko mejo socialne 
varnosti, plačujejo storitev v višini 
razlike do te meje oziroma meje soci-
alne varnosti, ki je določena s pred-
pisom Vlade Republike Slovenije, če 
je ta višja od občinske meje socialne 
varnosti.«

5. člen

V drugem odstavku 10. člena odlo-
ka se spremeni prva alinea in doda 

nova druga alinea, ki sledi prvi alinei, 
in se glasita:
 - upravičenec, ki je dopolnil 80 let 

in katerega dohodek in dohodki 
njegovih družinskih članov ne 
presegajo zgornje meje socialne 
varnosti za 500%, pod pogojem, 
da je upravičenje pomoči na domu 
prvič pridobil na podlagi ustrezne 
odločbe pred sprejemom Odloka 
o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organiziranju pomoči 
na domu in merilih za določanje 
plačil storitev (Uradni vestnik Ob-
čine Domžale, št. 7/04), za ostale, 
ki bodo upravičenje pridobili po 
začetku veljavnosti Odloka o spre-
membah in dopolnitvah  Odloka o 
organiziranju pomoči na domu in 
merilih za določanje plačil storitev, 
pa se uporablja druga alinea tega 
odstavka,

  - upravičenec oziroma zavezanec, 
katerega dohodki skupaj z dohod-
ki njegovih družinskih članov na 
osebo ne presegajo občinske meje 
socialne varnosti,«

Dosedanja druga alinea postane 
tretja.

V četrtem odstavku 10. člena od-
loka se za besedo »izračunu« doda 
beseda »občinske«. 

Črta se peti odstavek 10. člena.

6. člen

Črta se 11. člen.

7. člen

Črta se prvi odstavek 13. člena.
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Dosedanji drugi odstavek postane 
prvi.

V 13. členu odloka se doda nov dru-
gi odstavek, ki se glasi:

»Izjemoma občina ne upošteva 
določila prejšnjega odstavka tega 
člena, kadar je na predlog izvajalca 
storitve mogoče ugotoviti, da bi bilo 
zaradi pogojevanja koriščenja storitve 
z dovolitvijo zaznambe prepovedi 
dodatno ogroženo zdravje in življenje 
potencialnega upravičenca.«

8. člen

V 14. členu odloka se doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določila prejšnjih dveh 
odstavkov se v primeru, ko upraviče-
nje do oprostitve obstaja za obdobje, 
daljše od 1 leta, izda odločba za čas 
do nastanka spremembe, ki vpliva na 
obstoj pravice ali višino oprostitve, v 
skladu s predpisi, ki urejajo z zakonom 
in podzakonskimi predpisi določene 
oprostitve.«

9. člen

Spremenita se prvi in drugi odsta-
vek 16. člena odloka, ki se po novem 
glasita:

»Upravičenec oziroma zavezanec, ki 
je delno ali v celoti oproščen plačila 
storitve, je dolžan takoj ali najpozneje 
v roku petnajstih dni po nastanku 
razlogov, sporočiti organu, ki vodi 
postopek, vsako spremembo, ki bi 
lahko vplivala na obstoj pravice ali na 
višino oprostitve.

Če pristojni občinski organ na pod-
lagi posredovanih podatkov s strani 

organa, ki vodi postopek ugotovi, 
da sporočena sprememba dejansko 
vpliva na obstoj pravice ali na višino 
oprostitve, izda odločbo, s katero na 
novo določi višino oprostitve s prvim 
dnem naslednjega meseca po nastan-
ku spremembe.«

10. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-16/05
Datum:    21.09.2005

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 be-
sedilo)  je Občinski svet Občine Dom-
žale na svoji 28. seji dne 21.09.2005 
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 
OBČINSKEM LOKACIJSKEM 
NAČRTU ZA REKREACIJSKI 

PARK ČEŠENIK – 
prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o občinskem lokacij-
skem načrtu za rekreacijski park Če-
šenik v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30 dnevno javno razgrnitev in javno 
obravnavo. Predlog lokacijskega 
načrta se javno razgrne v prostorih 
Občine Domžale, Oddelek za prostor 
in varstvo okolja, Savska cesta 2 Dom-
žale in v prostorih Krajevne skupnosti 
Dob, Ul. 7. avgusta 9, 1233 Dob.

Javna razgrnitev bo potekala 30 
dni. Začetek razgrnitve bo deset dni 
po objavi sklepa v Uradnem vestniku 
Občine Domžale. Javna obravnava bo 
v prostorih Krajevne skupnosti Dob, 
Ul. 7. avgusta 9 dne 12.10.2005 ob 
17. uri, vodil jo bo pristojni oddelke 
občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo možno 
predloge in pripombe v zvezi z loka-
cijskim načrtom vpisati v knjigo pri-
pomb, ki bo na mestu javne razgrnitve 
ali jih posredovati pisno na naslov 

Občina Domžale, Oddelek za prostor 
in varstvo okolja, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-45/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavo-
dih (Ur. list RS, št.12/91 in 8/96), 1. 
ost. 41. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. list RS, št. 115/03 – prečiščeno 
besedilo in 65/05),  20. člena Sta-
tuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04 – preči-
ščeno besedilo) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 
št. 26/01 in 28/01) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 28. seji dne 
21.09.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 

DRAGOMELJ – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Odlok o ustanovitvi Javne-
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ga vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Dragomelj v prvi obrav-
navi in ugotavlja, da je primeren za 
nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-46/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 14., 14.a  in 16. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 
10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05) 
in 20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 28. seji 
dne 21.09.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PREDLOGA 
ZA ZAČETEK POSTOPKA 

ZA USTANOVITEV MESTNE 
OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale 
predlaga Državnemu zboru Repu-
blike Slovenije začetek postopka 
za ustanovitev Mestne občine 
Domžale. Mestna občina Domžale 
se ustanovi v mejah dosedanje 
Občine Domžale, s sedežem v 
Domžalah.

2. Občinska uprava čimprej pripravi v 
sodelovanju s pristojnimi državni-
mi organi Informacijo o predvideni 
bodoči organizaciji državne uprave 
na območju občine Domžale, zlasti 
o ustanovitvi upravnih okrajev, 
predvsem glede zagotavljanja 
storitev za občane in jo predloži v 
obravnavo občinskemu svetu.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-44/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi Energetskega zakona 
(Ur. list RS, št. 26/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo), 21. člena Odloka 
o pogojih, postopkih in merilih za 
podeljevanje koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe oskrbe z ze-
meljskim plinom (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 6/00) in  22. in 24. člena 
Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/00 
in 4/01) ter 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
28. seji dne 21.09.2005 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI 
MALOPRODAJNE CENE 
ZEMELJSKEGA PLINA 
V OBČINI DOMŽALE

Maloprodajna cena zemeljskega 
plina v občini Domžale znaša od 
01.10.2005 dalje 109,45 SIT/Nm3.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-43/05
Datum:   21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 66. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, št. 115/03 
– uradno prečiščeno besedilo in 
65/05), Zakona o vrtcih (Ur. list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 72/05), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Ur. list 
RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 
111/00, 92/02 in  120/03) in  20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 28. seji 
dne 21.09.2005 sprejel

S K L E P

O UVEDBI POLETNIH 
REZERVACIJ PRI STROŠKIH 

PLAČILA OSKRBNINE 
VRTCA ZA STARŠA 

OTROKA IN MODIFIKACIJE 
METODOLOGIJE 

OBRAČUNAVANJA OSKRBNIN 

1. Občinski svet Občine Domžale 
sprejme možnost uveljavitve plači-
la dela rezervacije mesta v javnem 
vrtcu ali v vrtcu s koncesijo na 
naslednji način:
a. Starši, ki želijo za svojega otroka 

ob najmanj enomesečni skupni 
neprekinjeni odsotnosti v obdo-
bju julij-avgust rezervirati mesto 
v izbrani enoti oziroma oddelku, 
plačajo za en mesec,  ko je otrok 
odsoten 50 % njim določenega 
zneska plačila cene programa, 
zmanjšanega za ustrezni delež 
(%) živil. O odsotnosti pisno 
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obvestijo vrtec najmanj 15 dni 
pred nastopom odsotnosti. Po-
račun se izvede v naslednjem 
mesecu po odsotnosti.

b. Ta sklep velja samo za starše, ki 
imajo skupaj z otrokom stalno 
bivališče v Občini Domžale oz. 
je Občina Domžale zavezanka 
za plačilo razlike med ceno 
programa in plačilom staršev, 
za druge starše pa velja samo 
v soglasju z Občino, plačnico 
razlike med ceno programa in 
plačilom staršev.

2. Občinska uprava prouči možnosti 
in pogoje za olajšavo pri plačilu 
prispevka staršev za oskrbnine 
v  vrtcih na podlagi odplačevanja 
stanovanjskega kredita in najka-
sneje v roku treh mesecev predloži 
občinskemu svetu v obravnavo 
ustrezno pisno informacijo in 
predloge. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-48/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domža-
le, št. 16/04 – prečiščeno besedilo) 
in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Domžale o usmeritvi osnovnega zdra-
vstva v občini Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/99)  je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 28. seji 
dne 21.09.2005 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU SKLEPA O 
MOŽNOSTIH DODELITVE 

NOVIH KONCESIJ NA 
PODROČJU ZOBOZDRAVSTVA 

ODRASLIH V OKVIRU 
OBSTOJEČE JAVNE MREŽE

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme nov odstavek k 4. točki Skle-
pa o usmeritvah razvoja osnovnega 
zdravstva v občini Domžale, ki se 
doda za 1. odstavkom in se glasi: »Do-
ločba prejšnjega odstavka ne velja za 
dodelitev koncesij v zobozdravstvu.«

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-49/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 27. člena Odloka o šti-
pendiranju dijakov in študentov v 
občini Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/04) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04 – prečiščeno be-
sedilo)  je Občinski svet Občine Dom-
žale na svoji 28. seji dne 21.09.2005 
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA 
O IZVAJANJU ODLOKA O 

ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV 
IN ŠTUDENTOV V OBČINI 

DOMŽALE

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-47/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r

Na podlagi 11. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Mestne 
lekarne (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 5/98) in  20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04 – prečiščeno besedilo)  je Ob-
činski svet Občine Domžale na svoji 
28. seji dne 21.09.2005 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA MESTNE 

LEKARNE

Občinski svet Občine Domžale daje 
soglasje k imenovanju Dionizija Petri-
ča, stan. Cesta  Ceneta Štuparja 138, 
1231 Ljubljana Črnuče, za direktorja 
Javnega zavoda Mestne lekarne. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   06500-3/05
Datum:    21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 
72/93, 57/94,  14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04 
– prečiščeno besedilo)  je Občinski svet Občine Domžale na svoji 28. seji dne 
21.09.2005 sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANICE ODBORA ZA STANOVANJSKO POLITIKO 
IN IMENOVANJU NOVEGA ČLANA

Andrejo POGAČNIK JARC, stan. Prešernova c. 43, 1230 Domžale se razreši 
funkcije članice Odbora za stanovanjsko politiko in namesto nje imenuje Gre-
gorja ROVANŠKA, stan. Vir, Bukovčeva 6, 1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-4/05
Datum:   21.09.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, 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 12. seji dne 14.09.2005 sprejela naslednji

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 dvignila  za 2,0 %, zato nova  

sejnina za posamezno sejo  znaša: 
- za predsednika delovnega telesa  ...................................................8.364,00 SIT
- za člana delovnega telesa  ................................................................5.228,00 SIT
- za predsednika Nadzornega odbora  .............................................8.364,00 SIT
-  za člana Nadzornega odbora  ...........................................................5.228,00 SIT
- za vodjo delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled  .......6.796,00 SIT
-  za člana delovne skupine, ki opravljajo nadzorni pregled  ....... 4.182,00 SIT

OBČINA DOMŽALE
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Številka : 06200-2/05 
Datum : 14.09.2005

PREDSEDNIK KOMISIJE
 Toni DRAGAR, l.r. 


