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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

O D L O K

O FINANCIRANJU
KRAJEVNIH SKUPNOSTI IZ

PRORAČUNA OBČINE
DOMŽALE

1. člen
Ta odlok ureja merila in kriterije

financiranja krajevnih skupnosti v občini
Domžale iz sredstev proračuna Občine
Domžale.

2. člen
Občina v proračunu zagotavlja finančna

sredstva za osnovno delovanje krajevnih
skupnosti.

Finančna sredstva zagotovljena na način
določen v tem odloku so namenjena za
vzdrževanje stavb, prostorov in opreme, ki
jih uporablja krajevna skupnost, materialnih
stroškov, za zagotavljanje plač in honorarjev
zaposlenih v krajevnih skupnostih in za
izvajanje redne dejavnosti krajevne
skupnosti.

Krajevna skupnost lahko pridobiva
finančna sredstva tudi na druge načine
določene z zakonom ali občinskim odlokom.

3. člen
Finančna sredstva, ki so v proračunu

Občine Domžale določena za osnovno
delovanje krajevnih skupnosti, se razdelijo
med krajevne skupnosti po deležu
prebivalstva občine in po deležu velikosti
občine.

Delež prebivalstva znaša 80 % od
določenega skupnega zneska, delež
velikosti krajevnih skupnosti pa 20 %, od
določenega skupnega zneska v proračunu.

4. člen
Posamezni deleži iz prejšnjega člena se

razdelijo med krajevne skupnosti in sicer:
- delež prebivalstva občine se razdeli glede

na število prebivalcev krajevne skupnosti
- delež velikosti občine se razdeli glede na

velikost krajevne skupnosti.
Pri razdelitvi se uporabijo statistični

podatki ugotovljeni v mesecu decembru v
letu pred proračunskim letom.

5. člen
Župan nakazuje mesečno finančna

sredstva iz proračuna krajevnim skupnostim
po dvanajstinah.

6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha

veljati Odlok o financiranju krajevnih
skupnosti iz sredstev proračuna Občine
Domžale (Ur. vestnik št. 16/96 in 17/96 )

7. člen
Odlok prične veljati 15 dan po objavi v

Uradnem vestniku, uporabljati pa se začne
s proračunskim letom 2000.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-4/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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- za gradnjo nadomestnih objektov;
- za gradnjo na zemljišču, ki je s

prostorskim izvedbenim načrtom
predviden za določenega investitorja;

- za zemljišča, ki so potrebna za smotrno
izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega
zemljišča;

- za zemljišča, za katera je bil javni razpis
dvakrat neuspešen;

- za gradnjo objektov za potrebe
pravosodja.

(2) Občina lahko zamenja nepremičnino za
drugo enakovredno nepremičnino brez
javnega razpisa. Vrednost zamenjanih
nepremičnin se določi na podlagi
cenitve sodno zapriseženega
cenilca(ke) gradbene stroke.

(3) Na območjih, ki se urejajo z občinskim
programom opremljanja stavbnih
zemljišč, Občina proda ali odda za
gradnjo le stavbna zemljišča, ki so
urejena skladno z programom
opremljanja stavbnih zemljišč.

(4) Stavbna zemljišča, ki ne leže na navede-
nih območjih, se lahko oddajo
neurejena, če investitor sprejme
obveznost, da jih bo uredil.

7. člen
Postopek javnega razpisa prodaje ali

oddaje stavbnega zemljišča se izvede z
javnim zbiranjem ponudb ali javno dražbo.
Postopek javnega razpisa vodi občinska
strokovna služba, ki je pristojna za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Vloge,
ki prispejo na javno zbiranje ponudb in
druge vloge, katere podajo interesenti za
pridobitev občinskih zemljišč, obravnava
komisija za oddajo stavbnih zemljišč.

Komisijo sestavljajo najmanj trije člani.
Komisijo imenuje župan(ja) Občine
Domžale.

8. člen
Javno zbiranje ponudb se izvede z

zbiranjem pismenih ponudb, v primeru
javne dražbe pa le to izvede in vodi za te
namene usposobljena organizacija ali
samostojni podjetnik. Javno zbiranje
ponudb ali javna dražba se objavi v enem
od dnevnih časopisov ali občinskem glasilu
Slamnik najmanj 15 dni pred obravnavo in
izbiro pismenih ponudb.

9. člen
Objava javnega razpisa ali javne dražbe

mora vsebovati :
- naziv in sedež Občine;
- katastrske podatke o stavbnem zemljišču;
- informativna oz. izklicna cena stavbnega

zemljišča;
- višino komunalnega prispevka v SIT/m2

stavbnega zemljišča, če se prodaja ali
oddaja opremljeno stavbno zemljišče;

- rok in način plačila cene stavbnega
zemljišča in komunalnega prispevka;

- naslov in rok za oddajo pismenih ponudb;
- rok za sklenitev pogodbe;
- podatke o namembnosti objektov, ki jih

bo dovoljeno graditi na stavbnem
zemljišču skladno s prostorskim
izvedbenim aktom ali prostorsko
ureditvenimi pogoji;

- podatke o stopnji komunalne urejenosti
stavbnega zemljišča

- varščino, ki so jo dolžni plačati ponudniki
v primeru javne dražbe.

Razpisne obrazce in druge podatke
dobijo ponudniki pri strokovni službi za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Na podlagi 42. in 47. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, štev. 44/97),
20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) in v
skladu z Navodilom za izračun
komunalnega prispevka (Ur. list RS, štev.
4/99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

O D L O K

O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
V OBČINI DOMŽALE

SPLOŠNE DOLOČBESPLOŠNE DOLOČBESPLOŠNE DOLOČBESPLOŠNE DOLOČBESPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način in pogoje za

gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v Občini
Domžale.

2. člen
(1) Nezazidano stavbno zemljišče je

zemljiška parcela na območju, ki je s
prostorskim planom Občine Domžale
namenjeno za graditev objektov.

(2) Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška
parcela na območju iz prejšnjega
odstavka, na kateri je zgrajen objekt.

3. člen
(1) Občina Domžale gospodari s stavbnimi

zemljišči v javno korist.

(2) Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči v javno korist se vsako leto
zagotavljajo v občinskem proračunu.

I.I.I.I.I. GOSPODARJENJE SGOSPODARJENJE SGOSPODARJENJE SGOSPODARJENJE SGOSPODARJENJE S
SSSSSTTTTTAAAAAVBNIMI ZEMLJIŠČIVBNIMI ZEMLJIŠČIVBNIMI ZEMLJIŠČIVBNIMI ZEMLJIŠČIVBNIMI ZEMLJIŠČI

4. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

izvaja občinska služba za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči in obsega :

- promet s stavbnimi zemljišči predvsem
za javni interes (pridobivanje, prodaja,
menjava in oddajanje zemljišč za
gradnjo);

- graditev javne infrastrukture, s katero
se zagotavlja uporabnost zemljišč glede
na njihov namen (opremljanje stavbnih
zemljišč).

1.1.1 .1 .1 . Način, pogoji in postopekNačin, pogoji in postopekNačin, pogoji in postopekNačin, pogoji in postopekNačin, pogoji in postopek
pridobivanja, prodaje alipridobivanja, prodaje alipridobivanja, prodaje alipridobivanja, prodaje alipridobivanja, prodaje ali
oddaje občinskih zemljiščoddaje občinskih zemljiščoddaje občinskih zemljiščoddaje občinskih zemljiščoddaje občinskih zemljišč

5. člen
Občina proda ali odda stavbna zemljišča

v svoji lasti na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa ali brez javnega
razpisa.

6. člen
(1) Občina lahko proda ali odda stavbno

zemljišče brez javnega razpisa v skladu
z 48.členom Zakona o stavbnih
zemljiščih :

- za gradnjo objektov za potrebe
obrambe;

- za gradnjo objektov javne infrastrukture;
- za gradnjo objektov za potrebe

zdravstva, socialnega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave;

- za gradnjo socialnih in neprofitnih ter
zadružnih stanovanj in stanovanjskih
hiš;
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16. člen
(1) Gradnja objektov v Občini Domžale je

dovoljena na zemljiščih, za katere je
zagotovljena naslednja javna
infrastruktura:

- priključek na javno vodovodno omrežje;
- priključek na javno kanalizacijsko

omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic
s prostorsko izvedbenim aktom;

- priključek na javno elektroenergetsko
omrežje;

- dovoz na javno cesto.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja
objektov dovoljena na zemljišču, ki ni
opremljeno, kadar posamezni priključki
glede na naravo objekta niso potrebni.
O tem odloča občinski upravni organ,
pristojen za prostor in varstvo okolja,
na podlagi vloge zainteresiranega
investitorja.

17. člen
Komunalni prispevek je plačilo

sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča in pripada Občini.

18. člen
(1) Komunalni prispevek se izračuna na

podlagi zakona in podzakonskih
predpisov. Osnovo za izračun predstavlja
površina stavbnega zemljišča
zavezanca in že zgrajena in predvidena
oprema stavbnega zemljišča z javno
infrastrukturo iz 15. člena tega odloka.

(2) Komunalni prispevek na območjih
kompleksne gradnje, ki se urejajo s
prostorsko izvedbenimi akti, se izračuna
na podlagi predhodno izdelanega

programa opremljanja s komunalnimi
napravami za posamezno območje.

(3) Do uveljavitve programov opremljanja
stavbnih zemljišč se komunalni
prispevek izračuna tako, da se kot
podlaga za izračun upoštevajo
povprečni stroški izgradnje oziroma
prenove komunalne opreme in njenega
priključevanja na ustrezna omrežja
oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem
besedilu: povprečni stroški komunalne
opreme). Povprečni stroški komunalne
opreme se določijo kot povprečje
stroškov opremljanja na kvadratni meter
(1m2) vseh stavbnih parcel v občini v
predhodnem letu in jih vsako leto s
sklepom potrdi občinski svet.

(4) Določbe tretjega odstavka tega člena
ne veljajo za območja kompleksne
gradnje, ki obsegajo eno ali več
zaokroženih območij v skladu z
prostorskim izvedbenim aktom. Na
območjih kompleksne gradnje se
komunalni prispevek izračuna v skladu
z drugim odstavkom tega člena.

19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za

gradnjo :
- javne infrastrukture;
- socialnih in neprofitnih stanovanj;
- varovanih stanovanj za starejše občane

in invalide kjer je edini investitor
Občina Domžale oziroma Stanovanjski
sklad občine;

- gasilskih domov;
- kulturnih in športnih objektov, kjer je

investitor ali soinvestitor Občina
Domžale;

10. člen
Stavbno zemljišče, za katero je bil

objavljen javni razpis, odda komisija za
oddajo stavbnega zemljišča ponudniku, ki
ga je komisija izbrala kot najugodnejšega.
Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika se upošteva ponudbena cena,
plačilni pogoji, rok začetka in končanja
gradnje.

11. člen
Komisija za oddajo stavbnega zemljišča

pismeno obvesti vse ponudnike, ki so se
prijavili na javni razpis, o izboru
najugodnejšega ponudnika.

12. člen
Vsakemu ponudniku, ki ni bil izbran v

postopku obravnave prispelih pismenih
ponudb je strokovna služba dolžna dati na
vpogled ponudbe tistih ponudnikov, ki jim
je bilo zemljišče prodano ali oddano. Zoper
sklep komisije je možna pritožba v roku 8.
dni, ki se vloži pri županu(ji) Občine
Domžale. O pritožbi odloča župan(ja) Občine
Domžale.

13. člen
Občina Domžale pridobiva zemljišča za

svoje potrebe, za potrebe javnih zavodov in
podjetij v lasti občine na podlagi odločitve
o nakupu, ki jo pripravi strokovna služba za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter
sprejme župan(ja).

Kot cenovno osnovo pri nakupih zemljišč
se uporabijo cenitve sodno zapriseženih
cenilcev in tržne vrednosti za podobna
zemljišča na širšem območju, kjer se
zemljišče pridobiva.

2. Opremljanje stavbnihOpremljanje stavbnihOpremljanje stavbnihOpremljanje stavbnihOpremljanje stavbnih
zemljišč, komunalnizemljišč, komunalnizemljišč, komunalnizemljišč, komunalnizemljišč, komunalni
prispevekprispevekprispevekprispevekprispevek

14. člen
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč

zagotavlja Občina.

(2) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja
za kompleksno gradnjo na podlagi
programa opremljanja stavbnih
zemljišč, ki ga sprejme občinski svet
Občine Domžale.

(3) Občina lahko sklene z enim ali več
investitorjev pogodbo o komunalnem
opremljanju stavbnih zemljišč za
kompleksno gradnjo, ki obsega eno ali
več zaokroženih območij v skladu z
prostorskim izvedbenim aktom.

15. člen
(1) Opremljeno stavbno zemljišče je

zemljišče, za katerega je zagotovljena
naslednja javna infrastruktura:

- priključek na javno vodovodno omrežje;
- priključek na javno kanalizacijsko

omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic
s prostorsko izvedbenim aktom;

- priključek na javno elektroenergetsko
omrežje;

- priključek na plinovodno omrežje;
- dovoz na javno cesto.

(2) V primeru, da je dovozna javna cesta
opremljena z javno razsvetljavo, se ta
upošteva kot del opreme javne
infrastrukture.
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o oskrbi z zemeljskim plinom v občini
Domžale) izvaja gospodarsko javno službo
(v nadaljevanju dobavitelj).

Odjemalec plina je po tem pravilniku
vsaka fizična in pravna oseba, ki ji
dobavitelj na podlagi letne pogodbe
dobavlja plin po plinovodnem omrežju in
pripadajočih napravah.

3. člen
Ta pravilnik obvezuje vse udeležence pri

projektiranju, gradnji, komunalnem
opremljanju in uporabi plinovodnih naprav.

II. NAPRAVE DOBAVITELJA
PLINA

4.člen
Naprave dobavitelja plina so:

· primarne plinske regulacijske postaje,
· sekundarne plinske regulacijske postaje,
· primarni plinovodi,
· sekundarni razvodni plinovodi,
· hišni priključki (do glavne požarne pipe),
· odorirne naprave.

Naštete naprave in objekti so v lasti
Občine Domžale, ki jih preda v upravljanje
izvajalcu javne službe.

5. člen
Primarni plinovodi so del omrežja za

dovod plina do primarnih regulacijskih
postaj oziroma sekundarnih regulacijskih
postaj, izjemoma tudi do posameznih večjih
porabnikov (nad 350 kW priključne moči)
tlaka 10,4 ali najmanj 1 bar.

6. člen
Sekundarni razvodni plinovodi so del

omrežja za razvod plina tlaka praviloma 100
mbar (0,1 bar).

7. člen
Primarne plinske regulacijske postaje

praviloma znižujejo tlak plina 10 na 1 bar (3
bar) in so namenjene za oskrbo
sekundarnega plinovodnega omrežja in
večjih porabnikov zemeljskega plina.

8. člen
Sekundarne plinske regulacijske postaje

praviloma znižujejo tlak plina iz 1 bar na
100 mbar (0,1 bar) in so namenjene za oskrbo
posameznih urbanih območij oziroma
sekundarnih razvodnih plinovodov.

9. člen
Hišni priključek je odcepni cevovod za

dovod plina od sekundarnega plinovoda
(izjemoma tudi od primarnega plinovoda s
pripadajočo sekundarno plinsko
regulacijsko postajo) do zgradbe, vključno
s požarno pipo.

Hišni priključek zajema spojnico ali
fazonski kos na odcepu sekundarnega
(izjemoma primarnega) plinovoda ter
zaporni organ na začetku odcepnega
plinovoda, če je ta zaradi izvedbe potreben.

Hišni priključki so dimenzionirani samo
za potrebe priključne zgradbe.

10. člen
Požarna pipa je glavni zaporni organ s

katerim se zapre dovod plina v zgradbo
oziroma razvod v objektu. Požarna pipa je

- otroških vrtcev in šol, kjer je edini
investitor Občina Domžale;

(2) Zavezanci za plačilo komunalnega
prispevka lahko uveljavljajo znižanje
komunalnega prispevka ob predložitvi
dokazil, da so plačevali samoprispevke
za gradnjo posameznih omrežij in
naprav oskrbovalnih sistemov ali drugih
vlaganj v komunalno infrastrukturo na
območju, na katerem gradijo objekt.

II.II.II.II.II. KONČNE DOLOČBEKONČNE DOLOČBEKONČNE DOLOČBEKONČNE DOLOČBEKONČNE DOLOČBE

20. člen
Z dnem ko prične veljati ta odlok,

preneha veljati Odlok o stavbnih zemljiščih
(Uradni vestnik občine Domžale št. 8/87).

21. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-5/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 41. člena Odloka o oskrbi z
zemeljskim plinom v občini Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale št. 6/98) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Ur.vestnik
Občine Domžale št. 7/99), je Občinski svet
na svoji 14. seji dne 22. 03. 2000 sprejel

P R A V I L N I K

O TEHNIČNI IZVEDBI IN
UPORABI OBJEKTOV IN

NAPRAV PLINOVODNEGA
OMREŽJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo tehnični

pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina in uporaba objektov in naprav
plinovodnega omrežja Domžale (v
nadaljevanju: pravilnik)

Pravilnik ureja:
· plinske objekte naprave dobavitelja in

odjemalcev,
· dobavo in kvaliteto plina,
· priključitev na plinovodno omrežje,
· meritve odjema plina,
· prekinitve dobave plina,
· omejitev dobave plina kot posledice

okvar na plinovodnih napravah ali iz
naslova višje sile po določilih ZGO, zaradi
nujnih vzdrževalnih del ali zaradi
zmanjšanih dobav.

2. člen
Dobavitelj plina in upravljavec

plinovodnega omrežja na območju občine
Domžale je podjetje, ki v skladu z Odlokom
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IV. DOBAVA IN KVALITETA
PLINA

17. člen
Dobavitelj mora dobavljati odjemalcu

zemeljski plin neprekinjeno in mu
zagotavljati potrebni obratovalni tlak na
odcepu za hišni priključek in za inštalirano
moč navedeno v pogodbi za dobavo
zemeljskega plina.

18. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu zemeljski

plin s spodnjo kurilno vrednostjo Hs=9,46
kWh/Sm3.

V. PRIKLJUČITEV NA PLINSKO
OMREŽJE

19. člen
Dobavitelj plina lahko določa tudi

posebne pogoje za izvedbo priključka in
nabavo ter izvedbo plinskih naprav in
napeljav, ki jih investitor mora upoštevati
zaradi varnosti.

20. člen
Hišnih plinskih inštalacij se ne sme

uporabljati vse dotlej, dokler investitor ne
pridobi:
- od izvajalca atesta o sposobnosti plinskih

inštalacij za obratovanje,
- od pooblaščenega serviserja zapisnika o

funkcionalnosti plinskih trošil,
- od pristojnega dimnikarskega podjetja

zapisnika o funkcionalnem preizkusu in
- od pristojnega upravnega organa enega

od naslednjih dokumentov:
a. uporabno dovoljenje (razen za

kotlovnice priključne moči do 50 kW)
ali

b.dokument o pričetku preizkusnega
obratovanja (razen za kotlovnice
priključne moči nad 50 kW)

Določbe prvega odstavka tega člena se
nanašajo na celotno plinsko inštalacijo, vsa
plinska trošila, kot tudi na posamezno
tehnološko samostojne enote (npr. plinske
kotlovnice, industrijski porabniki plina, itd.).

21. člen
Dobavitelj plina lahko pod določenimi

pogoji in v pristojnosti predstavnika
dobavitelja plina dovoli časovno omejeno
porabo plina zaradi preizkusa delovanja
priključnih plinskih trošil.

22. člen
Hišne priključke izvede dobavitelj,

notranje plinske inštalacije pa lahko izvede
dobavitelj ali izvajalec, ki je za to dejavnost
registriran in usposobljen.

23. člen
Nad izvajanjem notranje plinske

inštalacije ali njenih posameznih delov se
mora vršiti strokovni nadzor s strani
dobavitelja ali osebe, ki je registrirana in
usposobljena za to dejavnost. Po končanih
delih je izvajalec dolžan izvesti vse
predpisane preizkuse na tesnost in kontrolo
tehnične neoporečnosti plinske inštalacije.
O rezultatih preizkusa izda pisni atest
izvajalec, o funkcionalnem preizkusu
plinskih trošil pa pooblaščeni serviser.

24. člen
Po končani izvedbi plinske inštalacije

morajo biti izvedeni vsi preizkusi inštalacije
na trdnost in tesnost, preizkusi dimovodnih
in prezračevalnih naprav pa na

lahko nameščena izven zgradbe na odcepu
plinskega priključka od sekundarnega
(izjemoma tudi primarnega) plinovoda ali
pa v zgradbi, neposredno za vstopom
hišnega priključka v objekt.

Požarna pipa mora biti nameščena na
trajno dostopnem mestu in vidno označena
z odgovarjajočim napisom. Če je požarna
pipa nameščena v objektu, mora biti dostop
do nje označen.

Mesto namestitve in vrsto zapornega
organa, ki služi kot požarna pipa določi
projektant plinske instalacije po navodilih
in s soglasjem dobavitelja.

11. člen
Odorirna naprava je namenjena za

dodajanje odorirnega sredstva v zemeljski
plin z namenom hitrejšega zaznavanja
prisotnosti zemeljskega plina z vohom.
Nameščena je v prostoru MRP Domžale -
pred vstopom v primarno mestno
plinovodno omrežje.

Mesto in velikost ter vrsto odorirne
naprave določi projektant v soglasju z
dobaviteljem. Nameščena je na mestu, ki
ne onesnažuje delovnega in bivalnega
okolja.

III. NAPRAVE ODJEMALCA

12. člen
Naprave odjemalca so:

· regulacijska postaja,
· plinomer,
· notranja plinska inštalacija,
· plinska trošila.

Navedene naprave so last odjemalca
zemeljskega plina, ki z njimi upravlja.
Izjema je plinomer s katerim upravlja
dobavitelj, če ga z letno pogodbo o odjemu
zemeljskega plina za to pooblasti
odjemalec.

13. člen
Regulacijska postaja je lahko:

· plinska merilna regulacijska postaja pri
večjih odjemalcih (nad 50 kW inštalirane
moči),

· hišna regulacijska postaja,
· stanovanjski regulator tlaka (15 do 150

mbar).

Navedene naprave so namenjene za
znižanje tlaka s tlaka v primarnem ali
sekundarnem omrežju, na delovni tlak pri
posameznem odjemalcu zemeljskega plina.

14. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe

plina in jih dobavi dobavitelj plina.

15. člen
Notranja plinska inštalacija zajema vso

plinovodno napeljavo od požarne pipe do
posameznih plinskih trošil.

16. člen
Plinska trošila so vse naprave, ki so

priključena na plinsko inštalacijo in trošijo
plin.
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- 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
- 4 ure dnevno za vodne grelnike,
- 24 ur dnevno za hladilnike,
- 10 ur dnevno za razsvetljavo,
- 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do

1. maja za vsa trošila, ki služijo za
ogrevanje prostorov,

- pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti
od števila delovnih izmen 8., 16 ali 24 ur.

VIII. PREKINITEV DOBAVE
PLINA

33. člen
Dobavitelj sme brez odškodnine znižati

običajni tlak plina, omejiti ali prekiniti
dobavo plina in spremeniti določeni sestav
plina in kalorično vrednost v naslednjih
primerih:
· pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih

na distribucijskem sistemu (regulacijske
postaje, plinsko omrežje),

· pri priključevanju novih delov plinskega
omrežja oziroma razširitvi distribucijskega
sistema,

· pri okvarah na plinskem distribucijskem
sistemu,

· če to zahtevajo dela pri gradnji in
rekonstrukciji cest in drugih komunikacij,
gradbenih objektov in drugih komunalnih
napeljav,

· v primeru višje sile.

Znižanje tlaka plina in omejitev ali
prekinitev dobave sme trajati le toliko časa,
dokler ni odpravljen vzrok zaradi katerega
je do teh ukrepov prišlo.

34. člen
Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi

prekine dobavo plina v naslednjih primerih:
· če naprave odjemalca ogrožajo življenje

ljudi ali varnost okolice,
· če odjemalčeve naprave ovirajo redno

dobavo plina drugim odjemalcem in
odjemalec tega noče preprečiti,

· če odjemalec namerno poškoduje
naprave dobavitelja,

· če ugotovi, da so z vednostjo odjemalca
na plinovodni napeljavi odcepi, ki
omogočajo nemerjen odjem plina,

· če se neupravičeno odjema plin,
· če odjemalec ne dovoli dobavitelju

dostopa do plinomera,
· če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz tega

pravilnika,
· če odjemalec prodaja plin drugemu

potrošniku po višji ceni in brez vednosti
dobavitelja,

· če je plomba na plinomeru poškodovana
in nasilno odstranjena,

· če odjemalec ne dovoli dobavitelju
izvedbe funkcionalnega preizkusa
plinske inštalacije,

· če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne
predloži izjave pooblaščenega serviserja
o izvršenem pregledu in ugotovljeni
usposobljenosti njegovih plinskih trošil za
brezhibno in varno obratovanje.

IX. OBVEZNOSTI
DOBAVITELJA IN
ODJEMALCA

35. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem

naslednje:
· stalna in zadostna dobava plina

predpisane kalorične vrednosti,
· izdajanje soglasij,

funkcionalnost. Pridobljena mora biti izjava
izvajalca del po Zakonu o varstvu pri delu
in Zakonu o graditvi objektov, ter predloženi
vsi atesti in zapisniki o preizkusih.

25. člen
Dobavitelj lahko odkloni dobavo plina, če

se notranje plinske inštalacije niso izvedle
pod strokovnim nadzorom, določenim v 23.
členu tega pravilnika, ali če izvajalec ne
upošteva pripomb in zahtev dobavitelja v
zvezi z izvedbo del, ki so vezane na predpise
in varnost.

26. člen
Dobavitelj ima pravico in dolžnost izvajati

redne in izredne preizkuse sposobnosti
plinske inštalacije za obratovanje ter od
lastnika oz. upravljavca zgradbe zahtevati
predložitev atesta o funkcionalnem
preizkusu priključenih plinskih trošil.

Izredni preizkus opravi dobavitelj v
primerih ko obstaja utemeljen sum o
nepravilnostih na plinski inštalaciji ali
funkcionalnosti plinskih trošil.

VI. MERILNE NAPRAVE

27. člen
Merilne naprave za ugotavljanje

dobavljenih količin plina so plinomeri in
korektorji, ki jih dobavitelj odčitava za
obračun dobavljenih količin plina.

Naprave morajo biti dostopne, da lahko
dobavitelj odčita stanje ali opravi kontrolo
odčitkov.

28. člen
Plinomere maksimalnega pretoka do 10

m3/h dobavitelj dobavi in namesti vsakemu
novemu odjemalcu. Tip, velikost in mesto
namestitve plinomera določi projektant s
soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vsi
plinomeri morajo imeti veljaven žig
pristojnega urada za kontrolo meril in
plemenitih kovin.

Po namestitvi morajo biti plinomeri
plombirani tako, da je onemogočena
njihova demontaža brez poškodbe plombe.

29. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem,

premeščanjem, popravili in zamenjavo
plinomerov, lahko opravlja samo dobavitelj
plina ali njegova pooblaščena oseba.

30. člen
Redne preglede plinomerov in zamenjavo

dotrajanih plinomerov opravlja dobavitelj
plina v skladu z veljavno zakonodajo.

VII. NEUPRAVIČENI ODJEM
PLINA

31. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče

ugotoviti časa trajanja neupravičenega
odjema plina, se neupravičeni odjem
obračuna od dneva, ko je bila uporaba
tehnično mogoča.

32. člen
Količina neupravičeno porabljenega

plina se izračuna iz polne priključne
vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju
naslednjih ur dnevne uporabe plina:
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Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev. 26/
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO
PRIPOMB IN PREDLOGOV Z

JAVNE RAZGRNITVE IN
JAVNE OBRAVNAVE

ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU OBMOČJA

ZGORNJE JARŠE SEVER

Občinski svet Občine Domžale sprejema
stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave osnutka
Odloka o zazidalnem načrtu območja
Zgornje Jarše sever.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-4/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, štev.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
LOKACIJSKEM NAČRTU ZA

VODOVODNO ZANKO
DOMŽALE – JUŽNI KRAK
- ponovno prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o lokacijskem načrtu za vodovodno
zanko Domžale – južni krak v prvi obravnavi
in ga posreduje v 30-dnevno javno
razgrnitev in javno obravnavo. Javna
razgrnitev bo v prostorih Občine Domžale
Oddelek za prostor in varstvo okolja, Savska
2 in krajevnih skupnostih Domžale in bo
trajala od 01.04.2000 do 30.04.2000. Javna
obravnava bo v prostorih Občine Domžale,
v času javne razgrnitve, vodil jo bo pristojni
oddelek občinske uprave. V času javne
razgrnitve bo možno predloge in pripombe
v zvezi z osnutkom prostorskega
izvedbenega načrta vpisati v knjigo
pripomb, ki bo v tajništvu Oddelka za
prostor in varstvo okolja, Savska 2 ali jih
posredovati pisno na naslov Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo
okolja, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

· dajanje tehničnih smernic za izdelavo
projektne dokumentacije za vse vrste
plinskih naprav in inštalacij,

· nadzor nad izvajanjem del na plinskih
napravah in napeljavanje pri drugih
izvajalcih,

· preskušanje plinskih inštalacij na tesnost
vseh trošil, na funkcionalnost in izdajanje
atestov o sposobnosti inštalacij in trošil
za obratovanje,

· odklop plina, če plinske naprave in
napeljave ogrožajo življenje in
premoženje odjemalcev ali okolice,

· pregled in kontrola plinomerov,
· zamenjava dotrajanih plinomerov,
· občasna kontrola in pregled plinskih

inštalacij pri odjemalcih, ki plina ne
uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko
inštalacijo,

· redni in izredni pregledi plinskih
inštalacij in trošil na osnovi pogodb z
lastniki ali upravljavci stavb,

· kontrola obratovalne sposobnosti plinskih
inštalacij in funkcionalnosti plinskih trošil
v predpisanih rokih,

· obveščanje odjemalcev o zmanjšanju
tlaka plina in omejitvi ali prekinitvi
dobave plina,

· seznanjanje odjemalcev z navodili in
ukrepi za zagotovitev varnosti pri uporabi
plina.

36. člen
Obveznosti odjemalca plina oziroma

imetnika plinske inštalacije so predvsem
naslednje:
· skrb za redno in strokovno vzdrževanje

plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so
njegova last,

· preureditev oziroma sanacija plinskih
naprav, napeljav in trošil, ki so njegova

last, če so dotrajana in je njihova kvaliteta
neustrezna ali če se spremeni vrsta plina,

· odprava napak in pomanjkljivosti na
plinskih napravah, napeljavah in trošilih,
ki so njegova last in ki ovirajo redno
dobavo plina drugim odjemalcem,

· dobavitelju omogoča preglede in preizkus
plinskih naprav, napeljav in trošil v
njegovi lasti, ne glede na to, če plin
uporablja ali ne,

· zavarovanje in začepljenje inštalacij, če
preneha uporabljati plin,

· javljanje vseh okvar na plinskih napravah,
napeljavah in trošilih dobavitelju,

· obveščanje, če sumi na netesnost plinskih
napeljav.

37. člen
Vsako ravnanje (storitev, opustitev,

dopustitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je
škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter
njegovo okolje, je nedopustno.

X. KONČNA DOLOČBA

38. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

Občina Domžale
Občinski svet

Številka: 01302-2/00
Datum : 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Odloka o priznanjih Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, štev.
23/95) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na svoji
14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O PODELITVI PRIZNANJ
OBČINE DOMŽALE ZA

LETO 2000

1. Občina Domžale podeljuje ZLATO
PLAKETO KOŠARKARSKEMU KLUBU
DOMŽALE ob njegovi 50. letnici za
njihovo uspešno delo ter prispevek k
razvoju domžalskega športa in
slovenske košarke.

2. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO GA. VERONIKI BANKO za
dolgoletno prizadevno in uspešno delo
v podjetju Termit Domžale, Krajevne
skupnosti Simona Jenka in Občini
Domžale.

3. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO G. FRANCU KOŠAKU za
njegovo dolgoletno požrtvovalno delo
na področju športa in rekreacije,
posebej v TVD Partizan Domžale

4. Občina Domžale podeljuje SREBRNO
PLAKETO MAG. JOŽICI POLANC za
dolgoletno prizadevno delo na področju
vzgoje in izobraževanja.

5. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO G. RAJKU BAJCU za

dolgoletno uspešno vodenje Ribiške
družine Bistrica in požrtvovalno skrb za
varstvo narave, predvsem voda.

6. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO G. JANEZU KOSMAČU za več
kot trideset letno uspešno vodenje Foto
kino & video kluba “Mavrica”.

7. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO MOŠKEMU PEVSKEMU
ZBORU DU DOMŽALE za uspešno 40-
letno delo ter ohranjanje slovenske
narodne in umetne pesmi

8. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO G. ALOJZU ROGINI za
dolgoletno uspešno delo v Krajevni
skupnosti Homec-Nožice

9. Občina Domžale podeljuje BRONASTO
PLAKETO G. IVANU TAVČARJU za
vodenje glasbenih skupin in delu na
kulturnem področju v občini Domžale.

10. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE G. MATEJU
DRAŠČKU za dosežene športne uspehe
v kotalkanju.

11. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE G. MILANU
JUHANTU za požrtvovalno in humano
delo v društvu Sožitje in obnovi
spominskih obeležij ter dolgoletno delo
na področju obrtništva.

12. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE G. STANETU
KOKALJU, za dolgoletno uspešno delo
v organih obrtne zbornice in na

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi se na običajni način posreduje
javnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-6/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Odloka o oskrbi z zemeljskim
plinom v občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 6/98 in 12/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O DOLOČITVI
MALOPRODAJNE CENE
ZEMELJSKEGA PLINA

Občinski svet Občine Domžale določa, da
znaša od 01.04.2000 maloprodajna cena
zemeljskega plina v občini Domžale 47,30
SIT za Sm3.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-9/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o kontroli cen (Ur. list
RS, štev. 63/99), Uredbe o določitvi
mehanizma za oblikovanje cen komunalnih
storitev (Ur. list RS, štev. 11/00) in Odloka o
oskrbi s pitno vodo (Ur. vestnik Občine
Domžale, štev. 5/98) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 14. seji dne 22. marca 2000
sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA ZA
POVIŠANJE CEN

STORITEV JAVNE SLUŽBE
ZBIRANJA, ČIŠČENJA IN

DISTRIBUCIJE VODE

Občinski svet Občine Domžale daje
soglasje Javnemu komunalnemu podjetju
PRODNIK d.o.o. Domžale, za povišanje cen
zbiranja, čiščenja in distribucije vode od
01.04.2000 za 15 % za gospodinjstva in 5,7
% za gospodarstvo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-10/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU
INFORMACIJE O

POSLOVANJU JAVNIH
ZAVODOV

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Informacijo o poslovanju javnih zavodov v
letu 1999, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-1/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
STATUTU KULTURNEGA

DOMA FRANCA BERNIKA
DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale daje

soglasje k Statutu Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-2/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 16. člena Odloka o javnem
glasilu Občine Domžale “SLAMNIK” (Ur.
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 14.
seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA O
POSLOVANJU JAVNEGA
GLASILA “SLAMNIK” V

LETU 1999

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Poročilo o poslovanju javnega glasila
“Slamnik” v letu 1999.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-8/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

področju obrtništva v občini Domžale

13. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE GA. ANICI KVAS
za dolgoletno uspešno delo in vodenje
Društva diabetikov Domžale

14. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE MEDOBČINSKEMU
DRUŠTVU DELOVNIH INVALIDOV
DOMŽALE ob 25-letnici uspešnega dela
na področju skrbi za boljše in lepše
življenje invalidov.

15. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE G. FRANCU
STRAŽARJU za dolgoletno prizadevno
delo v Kulturnem društvu Miran Jarc
Škocjan.

16. Občina Domžale podeljuje NAGRADO
OBČINE DOMŽALE G. JOŽETU
VIDMARJU za dolgoletno požrtvovalno
delo na področju športa in rekreacije.

17. Za nagrado Občine Domžale se
prejemnikom nagrade podeli
umetniška slika enega izmed
domžalskih umetnikov v posamezni
maksimalni vrednosti do 28.000 SIT,
nagrade pa prejmejo tudi vsi prejemniki
plaket.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 90100-1/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 1/
97) in 23. člena Statuta Stanovanjskega
sklada Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 5/97) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 14. seji dne 22.
marca 2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
ZAKLJUČNEMU RAČUNU

STANOVANJSKEGA
SKLADA OBČINE

DOMŽALE ZA LETO 1999

Občinski svet Občine Domžale soglaša z
Zaključnim računom Stanovanjskega sklada
Občine Domžale za leto 1999.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-3/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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8. Zemljišče parc. št. 2709 neplodno s pov.
288 m2 k.o. Domžale, se izvzame iz
splošne rabe. Odpiše se od vložka
številka 2540 k.o. Domžale in vpiše v
drug zemljiškoknjiţni vložek iste k.o., kjer
je ţe vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

9. Zemljišče parc. št. 1764 travnik s pov.
2327 m2 k.o. Dob, se izvzame iz splošne
rabe. Odpiše se od seznama številka
S027 (S XXVII) k.o. Dob in vpiše v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je
že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

10. Zemljišči parc. št. 970/1 pot s pov. 401
m2 in 991 pot s pov. 1714 m2 k.o. Krtina,
se izvzame iz splošne rabe poti. Odpišeta
se od seznama številka S033 (S XXXIII)
k.o. Krtina in vpišeta v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je
že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

11. Zemljišča
parc.št. 4228/1 neplodno 809 m2

parc.št. 4228/2 neplodno 627 m2

parc.št. 4228/3 neplodno 32 m2

parc.št. 4228/4 posl.stavb. 35 m2

parc.št. 4228/5 neplodno 201 m2

parc.št. 4228/6 neplodno 197 m2

k.o. Domžale se izvzame iz splošne rabe.
Odpiše se od vl.št. 2540 k.o. Domžale in
vpiše v drug zemljiškoknjižni vložek iste
k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica
Občine Domžale do celote.

12. V sklepu o ukinitvi javnega dobra št. 01500-
145/98-31 z dne 4.11.1998 se v 1. točki
parcelna številka “529/90 pot v izmeri 593

m2” popravi tako, da se pravilno glasi
“529/10 pot v izmeri 593 m2”.

13. V sklepu o ukinitvi javnega dobra št.
01500-130/99 z dne 10.11.1999 se v 1.
točki “parcelna številka 1416/3 funk.
objekt 94 m2” popravi tako, da se
pravilno glasi “parcelna številka 1416/2
funk. objekt 94 m2”.

14. Občinski svet Občine Domžale
pooblašča županjo za podpis pogodbe
o neodplačnem prenosu zemljišč
navedenih v točkah od 1. – 6. tega
sklepa v last in posest Republike
Slovenije.

15. Investitor gradnje avtoceste na odseku
Šentjakob – Blagovica se je dolžan s
pogodbo zavezati, da bo ceste in poti iz
1. – 6. točke tega sklepa na svoje stroške
nadomestil z novimi ali na drug način
zagotovil njihovo nemoteno rabo, pri
čemer je dolžan le-te izvesti na način,
in najmanj take kakovosti, kakršne so
bile prvotne poti in ceste. Na tak način
zgrajene poti in ceste je dolžan po
njihovi izvedbi neodplačno prenesti v
last in posest Občine Domžale, razen
eventualnih nadvozov, podvozov in
drugih objektov na njih, ki ostanejo last
investitorja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-7/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P
O UKINITVI JAVNEGA

DOBRA

1. Zemljišča
parc.št. 960/1 funk.objekt 979 m2

parc.št. 666/5 pot 33 m2

parc.št. 666/4 pot 1170 m2

k.o. Krtina se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama številka 033 (S
XXXIII) k.o. Krtina in vpišejo v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je že
vpisana lastninska pravica Občine Domžale
do celote.

2. Zemljišča
parc.št. 1497/3 pot 42 m2

parc.št. 1497/4 pot 85 m2

parc.št. 1497/5 pot 268 m2

parc.št. 1497/6 pot 83 m2

parc.št. 1497/7 pot 135 m2

k.o. Dob se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od _______ k.o. Dob in vpišejo v
drug zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer
je že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

3. Zemljišče
parc.št. 5439/2 cesta 1513 m2

k.o. Domžale se izvzame iz splošne rabe.
Odpiše se od vl.št. 2340 k.o. Domžale in
vpiše v drug zemljiškoknjižni vložek iste
k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica
Občine Domžale do celote.

4. Zemljišče
parc.št. 497/5 njiva 74 m2

k.o. Študa se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama številka S001 (SI)
k.o. Študa in vpiše v drug zemljiškoknjižni
vložek iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.

5. Zemljišča
parc.št. 529/11 cesta 92 m2

parc.št. 529/93 travnik 88 m2

parc.št. 530/70 travnik 27 m2

parc.št. 529/98 travnik 172 m2

k.o. Študa se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama številka S042

(S XXXXII) k.o. Študa in vpišejo v drug
zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer je že
vpisana lastninska pravica Občine Domžale
do celote.

6. Zemljišča
parc.št. 492/40 cesta 66 m2

parc.št. 492/41 cesta 1374 m2

parc.št. 492/33 cesta 30 m2

parc.št. 492/42 cesta 270 m2

k.o. Dragomelj se izvzame iz splošne rabe.
Odpišejo se od seznama številka

S 002 (S II) k.o. Dragomelj in vpišejo v
drug zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer
je že vpisana lastninska pravica Občine
Domžale do celote.

7. Zemljišče
parc. št. 4567 pot s pov. 139 m2

k.o. Domžale, se izzvzame iz splošne rabe.
Odpiše se od vložka številka 2534 k.o.
Domžale in vpiše v drug zemljiškoknjižni
vložek iste k.o., kjer je že vpisana lastninska
pravica Občine Domžale do celote.
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Na podlagi 29. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99), je Statutarno-pravna komisija na svoji
13. seji dne 16.03.2000 določila prečiščeno
besedilo Odloka o organiziranju pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev.

Prečiščeno besedilo odloka obsega: Odlok
o organiziranju pomoči na domu in merilih
za določanje plačil storitev ki je začel veljati
12. 06. 1997 (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 5/97), Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o organiziranju pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev ki je začel
veljati 07. 10. 1999 (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 10/99), Odlok o spremembi in
dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči
na domu in merilih za določanje plačil
storitev ki je začel veljati 03. 02. 2000 (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 1/2000)

O D L O K
O ORGANIZIRANJU

POMOČI NA DOMU IN
MERILIH ZA DOLOČANJE

PLAČIL STORITEV
(prečiščeno besedilo)

III. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti
ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na
domu lahko nadomesti institucionalno
varstvo.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih
ali drugih opravilih v primeru otrokovega
rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v
primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je
ta pomoč potrebna za vključitev osebe v
vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu se zagotavlja v okviru

javne službe, ki je organizirana kot redna
dejavnost.

Javna služba na območju Občine
Domžale se lahko izvaja na dva načina:
- s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne

službe z zavodom, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje omenjenih storitev,

- s podelitvijo koncesije.

S pogodbo o koncesiji koncedent in
koncesionar uredita razmerja v zvezi z
opravljanjem javne službe in pogoje, pod
katerimi mora koncesionar opravljati javno
službo, predvsem pa:
- vrsto, obseg in ceno izvajanja storitev, za

katere se daje koncesija,
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje storitev

zagotavlja koncedent.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu

so:
- osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno

ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo
zadovoljivo duševno in telesno počutje,
tako da jim institucionalno varstvo ni
potrebno,

- osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v
stiski zaradi invalidnosti ali akutnega
zdravstvenega stanja,

- osebe s statusom invalida po Zakonu o
družbenem varstvu telesno prizadetih
oseb oz. delovnih invalidov I. kategorije,
ki so po oceni pristojne komisije
nesposobni za samostojno življenje,
vendar jim uporaba storitve nadomešča
varstvo v instituciji,

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 14. seji dne 22. marca 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU
INFORMACIJE O

PRIPRAVAH ZA PRENOVO
STANOVANJSKO-

POSLOVNEGA KOMPLEKSA
SPB-1 DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
Informacijo o pripravah za prenovo
stanovanjsko-poslovnega kompleksa
SPB-1 v Domžalah.

2. Občinski svet Občine Domžale soglaša,
da postanejo na grafiki označene
funkcionalne površine v pritličju SPB-1
javne površine v upravljanju Občine
Domžale. Medsebojna razmerja z lastni-
ki stanovanj in poslovnih prostorov glede
uporabe in urejanja teh površin se uredijo
s pogodbo, ki jo podpiše županja.
Kletni prostori stanovanjsko-poslov-
nega objekta ostanejo v lasti solastnikov
objekta.

3. Občinski svet Občine Domžale se sez-
nanja z okvirnim programom dela Pro-
jektne skupine za prenovo stanovan-
jsko-poslovnega kompleksa SPB-1 v
Domžalah.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-3/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99 in 59/99), 20. in 28. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 14. seji dne 22.
marca 2000 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU NOVEGA
ČLANA UPRAVNEGA

ODBORA
STANOVANJSKEGA

SKLADA

Za članico Upravnega odbora
Stanovanjskega sklada Občine Domžale se
imenuje ga. Andrejo MIKLIČ (SDS),
stanujoča Dob, Stritarjeva 4.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 06500-1/00
Datum: 22.03.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila

storitev odloča Center za socialno delo
Domžale po postopku in na način, kot je to
določeno po predpisih o socialnem varstvu.

10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni

plačila strokovne priprave izvajanja storitev
v obliki analize primera, priprave dogovora
in kontakta z udeleženci.

V celoti so oproščeni plačila storitev
pomoči na domu tudi:
- upravičenci, ki so prejemniki denarne

pomoči kot edinega vira preživljanja,
- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila

za invalidnost po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih
odraslih,

- upravičenci, ki so prejemniki denarnega
dodatka,

- upravičenci, ki so dopolnili 80 let in
katerih dohodki ali dohodki njihovih
zavezancev, ne presegajo zgornje meje
lestvice, to je 500 % po Lestvici za izračun
plačil oziroma doplačil storitev na domu,

- častni občani Občine Domžale.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati

celotne stroške izvajanja storitev v višini
veljavne cene storitev.

11. člen
Višina delne oprostitve plačila pomoči na

domu je odvisna od materialnega stanja
upravičenca in zavezancev ter od
zdravstvenega stanja upravičenca in
zavezancev.

Materialno stanje upravičencev in
zavezancev se ugotavlja v odstotku prekora-
čitve cenzusa za denarni dodatek (26. člen
Zakona o socialnem varstvu) in sicer:

LESTVICA ZA IZRAČUN PLAČIL
OZIROM IZPLAČIL DOPLAČIL
STORITEV NA DOMU

12. člen
Materialno stanje upravičenca in

zavezancev se ugotavlja tako, da se v
dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
Zakonu o družinskih prejemkih (57. a člen),
ter dodatek za tujo nego in pomoč.

Slabo zdravstveno stanje zavezancev se
ugotavlja na podlagi predloženega sklepa,
da so upravičenci upravičeni do dodatka
za tujo nego in pomoč.

13. člen
V samem dogovoru o nudenju pomoči na

domu je opredeljen tudi način plačila oz.
doplačila storitev.

Če je upravičenec lastnik nepremičnega
premoženja, ki mu ne daje dohodkov za
plačilo stroškov, je praviloma oproščen
plačila stroškov le, če pristane na zemljiško-
knjižno zavarovanje terjatve občine, ki
ustreza ocenjenim stroškom oprostitve.
Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi
Občina sama na podlagi predloga Centra
za socialno delo.

- družine kronično bolnih otrok ali otrok z
motnjami v telesnem ali duševnem
razvoju, če jim uporaba storitev
nadomešča institucionalno varstvo.

IV. OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega

naslednje vrste storitev:
- gospodinjska pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je

upravičenec upravičen v obsegu praviloma
največ 10 ur tedensko, se šteje:
- vzdrževanje stanovanjskega prostora,
- čiščenje,
- pranje,
- likanje,
- postiljanje,
- nakupovanje,
- kurjava,
- druga dela po dogovoru.

Kot pomoč pri vzdrževanju osebne
higiene, do katere je upravičenec upravičen
v obsegu praviloma največ 4 ure tedensko,
se šteje:
- pomoč pri oblačenju,
- pomoč pri hranjenju,
- pomoč pri opravljanju osnovnih

življenjskih potreb.

Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
do katere je upravičenec upravičen v
obsegu praviloma največ 1 uro tedensko,
se šteje:
- družabništvo,
- preprečevanje osamljenosti,

- pomoč za samopomoč,
- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem

in sorodstvom,
- spremljanje pri opravljanju nujnih

obveznosti,
- informiranje ustanov, priprava

upravičenca ter njihove družine na
institucionalno varstvo.

Obseg posameznih vrst storitev glede na
specifike koristnikov določi strokovni
delavec, ki posamezni primer obravnava.

V. CENA IN PLAČILO
STORITEV

6. člen
Vrednost urne postavke na predlog

izvajalca javne službe sprejme Občinski svet
Občine Domžale.

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni

sami plačati celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem

odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih
do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali
pogodbenega razmerja.

VI. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
PLAČILA STORITEV

8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev

ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov
storitev pomoči na domu, nimajo niti
premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po
zakonu ali iz kakega drugega pravnega
naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri
Centru za socialno delo zahtevo za delno ali
celotno oprostitev plačila stroškov.
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ki je začel veljati 03. 02. 2000 (Ur. vestnik
Občine Domžale, št.1/2000)

P R A V I L N I K
O KRITERIJIH ZA
UGOTAVLJANJE

UPRAVIČENOSTI DO
OBČINSKE SOCIALNE

POMOČI
(prečiščeno besedilo)

VIII.  SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Do občinske socialne pomoči so

upravičeni občani Domžal, ki imajo na
območju občine Domžale stalno
prebivališče in jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti nujno potrebna
pomoč občine, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Upravičenci so:
- občan, ki je upravičen do denarne

pomoči kot edinega vira za preživljanje
ali je prejemnik denarnega dodatka po
Zakonu o socialnem varstvu, kot tudi
občan, katerega dohodki ne presegajo
višine, ki jo za pridobitev denarnega
dodatka določa zakon, za več kot 100 %,

- družina, ki prejema denarni dodatek kot
tudi družine, kjer dohodek na družinskega
člana ne presega višine denarnega
dodatka po Zakonu o socialnem varstvu
več kot za 100 %,

- sorodniki umrlega, če gre za plačilo ali
doplačilo pogrebnih stroškov za
pokojnika, ki je bil prejemnik denarnega
dodatka ali ko dohodek sorodnikov
umrlega ne presega 100 % cenzusa za
izračun denarnega dodatka na
družinskega člana.

IX. VRSTE OBČINSKIH
SOCIALNIH POMOČI

2. člen
Občinske socialne pomoči po tem

pravilniku so:
1. enkratna denarna pomoč,
2. pomoč v izrednih razmerah,
3. plačilo oziroma doplačilo socialne

oskrbe na domu,
4. plačilo oziroma doplačilo oskrbe v

kriznem centru,
5. pomoč invalidom pri odpravljanju

arhitektonskih ovir,
6. pomoč pri prehrani učencev, dijakov in

študentov,
7. pomoč pri pridobivanju socialnih veščin

otrok in mladostnikov,
8. plačilo oziroma doplačilo prehrane v

javni kuhinji,
9. plačilo oziroma doplačilo pogrebnih

stroškov.

3. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo

vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu
Zakona o socialnem varstvu, pri čemer niso
izvzeti prejemki za oskrbo v tuji oz. rejniški
družini, otroški dodatek in štipendija.

1. Enkratna denarna pomoč

4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:

- nakup šolskih potrebščin,
- nakup kurjave,
- nakup ozimnice,
- plačilo šole v naravi ali kolonije /če gre

za zdravstveno ali socialno ogrožene
otroke/,

- plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno
potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS.

14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev

pomoči na domu se lahko dodeli za določen
čas, največ za dobo 6 mesecev.

Oprostitev plačila ali doplačila storitev se
ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi,da
je to najbolj smotern in primeren način za
razreševanje trenutne situacije upravičenca
in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne

ali delne oprostitve plačila storitev pomoči
na domu:
- če gre v institucionalno varstvo,
- če je pridobil pravico do doplačila oz.

plačila ne da bi predhodno izrabil vse
pravne možnosti za določitev in izterjavo
preživninske upravičenosti, če je do njih
upravičen,

- če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali
sredstev zavezancev, da do oprostitve ali
delnega doplačila ni več upravičen.

16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Cen-

ter za socialno delo obvestiti o vsaki
spremembi dejstev in okoliščin, ki so bile
podlaga za odločitev o delni ali celotni
oprostitvi plačila storitev pomoči na domu
v roku 15 dni od nastanka spremembe.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do
celotne ali delne oprostitev plačila storitev
pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja,
je dolžan on oz. zavezanec vrniti vsa
sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica
z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke
in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno

pridobil oprostitev plačila oz. doplačila.

VII. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po ob-

javi v Uradnem Vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Statutarno- pravna komisija

Številka:01500-187/99
Datum: 02.02.2000

PREDSEDNIK:
MARKO VRESK, UNIV. DIPL. PRAVNIK

Na podlagi 29. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99), je Statutarno-pravna komisija na svoji
13. seji dne 16.03.2000 določila prečiščeno
besedilo Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske
socialne pomoči.

Prečiščeno besedilo pravilnika obsega:
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči,
ki je začel veljati dne 18. 12. 1997 (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 12/97),
Pravilnik o spremembah Pravilnika o
kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči ki je začel veljati
23. 12. 1999 (Ur. vestnik Občine Domžale,
št.12/99), Pravilnik o spremembah
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči
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Domžale, v skladu s 1. členom tega
pravilnika. Pomoč se izplačuje za šolsko leto.
Višina plačila je odvisna od cene šolskega
kosila.

12. člen
Do doplačila šolske prehrane so

upravičeni tudi dijaki in študentje s statusom
na območju občine Domžale, v skladu s 1.
členom tega pravilnika. Pomoč se izplačuje
za šolsko leto oz. študijsko leto.

Višino doplačila določi Komisija za
socialne zadeve, glede na višino sredstev,
za ta namen določenih v proračunu.

7. Pomoč pri pridobivanju
socialnih veščin otrok in
mladostnikov

13. člen
Do pomoči pri pridobivanju socialnih

veščin otrok in mladostnikov so upravičeni
otroci in mladostniki do 18. leta starosti, ki
izpolnjujejo pogoje iz 1. člena tega
pravilnika.

Pomoč se izplačuje namensko Centru za
socialno delo za plačilo storitev izvajalcev,
najdlje za šest mesecev in se lahko podaljša
za enako obdobje, če se razmere ne
spremenijo. Ta pomoč se lahko mesečno
izplača največ v višini denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja po zakonu.

Center za socialno delo naj vseskozi
spremlja kvaliteto in uspešnost izvajalcev
pomoči pri učenju socialnih veščin otrok in
mladostnikov.

8. Plačilo oziroma doplačilo
prehrane v javni kuhinji

14. člen
Do plačila prehrane v javni kuhinji je

upravičen občan, ki se je zaradi materialne

ali socialne stiske znašel v situaciji, da si
zaradi osebnostnih lastnosti prehrane ne
more zagotoviti na drugačen način in po
Zakonu o socialnem varstvu ni upravičen
do denarnega dodatka.

Višina pomoči je odvisna od cene kosila
v javni kuhinji, ne sme pa presegati višine
denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja po zakonu.

9. Plačilo oziroma doplačilo
pogrebnih stroškov

15. člen
V primeru, ko je bil pokojnik prejemnik

denarne pomoči po Zakonu o socialnem
varstvu in ni imel svojcev, ki bi ga bili dolžni
preživljati ter tudi ni imel premoženja,
pokrije pogrebne stroške v celoti ali delno
občina.

16. člen
Pogrebni stroški se izplačajo neposredno

na podlagi računa pogrebnega podjetja,
zmanjšanega za sredstva, ki jih je pokojnik
imel.

17. člen
Svojci pokojnika oziroma dediči so

upravičeni do doplačila pogrebnih stroškov,
če so le-ti upravičeni do denarne pomoči
po Zakonu o socialnem varstvu oz.
izpolnjujejo pogoje po 1. členu tega
pravilnika.

O višini denarne pomoči odloča Komisija
za socialne zadeve na predlog Centra za
socialno delo, ne sme pa presegati višine
treh denarnih pomoči kot edinega vira
preživljanja po zakonu.

18. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik

5. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno

denarno pomoč iz prejšnjega člena tudi
takrat, ko občan presega cenzus po 1. členu
tega pravilnika v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za
pridobitno delo, elementarni nesreči ali
smrti.

6. člen
Enkratna denarna pomoč se dodeli

občanu v višini, ki ne presega višine
denarne pomoči kot edinega vira za
preživljanje, če gre za posameznika,
oziroma dvakratne višine denarne pomoči
kot edinega vira preživljanja za preživljanje
po zakonu če gre za družino.

Enkratno denarno pomoč se praviloma
lahko dodeli enkrat letno.

Denarna pomoč se občanu pravilom
izplača v gotovini, razen v primeru, če Cen-
ter za socialno delo ne predlaga drugače.

2. Pomoč v izrednih razmerah

7. člen
Pomoč v izrednih razmerah se lahko, ne

glede na premoženjsko stanje občana,
dodeli njemu in njegovim ožjim družinskih
članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih
razmerah, na katere sami niso mogli
vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali
elementarne nesreče.

Višina pomoči v izrednih razmerah lahko
znaša do višine treh denarnih pomoči kot
edinega vira preživljanja po zakonu in se
lahko izplača le enkrat.

3. Plačilo oziroma doplačilo
socialne oskrbe na domu

8. člen
Plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe

na domu se ureja po postopku in na način,
določen z Odlokom o organiziranju pomoči
na domu in merilih za določanje plačil storitev
(Ur. vestnik Občine Domžale, št.5/97).

4. Plačilo oziroma doplačilo
oskrbe v kriznem centru

9. člen
Do plačila oziroma doplačila oskrbe v

kriznem centru, zavetišču, sprejemališču
ipd. je upravičen občan, ki se je znašel v
trenutni stiski glede nastanitve in izpolnjuje
pogoje po 1. členu tega pravilnika. Višina
doplačila je odvisna od materialnih pogojev
občana, vendar ne sme preseči višine
denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja po zakonu in se izplačuje najdlje
tri mesece z možnostjo podaljšanja, če se
razmere niso spremenile.

5. Pomoč invalidom pri
odpravljanju arhitektonskih
ovir

10. člen
Invalid oziroma njegov družinski član je

upravičen do finančne pomoči pri odprav-
ljanju ali rekonstrukciji arhitekton-skih ovir,
če se na ta način bistveno izboljšajo pogoji
za socializacijo življenja in dela invalida.

Višina pomoči je odvisna od cene
naprave, vendar ne more biti višja od treh
denarnih pomoči kot edinega vira
preživljanja po zakonu. Pomoč se izplača le
enkrat.

6. Pomoč pri prehrani učencev,
dijakov in študentov

11. člen
Do plačila šolskih kosil so upravičeni

učenci osnovnih šol na območju občine
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premoženja, je občina upravičena zahtevati
povračilo izplačanih pogrebnih stroškov iz
zapuščine pokojnika.

X. POSTOPEK ZA UVELJAV-
LJANJE OBČINSKIH
SOCIALNIH POMOČI

19. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev

občinske socialne pomoči na Centru za
socialno delo Domžale. Vlogi so dolžni
priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnje-
vanju pogojev v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu ter tem pravilnikom.

Center za socialno delo Domžale preveri
vse podatke iz vloge in dokazil in pripravi
obrazloženo mnenje ter ga posreduje občini
Domžale.

20. člen
O upravičenosti do občinske socialne

pomoči odloča Oddelek za družbene
dejavnosti na predlog petčlanske komisije

za socialne zadeve občine, imenovane pri
oddelku.

Oddelek odloči o zahtevi s sklepom v roku
30 dni od prispelega zahtevka.

Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan
vloži v roku 8 dni od prejema sklepa.

O pritožbi odloča župan/ja.

XI. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem Vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Statutarno- pravna komisija

Številka:01500-5/00
Datum: 02.02.2000

PREDSEDNIK:
MARKO VRESK, UNIV. DIPL. PRAVNIK
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