
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 140 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Svetniška skupina DeSUS daje pobudo za izvedbo projekta »Občina po meri 
invalidov«, katere nosilec v naši občini je Medobčinsko društvo invalidov, ki bo skladno s 
pravili sprejetimi na Zvezi delovnih invalidov Slovenije, županu Občine Domžale predlagalo 
vključitev naše občine v projekt.  

Medobčinsko društvo invalidov Domžale je zainteresirano za ureditev vprašanj, ki  zadevajo 
invalide, še posebej tistih, ki predstavljajo omejitve in prepreke za njihovo normalno življenje. 
Z izvedbo projekta lahko občina bistveno prispeva k večji kvaliteti osebnega življenja vseh 
invalidov in njihovih družin in ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost z namenom 
udejanjanja pravic človeka in državljana.  
S sprejemom pobude župan sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta na območju 
občine Domžale. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Svetniška skupina DeSUS daje pobudo za izvedbo projekta 
»Občina po meri invalidov«, katere nosilec v naši občini je Medobčinsko društvo 
invalidov, ki bo skladno s pravili, sprejetimi na Zvezi delovnih invalidov Slovenije, 
županu Občine Domžale predlagalo vključitev naše občine v projekt. 

Medobčinsko društvo invalidov Domžale je zainteresirano za ureditev vprašanj, ki 
zadevajo invalide, še posebej tistih, ki predstavljajo omejitve in prepreke za njihovo 
normalno življenje. Z izvedbo projekta lahko občina bistveno prispeva k večji kvaliteti 
osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin in ustvarja možnosti za njihovo 
socialno vključenost z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. 

S sprejemom pobude župan sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta na 
območju občine Domžale. 

Pobuda za pridobitev listine "Občina po meri invalidov" je bila na občini tudi že podana 
s strani Lokalnega odbora Stranke modernega centra Domžale (SMC) .  

Predlagatelj za vključitev občine v projekt pridobitve navedene listine je društvo 
invalidov, ki je član Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). V primeru občine 
Domžale je to Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki županu predlaga vključitev v 
projekt. V času priprave odgovora pobude s strani društva še nismo prejeli. V kolikor 
bo društvo pobudo podalo, bo župan takšno pobudo sprejel. Projekt bo s strani Občine 
Domžale vodila podžupanja mag. Jana Miklavčič. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Jana Miklavčič, podžupanja 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 141 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Sprašujem ali so po preteku prvega leta v tem mandatu Občinskega sveta Občine 
Domžale, konstituirani vsi imenovani odbori in komisije? Če niso, kateri niso? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V tem mandatnem obdobju so vsi odbori in komisije 
konstituirani, razen Komisija za vloge in pritožbe se še ni sestala, ker ni bilo teme v 
okviru nalog komisije. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Marjana Guna, protokolarna uslužbenka v Uradu župana 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 142 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Kako so bila razdeljena sredstva društvom v naši občini na podlagi razpisov, 
koliko sredstev je ostalo nerazdeljenih?  

Prosim, da z informacijo /preglednico/ seznanite svetnike Občinskega sveta Domžale. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na javne razpise s področja družbenih dejavnosti lahko poleg 
društev praviloma kandidirajo tudi druge pravne osebe ali fizične osebe, pri čemer eden 
od javnih razpisov za leto 2015 še ni zaključen.   
 
Celotna in zelo obsežna dokumentacija v zvezi z izvedenimi javnimi razpisi s področja 
družbenih dejavnosti, skupno gre za 14 javnih razpisov, na katere lahko kandidirajo ne 
le društva pač pa tudi druge pravne ali fizične osebe, je na vpogled na pristojnem 
oddelku. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 143 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se začnejo resne aktivnosti znotraj občinske službe za 
ustanovitev turističnega informacijskega centra ter vse kar je potrebno za razvoj turizma 
skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGVORA: Občinska uprava je resno pristopila k aktivnostim v zvezi z 
ustanovitvijo turistično informacijskega centra. Na sejah Komisije za turizem so bile 
predstavljene potencialne pravno organizacijske oblike in pojasnjeni potencialni viri 
financiranja turistično informativnega centra. V nadaljevanju bo potrebno natančneje 
opredeliti naloge, ki jih bo center izvajal. Vse navedeno bo predstavljeno v poslovnem 
načrtu.     

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 
gospodarstvo 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 144 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Prosim za seznam zemljišč in objektov za obdobje od leta 2000 do danes, ki so 
strateškega pomena za Občino Domžale in ima Občina Domžale na njih predkupno pravico. 
Za enako obdobje prosim za seznam na katerih zemljiščih in objektih je Občina Domžale 
uveljavljala predkupno pravico in zakaj ne? 
Čigava je bila odločitev, ime in priimek ter funkcija, da se predkupna pravica ni uveljavljala 
ter komu je bilo to zemljišče ali objekt prodano? 
Zanima me tudi o katerih predkupih, v omenjenem obdobju, je bil Občinski svet seznanjen 
oziroma zakaj Občinski svet sploh ni seznanjen o odločitvah na katere objekte in parcele se je 
ali ni izvajala predkupna pravica? 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale izdaja potrdila o (ne)uveljavljanju 
predkupne pravice v skladu z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice na 
nepremičninah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/2013, v 
nadaljevanju Odlok), ki je nadomestil akt iz leta 2003. Občina Domžale ima predkupno 
pravico določeno v območjih predvidenih in sprejetih občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov, v varstvenih pasovih kategoriziranih občinskih cest, v prvem območju 
vodovarstvenih pasov in posameznih območjih, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih 
ureditvenih pogojih. Območja so podrobno navedena v Odloku. 

Na Oddelku za urejanje prostora vsako leto obravnavamo med 250 in 300 vlog za 
potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice. Razpolagamo s podatkom, da smo od 
leta 2010 do danes predkupno pravico uveljavljali v 174 primerih, v 1062 primerih pa je 
nismo uveljavljali. Posamezne vloge, iz katerih je razvidno za katere nepremičnine gre 
in za kakšno ceno so bile ponujene občini, so dostopne v občinskem arhivu, kjer se 
hranijo pet let ali na Oddelku za urejanje prostora, kjer smo na voljo za dodatna 
pojasnila.   

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 145 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zanima me, kdaj se bo nadaljevalo s postavljanjem nadstreškov na avtobusnih 
postajah po vseh krajih v občini Domžale? Vemo, da je strošek enega takšnega nadstreška 
približno 4.000 EUR, kar ni takšen znesek, da ne bi mogli vsako leto postaviti vsaj tri ali štiri 
nadstreške. Konkretno v Preserjah in Radomljah me krajani sprašujejo, kdaj se bo kaj zgodilo 
na to temo. V večini primerov so to starejši ljudje, ki težko stojijo in čakajo na avtobus še 
posebej ob slabem vremenu. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale že pripravlja razpisno dokumentacijo za 
izbor izvajalca za izdelavo in montažo nadstrešnic na avtobusnih postajališčih na 
območju Občine Domžale, tako da se bodo nadstrešnice na avtobusnih postajališčih 
postavile in uredile po predvidenem planu postavitve. Planiramo, da bomo po sprejetju 
rebalansa proračuna v letošnjem letu in v letu 2016 postavili nadstrešnice v Preserjah, 
na Hudem in v Ihanu. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Aljoša Repanšek, Oddelek za komunalne zadeve 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 146 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se v najkrajšem možnem času spremeni poslovnik oziroma 
Statut Občine Domžale in sicer v delu, kjer govori o prisotnosti vodij oddelkov na sejah 
Občinskega sveta. Predlagam, da se omenjena dokumenta spremenita tako, da bo iz njih jasno 
razvidno, da morajo biti vodje oddelkov obvezno prisotni na sejah Občinskega sveta. Po 
mojem mnenju je to dolžnost vseh vodij oddelkov Občine Domžale in sodi v njihov opis del 
in nalog znotraj njihovega delovnega časa brez nadur. V enem od prejšnjih mandatov se je 
seja Občinskega sveta prestavila iz tretje srede v mesecu na tretji četrtek v mesecu z 
razlogom, da so vodje ob sredah zaradi uradnih ur v pisarnah, da lahko odgovarjajo na razna 
vprašanja občanov. Glede na različne pogovore z občani to ravno ne drži, saj v večini 
primerov vodij ni možno dobiti v pisarni v popoldanskem času uradnih ur. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Koncept lokalne samouprave v republiki Sloveniji temelji na 
delovanju treh samostojnih organov občine: Občinskega sveta, župana in Nadzornega 
odbora. Občinska uprava predstavlja poseben samostojen organ samo v vodenju 
upravnih postopkov na I. stopnji, drugače pa je to upravno administrativen aparat 
znotraj organa župana. Vsi postopki, ki jih tehnično sicer pripravi občinska uprava se 
odrazijo v aktih župana, ko je le ta v odnosu do Občinskega sveta, še zlasti ko je župan 
predlagatelj gradiva za obravnavo na Občinskem svetu.  Župan je predstojnik občinske 
uprave in jo tudi usmerja in vodi. Dosedanja praksa je bila, da so bili različni sodelavci 
občinske uprave prisotni na sejah Občinskega sveta glede na vsebino obravnavanih tem, 
pri pripravi katerih so tehnično sodelovali, še zlasti kot poročevalci. Njihovo prisotnost 
vnaprej zahteva župan in je tudi izvršena, v kolikor župan oceni, da sodelavca potrebuje 
pri izvrševanju svojega odnosa do Občinskega sveta.  Potrebno pa je tudi pojasniti, da 
prisotnost različnih sodelavcev Občinske uprave ni večkrat vidna na sami seji, kajti sejo 
spremljajo preko video prenosa. 
 
Pobudo za prestavitev  seje v prejšnjem mandatu je večkrat podal svetnik Peter Verbič, 
za kar pa so bili uporabljeni razlogi, ki niso izhajali iz potreb občinske uprave, čeprav je 
potrebno potrditi, da je ta rešitev bolj ustrezna za poslovanje z občani. 
 
Prav tako pa se lahko pojasni, da vodje oddelkov zaradi narave dela niso ves poslovni 
čas na svojih oddelkih, kajti zaradi narave dela so tudi veliko časa na terenu, na 
različnih usklajevanjih in sestankih znotraj ali izven občinske uprave, tako v sredo 
popoldan kot tudi sicer. Občanom pa mora biti na oddelku vedno na razpolago 
zaposleni  na oddelku, ki jih lahko sprejme oziroma obravnava. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Edvard Ješelnik, direktor občinske uprave 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 147 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Prav tako dajem pobudo, da se poslovnik spremeni v delu, ki govori o vprašanjih 
in pobudah svetnikov in svetnic in sicer tako, da bi imela vsaka svetniška skupina na vsaki 
seji možnost postaviti eno vprašanje, poslano vsaj tri dni pred sejo, na katero mora Občinska 
uprava odgovoriti na sami seji. Na posamezna vprašanja razprave ne bi bilo, moral pa bi imeti 
spraševalec možnost dodatnega vprašanja na temo o kateri je spraševal. Za vsa ostala 
vprašanja in pobude, ki jih svetniki imamo, predlagam, da se pošiljajo v elektronski ali pisni 
obliki in na katera mora Občinska uprava odgovoriti v roku petnajstih dni od prejetja. 
Za to pobudo sem se odločil, ker smo svetniki vse bolj nezadovoljni z odgovori, ki jih 
dobivamo na svoja vprašanja in pobude. V večini primerov so odgovori brez konkretne 
vsebine oziroma grobo rečeno tipično uradniški. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V dosedanjih praksah se je Poslovnik Občinskega sveta 
spreminjal  praviloma enkrat v mandatu. Nosilec predloga sprememb je bila Statutarno 
pravna komisija, ki je po zbranih pobudah svetnikov, župana ali spremembah državnih 
predpisov evidentirala predlagane spremembe, opravila temeljito presojo in določila 
predlagani tekst za sprejem na Občinskem svetu. Materija vprašanj, pobud in 
predlogov je bila že večkrat do sedaj obravnavana in korigirana. Tudi 
vsebinsko  podoben predlog kot ga predlagate, je že bil predlagan v prejšnjih postopkih 
sprememb Poslovnika, vendar ni bil sprejet, pač pa je bila potrjena rešitev, ki je sedaj v 
veljavi. Predlagamo, da se pobuda ustrezno evidentira kot predlog ob naslednjem 
postopku sprememb Poslovnika. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Edvard Ješelnik, direktor občinske uprave 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 148 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Včasih se je javna razsvetljava prižigala in ugašala s pomočjo svetlobnega 
senzorja, neodvisno od časa, sedaj pa je časovno programirana. Tako ne more slediti hitrim 
jesenskim dnevnim spremembam. Zato se zgodi, da luči zjutraj ugasnejo, ko je še popolna 
tema in postane popolna tema na vseh šolskih poteh, avtobusnih postajališčih, prehodih za 
pešce… podobno električnemu mrku. Dodatno pa varnost in preglednost na cesti še poslabša 
dež in megla. Tudi če je eden od varčevalnih ukrepov, ni to pravi način, saj s tem drastično 
poslabšamo varnostne razmere!  
Zato sprašujem, kdo določa in nadzoruje kdaj se prižge in ugaša javna razsvetljava? 
Ali je režim enak za celotno Občino ali se morda razlikuje glede na prometno varnost? 
Obstaja možnost razsvetljave s pomočjo svetlobnega senzorja? Če pa to ni izvedljivo pa naj 
imajo vsaj strnjena naselja, avtobusna postajališča, šolske poti, dodatno prilagojen način 
krmiljenja razsvetljave. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Strinjamo se z vami, da je pri osvetljevanju šolskih poti, 
avtobusnih postajališč in v strnjenih naseljih potrebno posebno pozornost posvečati 
tudi  varnosti v cestnem prometu. Na podlagi vaše pobude bomo  ponovno pregledali in 
po potrebi uredili nastavitveni čas astro ur vseh 48 prižigališč z astrološkimi urami, ki so 
naravnane na začetek in konec civilnega mraka, kakor tudi ostalih 62 prižigališč, ki se še 
vedno regulirajo s svetlobnimi senzorji. To so predvsem prižigališča z manjšim številom 
svetilk na manj izpostavljenih mestih občine, kjer pa se vseeno pozna precej večja 
poraba energije za potrebe javne razsvetljave za okoli 5% samo zaradi načina 
prižiganja z astrološkimi urami ali fotocelicami. Vsekakor pa smo s tem preprečili, da 
ne bodo luči javne razsvetljave gorele tako dolgo kot nekoč, ko so se zaradi oblačnosti 
celo sredi dneva vklapljale luči, posredno zaradi zaznav fotocelice. 
 
Naj pojasnimo, kako delujejo astrološke ure pri javni razsvetljavi. Namestili smo 
namreč Astro ure, da privarčujemo nekaj električne energije (okoli 3% letno). Ravnamo 
se po civilnem mraku (link:   http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/ast_kalk.html  ). Čas 
prižiganja in ugašanja svetilk se glede na astrološke podatke spreminja z astronomskimi 
urami vsak dan. Definicija civilnega mraka: zjutraj nastopi civilni mrak (zora), luči se 
ugasnejo, ko je Sonce 6° pod obzorjem in traja do Sončnega vzhoda. Zvečer nastopi 
civilni mrak po zahodu Sonca in traja, dokler se Sonce ne spusti več kot 6° pod obzorje - 
na koncu civilnega mraka se prižge javna razsvetljava. Času, ko se prižigajo in ugašajo 
luči javne razsvetljave s povezavo z civilnim mrakom ( -0.833° > h0 > -6°) vseskozi tudi 
dodatno prištejemo »varnostni čas«, ko na jesen in zimo zamaknemo prižiganje svetilk 
oz. dodamo še 5 do 10 minut v svetlobo, kar je namenjeno prav takim »mejnim 
temačnim primerom«, ko so vremenske razmere izrazito svetlobno neugodne.  
 
Zgornji ukrepi so bili izvedeni v okviru projekta uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja in varčevanja električne energije. Končni statistični 



podatki o javni cestni razsvetljavi v občini Domžale za leti 2007 in 2014 prikazujejo 
več kot polovični prihranek tako pri porabi energije (z 2,4 GWh v letu 2007 na 1,1 GWh 
v letu 2014), kot pri svetlobnem onesnaženju (z 72 kWh/prebivalca v letu 2007 do 31 
kWh/prebivalca v letu 2014). Potrebno pa je dodati, da se je število svetilk povečalo z 
3.300 v letu 2007 na 4.000 v letu 2014.  
 
   
Leto 2007 2014 
skupno število svetilk:    3.300 4.010 
skupna moč sijalk:  W   540.000 300.184 
povprečna moč svetilke:  W 162,50 75,00 
poraba el. energije:    kWh   2.400.000 1.083.000 
strošek 1 kWh el.energije:   EUR  0,125 0,16 
porabljeno za el. energijo:   EUR  323.500 162.450 
letna poraba na prebivalca: kWh 72 31 
število odjemnih mest:  104 111 
povprečno število svetilk na odjemno mesto:  26 35 
osvetljenih cest:   km 71 84 
osvetljena površina:   m2 355.000 425.000 

  
 ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve 
 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 149 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: V zadnjem času je bilo veliko govora o Zavodu za šport in rekreacijo Domžale o 
poslovanju, vodenju, razpisnih pogojih za novega direktorja, ker pa je med Občino in 
Zavodom sklenjena tudi pogodba za upravljanje z objekti v lasti Občine in so poročila 
večinoma zelo formalna, me zanima sledeče: 
 
Ali je bilo podano poročilo o upravljanju z objekti za prvo polovico leta 2015- zanima me tudi 
finančni del in realizacija glede na načrtovane rezultate, kot jih določa 10. člen pogodbe? Rok 
15.8.2015! 
Ali je bil podan plan aktivnosti in projektov za naslednje leto, kot jih določa 8. člen pogodbe? 
Ali omenjeni poročili lahko posredujete v vpogled? 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Polletno poročilo je bilo oddano 14.8.2015 in dopolnjeno v 
smislu 10. člena pogodbe o upravljanju. 
V skladu z 8. členom pogodbe o upravljanju mora Zavod za šport in rekreacijo Domžale 
predložiti plan tekočega in investicijskega vzdrževanja in sicer do 31. oktobra tekočega 
leta za naslednje leto. Plan za leto 2016 je bil podan predvsem z vidika investicijskega 
vzdrževanja, z vidika tekočega vzdrževanja pa bo v roku dopolnjen. 
Celotna dokumentacije je v vpogled na pristojnem oddelku. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 150 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Kakšni protipoplavni ukrepi so bili narejeni s strani občine Domžale v zadnje pol 
leta? Koliko sredstev je bilo porabljenih in koliko jih še nameravate porabiti v tem letu za ta 
namen? 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V okviru rednih protipoplavnih ukrepov ter aktivnosti za 
povečanje poplavne varnosti kot vzdrževanje in delno investicijsko vzdrževanje smo v 
letošnji sezoni naredili naslednje sanacijske projekte in ukrepe: 
-         sanacija in čiščenje struge Kamniške Bistrice pod mostom ceste pri Lidl v 

Domžalah-Vir (odstranitev naplavin in zarasti na Kamniški Bistrici, strojno čiščenje 
in izkop zaraslih površin) 

-         vzdrževalna dela na Homškem jezu-Kamniška Bistrica med Homškim jezom in 
Radomljami skupaj z ARSO in Hidrotehnikom kot njenim koncesionarjem za 
vzdrževanje območja srednje Save 

-         sanacija zajede na bregu Kamniške Bistrice v Nožicah z izkopom, kamnito zložbo, 
zasipom in končnim planiranjem 

-         sanacija zavarovanje temelja zidu desne in leve brežine na bregu Kamniške Bistrice 
pri stadionu v Domžalah (zemeljska dela s planiranjem, izkopom in zasipom, 
betonska in zavarovalna dela-kamnita zložba in črpanje vode ter zatravitev) 

-         poseki na sotočju Radomlje in Rače ter gorvodno in dolvodno pri mostu cca. 300m 
na   vsako stran 

-         čiščenje-sanacija brežin Čudne in Radomlje od Doba proti Krtini 
-         sanacijski posek leve in desne brežine Rače pri Dobu golvodno cca. 500m 
-         čiščenje naplavin na potoku Rovščica od magistralne ceste R2 v Dobu dolvodno ter 

odstranitev naplavin in zarasti na Rovščici od izliva potoka Želodnik do 
melioracijskega jarka s posekom grmovja in dreves, nalaganjem lesa in odvozom na 
deponijo, strojni izkop mulja in poglobitev struge Rovščice ter ureditev brežine in 
poljske poti ob njej 

-         vsakoletna jesenska ureditev melioracijskih jarkov (mulčenje, strojno urejanje) na 
območju k.o. Dob , Krtina in Studenec skupaj 33.000m jarkov 

-         odstranitev naplavin in zarasti na Pšati od naselja Dragomelj dolvodno do naselja 
Pšata s posekom grmovja in dreves 

-         sanacija naplavin in druge zarasti na potoku Gobovšek ter razbremenilniku Pšate v 
naselju Pšata 

-         pomoč pri čiščenju pokritega in odkritega dela homške mlinščice na območju mesta 
Domžale do Štude in obnova škarpe na Rodici ob javni cesti 

-         izdelava in montaža pokrovov za protipoplavni ukrep ob lokalni cesti Krumperška 
oz. Zaboršt-Ihan ter izgradnja nasipa ob Ihanski cesti pri Mlakah pred potokom 
Draga v Zaborštu 

-         nadvišanje ceste in sanacija prepusta pod cesto pri domačiji Vrnišek ob potoku 
Žabnica v Ihanu 



-         čiščenje cevnih propustov v desnobrežnem nasipu na Rači na Podrečju, nalaganje 
materiala na kamion in odvoz na deponijo, izpiranje propustov 

-         izgradnja dveh inudacijskih prepustov pod Prešernovo cesto v Radomljah (odsek 
Kulturni dom Volčji potok). Na tem odseku sta bila na novo zgrajena (sicer nekdaj 
že zgrajena, toda uničena) dva odvodna kanala za odvod površinskih meteornih vode 
iz smeri Volčjega potoka in iz travnika v križišču za Hudo. 

-         Na Cesti Radomeljske čete je zgrajen odvodni kanal do vodotoka Mlinščica, na 
katerega je priključena meteorna kanalizacija ceste in v prihodnosti se bo priključil 
odvod površinskih vod iz zaledja (za gasilskim domom v Radomljah in hudourniški 
potok iz Gregorčičeve ceste). 

-         Zgrajen je odvodni kanal iz Gregorčičeve ceste do travnika za gasilskim domom v 
Radomljah, ter izdelana IDZ za povezavo z odvodnim kanalom iz Ceste Radomeljske 
čete do Mlinščice. 

-         V izdelavi je PZI dokumentacija za odsek ceste med Trato in križiščem v Rovah, ki 
vključuje odvod presežka zaledne vode iz akumulacijskega bajerja pod Plastenko, v 
smeri ribnika Črnelo (naravni tok vode). 

 
Aktivnosti sanacije zarasti in drevja ob brežinah rek in potokov se izvajajo periodično, 
ko nam zakonodaja to omogoča. Sanacije se izvajajo največ od jeseni preko zime do 
spomladi, ko je tudi dostop do brežin zaradi manjšega obsega zarasti to najlažje mogoč. 
Skupna vrednost vseh opisanih del je okoli 200.000€. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve 
 
   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 151 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo za 30% znižanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in sicer v naslednji obliki: 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE DOMŽALE 

 

ZADEVA: SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O 
SPREJEMU CEN STORITEV OBVEZNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
VARSTVA OKOLJA  
 

NAMEN: Obravnava in potrditev spremenjenih cen brez 
davka na dodano vrednost za izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja 

CILJ: Občinski svet Občine Domžale potrdi 
spremenjene cene brez davka na dodano vrednost 
za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja 

PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 109/12), 54. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 2/12-uradno 
prečiščeno besedilo 2) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 

PREDLAGATELJ: mag. Tomaž Deželak 
POROČEVALEC: mag. Tomaž Deželak 
FINANČNE POSLEDICE: Ob uveljavitvi spremenjenih cen se uvedejo 

subvencije v izračunu cen storitev javnih služb za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Domžale je na svoji 21. seji dne 18. 04. 2013 sprejel Sklep o sprejemu cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: Sklep). Sklep je bil 
sprejet na podlagi  
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba). 
 
Navedeno Uredbo, je sprejela Vlada RS in je stopila v veljavo s 1. 1. 2013. Z dnem uveljavitve te 
Uredbe je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva 
okolja iz leta 2009. Uredba prinaša kar nekaj novih določb in sprememb, ki jih sta jih morala občina in 
izvajalec javne službe uskladiti in upoštevati in uveljaviti pri določitvi cen najkasneje do 31. 3. 2014. 
 
Najpomembnejše spremembe so: 
 



1. Pristojnost potrjevanja cen OGJS je z določili nove Uredbe prenesena na občine (5. člen Uredbe) in 
ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva. 
 
2. Predlaganje cen komunalnih storitev po Uredbi: 
 
Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene za z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna cena) za območje občine in jo 
predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V kakšni višini bo občinski svet potrdil in s tem 
določil zaračunano ceno in z njo obremenil uporabnike, oziroma določil prodajno ceno, je v njegovi 
pristojnosti. Morebitna razlika med obema pa se pokriva s subvencijo iz občinskega proračuna (5. člen 
Uredbe). 
 
3. Občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti (3. točka 3. člena Uredbe), torej subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti niso več 
dovoljene. Izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale 
(v nadaljnjem besedilu: Prodnik) je bil dolžan razporediti uporabnike na gospodinjstva, nepridobitne 
in pridobitne organizacije. 
 
4. Uredba je določila novo razmerje med premeri vodomerov pri določanju omrežnine storitev 
obveznih GJS z določitvijo višjih faktorjev omrežnine. 
 
5. Uredba je določila višjo obremenitev stanovalcev v večstanovanjskih stavbah in sicer se za vsako 
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20, enako kot za individualno stanovanjsko 
hišo. 
 
6. Uredba ukinja različne predračunske cene storitev obveznih GJS med uporabniki kot so 
gospodinjstva in drugi uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse uporabnike (12. 
člen Uredbe). 
 
Na podlagi navedene Uredbe je bil na občinskem svetu dne 29. 3. 2013 predstavljeno gradivo z 
naslovom »Cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja«. K predloženemu gradivu je bilo s 
strani Oddelka za komunalne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Oddelek) podano pozitivno mnenje. 
Oddelek je v svojem poročilu med drugim navedel, da bo s spremembo cen javnih storitev Občina 
Domžale tudi v prihodnje zagotavljala kvalitetno izvajanje javnih služb varstva okolja ter hkrati 
investirala v obstojnost in izboljšanje infrastrukture javnih služb ter tako za občane danes in tudi v 
prihodnje zagotavljala nekatere najbolj temeljne dobrine in storitve. Predlagana sprememba cene ima 
dejansko osnovo v vrednosti in obsegu gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je bil 
sprejet Sklep. 
 
V sklepu je, med drugim, pod točko 1. »Oskrba s pitno vodo« navedeno, da se vodarina obračunava v 
višini 0,6702 eur/m3 ter, da se za omrežnino za oskrbo s pitno vodo obračunajo naslednji stroški 
(Omrežnina VOD)(EUR/mes):  
 
 
Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 
DN ≤ 20 1 7,4572 
 
 
Pod točko 2. Odvajanje komunalne odpadne vode obravnavanega sklepa je med drugim navedeno, da 
znaša strošek odvajanja komunalne odpadne vode (Kanalščina) v višini 0,2727 EUR/m3.  
 
2.3 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode (Omrežnina KAN) (EUR/ mes):  
 
Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 
DN ≤ 20 1 8,2366 



 
 
Dejstvo je, da smo bili svetniki z gradivom seznanjeni parcialno in sicer v okviru predloženega 
gradiva ni bilo predložene Uredbe, kot tudi v celotnem gradivu ni bilo eksplicitno navedeno, da 
Občina še vedno lahko prizna subvencijo za uporabnike, kot so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti (3. točka 3. člena Uredbe), in da subvencije samo za izvajalce pridobitne 
dejavnosti niso več dovoljene. 
 
Glede na navedeno in glede na to, da je občina predlagala nesorazmerno povečanje cene storitev glede 
na kakovost opravljene storitve po dvigu cen, predlagamo 30 % znižanje cene vodarine, omrežnine za 
oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode (kanalščina), odvoz blata iz obstoječih 
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode. 
Sprememba cene bo uravnotežila višino cene z opravljeno storitvijo. 
 
Občina Domžale bi morala upoštevati načelo sorazmernosti in pri podaji svojega mnenja glede 
predlagane spremembe cene upoštevati razmerje med potrebami in zmožnostmi  občanov, ki plačujejo 
storitve javni službi,  in samimi ekonomskimi potrebami javne službe katere ustanoviteljica je občina. 
Navedeno je nujno potrebno za izpolnitev ciljev tega Sklepa in drugih aktov, na podlagi je izdan ta 
sklep. 
 
Upoštevati je treba dejstvo, da javno podjetje opravlja monopolno dejavnost na obravnavanem 
področju in da potrošniki (občani) nimajo pri izbiri več možnih ponudnikov. Občina bi že prejšnjem 
predlogu upoštevati predlog in sprejeti spremembo sklepa saj je ta za občana ugodnejši obenem pa je 
še vedno dosežen namen Uredbe. Glede na to, da občina pri svojem predlogu ni razmišljala o 
sorazmernosti med stroški občanov, njihovo možnost izbire in ceno, ki je bila predlagana in 
uveljavljena, je naš predlog utemeljen. 
 
S temi odhodki se bo delno zmanjšal prihodek gospodarske javne službe, odvisno od datuma 
uveljavitve novih cen. Za celoten učinek se bodo povečale subvencije iz občinskega proračuna. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme predlog Sklepa o spremembi sklepa o sprejemu cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 

2. Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, oblikuje in zaračunava 
spremenjene cene s februarjem 2016. Razliko do potrjene cene subvencionira Občina 
Domžale. 

 
3. Sklep je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)  in stopi 
v veljavo 1. 1. 2016. 

 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: 

I. Določila Zakona o varstvu okolja  



Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) določa, da so  občine dolžne zagotavljati  izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalnih in padavinskih odpadnih vod ter zbiranje, obdelavo in odlaganje  določenih vrst 
komunalnih odpadkov.  

Zakon o varstvu okolja tudi določa, da metodologijo za oblikovanje cen,  oskrbovalne standarde in 
tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje obveznih 
gospodarskih javnih služb, predpiše vlada.   

Vlada je v letu 2012 na podlagi 3. odstavka 149. Člena Zakona o varstvu okolja sprejela Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS št. 
87/2012, v nadaljevanju uredba) s katero je predpisala metodologijo za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.  

Z uredbo so bila določena osnovna izhodišča za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva 
okolja  , predpisane so bile vsebine elaboratov ter sestava cene  za vsako posamezno vrsto obvezne 
občinske gospodarske javne službe.  

Uredba je pričela veljati s 1.1.2013. Občine so bile dolžne sprejeti ustrezne predpise in uskladiti  cene 
storitev obveznih občinskih GJS najkasneje v petnajstih mesecih, torej do začetka meseca aprila 2014.  

II. Določila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih GJS  

2. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (Uradni 
list RS št. 87/2012, v nadaljevanju uredba)uvodoma določa pomen vsebine izrazov kot so:  

-  predračunska lastna cena storitev, ki se izračuna v skladu z slovenskimi Računovodskimi standardi 
na podlagi  načrtovanih količin opravljenih storitev in načrtovanih stroškov, 

- obračunska lastna cena storitev javne službe, ki se izračuna enako kot predračunska cena , pri čemer 
se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine in realizirani stroški v 
preteklem obdobju 

- potrjena cena storitve javne službe, ki je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz 
cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine 

- ter pojem zaračunane cene in subvencije, ki je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in 
neposredno bremeni proračun občine ter druge izraze, ki so pomembni za oblikovanje cen storitev 
gospodarskih javnih služb.  

3. člen Uredbe določa, da  Občina kot lastnik gospodarske infrastrukture,     izvajalcem obračunava 
najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna  za opravljanje posamezne službe. 

5. člen Uredbe določa, da ceno storitev  posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec 
z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev.  

9. člen določa vsebino elaborata, ki jo pripravi izvajalec storitev  obvezne občinske gospodarske javne 
službe (glej besedilo v nadaljevanju).  

Stroški izvajanja obveznih občinskih GJS se ločijo  na variabilni del (vodarina, kanalščina, cena 
storitve ) in na fiksni del (omrežnina, stroški infrastrukture), kar izhaja iz uvodnih določil odloka in 
določil o sestavi cene. Sestava cene je za vse obvezne gospodarske javne službe določena v členih od 
16. do 24. navedene uredbe.   



Variabilni cel cene storitev je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe  in običajno 
vključuje  skupine stroškov kot so: neposredni stroški materiala in storitev,  neposredni stroški dela, 
splošni proizvajalni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški,  splošni upravni stroški,  obresti zaradi 
financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredni stroški prodaje,  stroške vodnega povračila 
za prodano pitno vodo in za vodne izgube ter druge poslovne stroške in odhodke (16. člen, 18. člen in 
drugi ).  

Omrežnina kot fiksni del cene predstavlja namenski prihodek občin za obnovo infrastrukture za 
normalno delovanje sistemov. Izračuna se  tako, da se seštejejo letni stroški za nadomestitve vrednosti 
infrastrukture (amortizacija) in vodovodnih priključkov, stroški za zavarovanje infrastrukture in 
odškodnine, stroški za obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroški za nadomestila za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti in stroški za nadomestila  zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima,  za plačila za vodno pravico itn. .(17. in 19. člen).  

III. Predlog cen storitev obveznih občinskih GJS in elaborati  

Javno podjetje  je kot izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb skladno z določili 5. člena 
uredbe meseca aprila 2013 pripravilo predlog cen storitev z  elaborati za :  - oblikovanje cen izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,  - oblikovanje cen storitev odvajanja komunalne odpadne vode ,  - oblikovanje cen storitev zbiranja odpadkov,  - oblikovanje cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,  - oblikovanju cen storitev zbiranja bioloških odpadkov,  - oblikovanju cen izvajanja storitev zbiranja odplak  iz greznic in blata MKČN. 

Elaborati  vsebujejo  predpisane sestavine iz 9. člena uredbe in sicer:  
 
-   predračunske in obračunske količine opravljenih storitev javne službe za leto 2012, 
 
-     predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za leto 2012, 
 
-     pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne 

službe za leto 2012, 
 
-     primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
 
-     primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami 

storitev javne službe na primerljivih območjih, 
 
-     primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji, 
 
-     primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 

cena,  
 
-     predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
 
-     predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 



-     obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

 
-     prikaz razdelitve splošnih stroškov, 
 
-     prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
 
-     donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
 
-     število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje, 
 
-     podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na 

uporabnike javne infrastrukture, 
 
-     stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
 
-     izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 

izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje in 
ostalo.  

IV. Potrditev cene  

Občinski svet je po razpravi in obravnavi na 21. Seji dne 18.4.2013    na podlagi predloga cene z 
zgoraj navedenimi elaborati sprejel Sklep o potrditvi cen, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Domžale št. 3/2013.   

Na podlagi zgornjega sklepa so se za gospodinjstva omrežnine uvajale postopoma, z enoletnim 
prehodnim obdobjem, saj je razliko do polne vrednosti občina pokrivala s proračunskimi 
subvencijami. Polna cena omrežnine se je tako uporabnikom začela obračunavati z majem 2014. 
Višina omrežnine je skladno z Uredbo določena glede na vrednost oziroma dolžino (posebej 
vodovodnega in posebej kanalizacijskega) omrežja ter število in velikost vodomerov na omrežju. 
Stroški se razdelijo glede na število in velikost vodomerov na omrežju ter s tem obremenijo vsakega 
uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. 
priključka. 

Izvajalec mora enkrat letno pripravi elaborat, kot to izhaja iz 6. člena uredbe. Če  razlike med 
potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju presegajo deset odstotkov,  mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu 
organu - občinskemu svetu v ponovno potrditev, kar pa od potrditve cen v letu 2013 ni bilo 
potrebno.    

Računovodske izkaze javnega podjetja pregleda tudi neodvisni revizor ter o pregledu izda poročilo,  ki 
ga skupaj z letnim poslovnim poročilom gospodarske družbe potrdi  nadzorni svet družbe kot to izhaja 
iz Odloka o ustanovitvi JKP Prodnik d.o.o. (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/2012). 

Izvajalci GJS morajo do 31.3. tekočega leta za vsako preteklo leto poslati poročilo in elaborate 
pristojnemu ministrstvu, ki lahko za elaborate zahteva dopolnitve poročila. Ministrstvo od JKP 
Prodnik ali občine še ni zahtevalo dodatnih pojasnil, čeprav se elaborati letno posredujejo pristojnemu 
ministrstvu.   

V. Nadaljnje izvajanje obveznih občinskih GJS s strani JKP Prodnik,  infrastruktura v 
lasti občine  in potrjene veljavne cene  



Prihodki in odhodki posameznih javnih služb so evidentirani v skladu z veljavnimi računovodskimi 
standardi, omrežnina  in cena javne infrastrukture je preračuna skladno z uredbo, kakor tudi elaborati o 
cenah gospodarskih javnih služb, ki jih  je potrdil občinski svet v letu 2013. 

Predlagano znižanje cen storitev in omrežnine ni možno, saj bi povzročilo, da prihodki od izvajanja 
dejavnosti ne bi zadoščali za kritje vseh stroškov dejavnosti, ki jih opravlja izvajalec, vključno s 
stroškom amortizacije, ki predstavlja cenovno izraženi potrošek infrastukture v posameznem 
obračunskem obdobju.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve   

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 152 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: V imenu svetniške skupine in svojem imenu imam za občinsko upravo pobudo in 
vprašanja v zvezi z voznim parkom Občine Domžale: 
  

- prva pobuda se nanaša na označbe vozil, ki so v lasti Občine Domžale. Dajem pobudo, 
da se vsa vozila Občine Domžale polepijo s trajnimi nalepkami, ki naj zamenjajo 
dosedanje magnetne nalepke; 
 

- drugo vprašanje se nanaša na nakup novega vozila za občinski inšpektorat. Zanima 
me, zakaj je bil nakup potreben ter kakšna je bila cena? 
 

- Prav tako me zanima, zakaj ima občinski vozni park toliko terenskih vozil, ki so dražja 
in ekonomsko manj varčna kot manjša vozila? 

 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Anže Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Novo vozilo za občinsko upravo je bilo kupljeno v skladu z 
letnim planom nabave. Nakup je bil del redne nadomestitve službenih vozil (v prejšnjem 
letu smo odprodali vozilo HYUNDAI Gallopper). Običajno se novo vozilo preda 
občinskemu inšpektoratu, saj zaposleni v inšpektoratu letno prevozijo največ kilometrov 
in je zaradi tega smiselno in gospodarno dati novo vozilo v uporabo njim, njihovo 
prejšnje pa na drug oddelek, kjer letno naredijo bistveno manj kilometrov. Cena vozila 
MITSUBISHI ASX 1.6 DI 4WD INTENS je znašala 22.700,00 EUR, običajna cena 
enakega vozila je 27.750,00 EUR.  
 
Vozni park Občine Domžale je namenoma sestavljen iz terenskih vozil (razen eno 
manjše vozilo) zaradi njihove dvojne funkcije oz. specifike dela na terenu.  Vsa vozila 
sodelujejo tudi pri nalogah zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki 
so v naši občini pogoste. Takšen način opremljenosti voznega parka se je že velikokrat 
izkazal za pravilno in racionalno. Poleg tega nova terenska vozila Mitsubishi ASX niso 
dražja za vzdrževanje, kot manjši osebni avtomobili, porabo pa imajo manjšo kot 6l 
dizelskega goriva na 100 prevoženih kilometrov, pnevmatike na njih so standardnih 
dimenzij 205/55 R16, cena rednega servisa je enaka ceni rednega servisa osebnega 
vozila, cena registracije je prav tako enaka (gre za motor 1.600 ccm in 114 KM), so pa 
manj občutljiva na poškodbe podvozja in mnogo zmogljivejša na terenu.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Grmek, mag., pomočnik vodje Oddelka za premoženjske 
zadeve 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 153 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zakaj Občina Domžale ne subvencionira dijaških in študentskih vozovnic? 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je pred spremembo Zakona o prevozih v 
cestnem prometu v letu 2013 zagotavljala subvencije dijaških in študentskih vozovnic. 
Država je z omenjeno spremembo področje subvencioniranja dijaških in študentskih 
vozovnic želela enotno urediti, kar je bila tudi podlaga za odločitev občine, da  s šolskim 
letom 2013/2014 dodatnih subvencij ne zagotavlja.  

Ocenjujemo, da je z vidika enakih možnosti, enotno urejanje na nivoju države 
primerno, v občinskem proračuna pa za tovrstne subvencije ni zagotovljenih 
proračunskih sredstev oziroma virov, zato tudi tovrstne subvencije niso načrtovane. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 154 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zakaj Občina Domžale ne podpre občanov in občank ob rojstvu otroka. Vsaka 
finančna podpora na začetku pride zelo prav. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Pomoč ob rojstvu otroka je sicer urejena enotno na državnem 
nivoju (veza spletne strani pristojnega ministrstva:  

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski
_prejemki/druzinski_prejemki/pomoc_ob_rojstvu_otroka/ 

Lokalne skupnosti poleg zakonsko določenih nalog na različne načine zagotavljajo 
dodatna sredstva za programe socialnega varstva. Tako Občina Domžale med drugim 
namenja znatna sredstva za občinske denarne pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi 
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči. 
Tovrstnih pomoči so deležne tudi družine z novorojenci, seveda če izpolnjujejo s 
pravilnikom določene pogoje, oziroma je pomoč odvisna od socialnega statusa družine. 
Skupno število vlog za dodelitev občinske pomoči se vsako leto povečuje. Tako smo npr. 
v letu 2012 prejeli 385 vlog, v letu 2013....504 vloge, v letu 2014 …..570 vlog, v letu 2015 
(do vključno 30.10.2015).......513 vlog.  

Analize demografskih podatkov kažejo, da ima Občina Domžale ugodne demografske 
kazalnike, saj je indeks staranja 91,54 (izračun na podlagi uradnih statističnih 
podatkov, stanje na dan 1.1.2015) eden boljših v državi v primerjavi s celotno Slovenijo 
(indeks staranja 121,38) kot tudi v primerjavi z Mestno občino Ljubljana (indeks 
staranja je 127,36). Indeks staranja se izračuna kot razmerje med starejšo (stari 65 let in 
več) in mlajšo populacijo (stari od 0 do 14 let) pomnoženo s sto. V splošnem velja, da je 
ugodno, če je vrednost tega indeksa manjša od 100, kar pomeni, da je število otrok, 
starih do 14 let, večje od števila starejših od 65 let. 

Pobuda je bila v zadnjih letih že izražena. Glede na to, da bi uvedba pomoči ob rojstvu 
otroka pomenila demografski ukrep, ki pa bi ga, upoštevaje ugodne demografske 
kazalnike, ne mogli utemeljiti. Ukrep bi bil linearen, saj ne upošteva socialnega položaja 
družine.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 155 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Kdaj bo redni avtobusni prevoz v Ihanu. Ihan ja edina krajevna skupnost v 
domžalski občini, ki nima redne avtobusne linije. Kakšni ukrepi in kdaj so predvideni na tem 
področju. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Izvajanje avtobusnih prevozov in določanje avtobusnih linij 
poteka po posebnem postopku, za katerega so zadolženi na Ministrstvu za 
infrastrukturo-delovno področje promet. Občina Domžale se zaveda, da je v njeni regiji 
kar nekaj krajev, ki niso ustrezno povezani z javnim avtobusnim prevozom, zato si že 
dalj časa prizadevamo, da bi se število linij povečalo. Z namenom, da bi se zadeva 
ustrezno uredila, smo večkrat nagovorili pristojno ministrstvo, vendar do sedaj z 
njihove strani še nismo uspeli pridobiti ustreznega odgovora.  

Občina Domžale ima v proračunu celo zagotovljena sredstva za vzpostavitev novih 
linijskih povezav v občini, za kar pa še nima potrebnega soglasja pristojnega 
ministrstva. Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: Teja Hauptman, strokovna sodelavka v Uradu župana 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 156 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Glede pregleda plačil za delovanje Centra požarne varnosti, ki sem ga prejel, me 
zanima zakaj je v letu 2014 prišlo od 150% do 200 % zvišanja. Prosim za detajlno 
obrazložitev, zakaj taka razlika. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je v letu 2014 s podjetjem Helios v okviru 
katerega deluje CPV Domžale zaradi zahteve novega lastnika podjetja, sklenila novo 
pogodbo o izvajanju nalog javne gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja, ki 
vključuje samo izvajanje nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
katera pa za razliko od prejšnje pogodbe ne vključuje sodelovanja občine pri 
opremljanju gasilske enote oz. določa samo mesečno plačilo izvajanja nalog brez  
sofinanciranja opreme. 
V času prej veljavne pogodbe je občina sofinancirala oz. enoti CPV dala v upravljanje  
opremo v vrednosti  1.093.000,00 eur. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 157 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Pobuda občanov Hudega v Radomljah, da se do konca uredi postajališče na 
Prešernovi cesti, nasproti marketa Tuš. Tam je tabla, ni voznega reda, ni varnega vstopa in 
izstopa, avtobus ustavlja na cesti. To je zelo nevarno postajališče. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Doroteja Grmek /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Sočasno z gradnjo krožišča na Prešernovi cesti v Radomljah 
je bila pred leti načrtovana tudi gradnja avtobusnih postajališč, ki bi se zgradili 
izven  vozišča.  

Občina Domžale ni uspela pridobiti zemljišč oz. skleniti pogodbe z lastnikom zemljišča 
ob vozišču, zato kljub že pripravljeni dokumentaciji do realizacije projekta ni 
prišlo.  Okoliščine se od tedaj žal niso spremenile zato je zaustavitev avtobusov še vedno 
možna le na vozišču Prešernove ceste v Radomljah.   
 
Na podlagi vaše pobude bomo v dogovoru s prevoznikom označili avtobusno postajališče 
z voznim redom.   
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 158 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zanima me, kaj naša občina naredi za kmete v občini. V proračunu je "zelo malo" 
sredstev namenjenih kmetijstvu.  

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Alenka Resinovič Reza /Lista Reza/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2015 je za 
področje kmetijstva predvidenih 75.100 EUR sredstev. Del teh sredstev (2.200 EUR) je 
namenjen za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu (štipendija za kmetijsko 
izobraževanje), del v višini 31.000 EUR za razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
(ureditev in vzdrževanje tržnega prostora), del v višini 9.300 EUR za zemljiške operacije 
(vzdrževanje melioracijskih jarkov), del pa za zdravstveno varstvo rastlin in živali 
(32.600 EUR – varstvo zapuščenih živali). 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 
gospodarstvo 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 160 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: " Kako se obračunava komunalni prispevek v občini Domžale? " Ali za obračun 
obstaja kakšna lestvica, ki pogojuje koliko je prispevka po posameznih območjih? Kot vemo 
se obračunava NUSZ po določeni tabeli in je odvisen od regije-območja-naselja na katerem se 
nepremičnina nahaja. Zato je pomembno, da investitorju takoj lahko odgovorimo, koliko ga 
bo sama investicija stala in ne, da se šele kasneje ugotavlja višina komunalnih prispevkov. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Lidija Ambrož Marčun /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: 

1. Pri odmeri komunalnega prispevka in pri odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča gre za dva različna postopka, ki se med seboj razlikujeta:  
 

Komunalni prispevek se odmerja investitorjem pred začetkom gradnje v upravnem 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.   Odločbe v tem primeru izdaja občinska 
uprava Občine Domžale.    

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  se obračunava  za že zgrajene objekte oz. 
za nezazidana stavbna zemljišča. Odločbe enkrat letno izdaja Finančna uprava 
Republike Slovenije. V nadaljevanju pojasnjujemo še naslednje: 

2.  Komunalni prispevek v Občini Domžale se odmerja na podlagi Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale. V kolikor se gradnja nahaja na območju, ki se ureja z 
Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ali lokacijskim načrtom 
(LN) ali Zazidalnim načrtom (ZN) pa je za ta območja sprejet posebni program 
opremljanja na podlagi katerega se odmeri komunalni prispevek na tem 
območju. S plačilom komunalnega prispevka bodoči investitor poravnava del 
stroškov za že zgrajeno komunalno opremo za izvajanje obveznih in izbirnih 
gospodarskih javnih služb , katere gradnjo  mora na podlagi Zakona o 
prostorskem načrtovanju zagotavljati občina..  
 

Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in 
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno 
površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo (1. odstavek 82. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt) ter po enotni formuli: KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + 
(Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt), ki jo določa Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka v 4. odstavku 6. člena. Formula je navedena tudi v občinskem 
odloku, kjer so določeni tudi vsi ostali podatki potrebni za odmero komunalnega 
prispevka (stroški na m2 parcele; stroški na m2 neto tlorisne površine za posamezno 
komunalno opremo; faktorji dejavnosti,....).  



Stroški na m2 parcele (Cpi); stroški na m2 neto tlorisne površine (Cti) za posamezno 
komunalno opremo ter faktorji dejavnosti so v odloku določeni in enaki za vse 
investitorje na območju Občine Domžale ne glede na področje. 

Vsak posamezni investitor ali njegov predstavnik s strani občinske uprave (oddelka za 
komunalne zadeve) lahko pridobi podatek o višini komunalnega prispevka v kolikor 
posreduje oziroma razpolaga z osnovnimi podatki, ki so potrebni za izračun oziroma 
podajo informativnega zneska komunalnega prispevka (zemljišče predvidene gradnje, 
neto tlorisna površina predvidenega objekta ter namembnost objekta).  

Na oddelku za komunalne zadeve dnevno podajamo natančna pojasnila in informacije 
glede izračuna, postopka odmere komunalnega prispevka in njegove višine. 

3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Domžale se odmerja v 
skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št.: 6/2005 – UPB). Nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidana stavbna zemljišča in 
nezazidana stavbna zemljišča. Zavezane za plačilo nadomestila je  neposredni 
uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Vse postopke vodi Finančna 
uprava Republike Slovenije po davčnem postopku.  Občina Domžale pa 
pripravlja le baze podatkov. Višina nadomestila je sicer odvisna od : 
 

•          opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in   
napravami; 

•          lega in namembnost stavbnega zemljišča; 
•          smotrne izkoriščenost stavbnega zemljišča; 
•          izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih 
dejavnostih. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILI: Gregor Rebolj, Aljoša Repanšek in Andrej Bokan, OKZ Domžale  

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 161 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Na tržnici Domžale se ob sobotah dogajajo prijetni kulturni dogodki z raznimi 
predstavitvami in nastopajočim. Prireditve financira Občina Domžale. Zato postavljam 
vprašanje: Kdo izbira, nadzira in kontrolira prireditve na domžalski tržnici? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Lidija Ambrož Marčun /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na večnamenski ploščadi pri tržnem prostoru v Domžalah se 
odvijajo dogodki z naslovom Dobrodošli v Domžalah,  na katerih se s svojo kulinariko, 
običaji, turistično ponudbo in kulturo predstavljajo različne slovenske pokrajine in 
občine. Nekateri dogodki pa so tematski kot npr., Vrtičkarska sobota, Športna sobota, 
Zdravilne energije, Dobrote Slovenije, ArtD sejmi rokodelcev na katerih se s svojimi 
izdelki predstavljajo okoliški rokodelci, dogodke pa popestri glasbeni program.  
Sodelujoče izbira in povabi sodelavec iz urada župana Vido Repanšek, ki dogodke tudi 
nadzira. Glede na dobro obiskanost in odziv obiskovalcev so se dogodki dobro prijeli in 
bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje. V kolikor pa imate kakšen predlog koga 
povabiti v bodoče pa Vas prosimo, da Vaš predlog posredujte sodelavcu Vidu 
Repanšku  vido.repansek@domzale.si 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Vido Repanšek,  svetovalec župana, vodja projektov 
 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 162 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Definicija kategorizacije občinskih cest je, da kategorizacija občinskih cest 
prikazuje formalno pravno in dejansko rabo javnih cest na območju Občine Domžale. 
Kategorizacija se skladno s potrebami, razvojem občine in novimi gradnjami spreminja. 
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest občina na novo 
kategorizira le tiste ceste, ki so v lasti občine ali imajo zaznambo javnega dobra ter je izkazan 
javni interes, da se uporabljajo za javni promet. 

Določene javne občinske ceste, ki se izvzemajo iz kategorizacije javnih cest v občini 
Domžale, se uporabljajo za javni promet v enaki meri in obsegu kot so se vsa leta do sedaj, ali 
se je njihova uporaba in namen spremenila? 

Zanima me glavni razlog, zakaj se navedene oziroma določene javne ceste v občini Domžale, 
ki so kategorizirane kot javne ceste, izvzemajo iz kategorizacije javnih cest? 

Ali so navedene spremembe kategorizacije javnih cest-poti usklajene s krajevno skupnostjo, 
se krajevna skupnost strinja z določenimi spremembami? 

Kaj pomeni sprememba kategorizacije javnih poti glede letnega vzdrževanja teh poti? 

Hvala za odgovor. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marjeta Rode /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 9. seji dne, 15. 10. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V priloženem gradivu za sejo občinskega sveta  smo za vsak 
predlog nove kategorizacije ali ukinitev obstoječe kategorizacije javne ceste,  navedli 
tudi razlog. V večini primerov gre za ukinitev kategorizacije določenih javnih poti, 
ker se nahajajo na zasebnih zemljiščih, predlog za ukinitev pa je bil podan s strani 
samih lastnikov zasebnih zemljišč, v posameznih primerih pa tudi s strani  krajevnih 
skupnosti.  
 
Vse pobude za  spremembo kategorizacije na območju Občine Domžale, ki jih je prejel 
Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale od leta 2011 dalje, smo pred 
predlaganimi spremembami preučili ter do njih  zavzeli stališče.  
 
Tudi v nadaljevanju bomo preučili vse pripombe, ki bodo podana v času med prvo in 
drugo obravnavo predlaganih sprememb odloka o kategorizaciji, ter se do njih 
opredelili.  
 
V kolikor posamezna cesta ni več kategorizirana,  jo upravljavec občinskih cest ni več 
dolžan vzdrževati, razen če gre za tiste ne kategorizirane javne površine, ki so v lasti 
Občine Domžale ali  so opredeljene kot javno dobro.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve  
 



 
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 163 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: V organizaciji Svetniške skupine DeSUS Domžale je bila organiziran posvet o 
socialnem podjetništvu, ki jo je podprl župan Toni Dragar  in podžupanja Renata Kosec. 
Udeležilo se je  18  občanov vseh starosti.  

V drugi fazi smo organizirali delavnico, ki jo je župan finančno podprl. Oblikovale so se 
interesne skupine, ki so pripravile predloge vsebin, ki bi se lahko odvijale znotraj statusnih 
oblik: društev, zadrug, kooperativ, d.o.o. 

Tretja faza je bila namenjena proučitvi možnosti, ki bi jih lahko zainteresiranim ponudila 
občina in bi vstopila kot aktivni dejavnik pri ustanavljanju socialnih podjetij. Skladno z 
Zakonom o socialnih podjetjih in Zakonom o stvarnem premoženju lokalnih skupnosti smo 
pričakovali, se bodo aktivnosti nadaljevale, še posebej zato, ker so možnosti za razvoj in 
črpanje sredstev tako iz razpisov za razvoj tovrstnih oblik, kot tudi iz EU skladov, Na 
razpolago so nepovratna sredstva  za start up podjetja, sredstva za mrežno podporno okolje, ki 
jih razpisuje MGRT in sredstva MDDSZEM za financiranje učnih socialnih podjetij, v katerih 
bodo priložnosti za nova delovna mesta za mlade in deficitarne poklice.  

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v  deveti alineji 29. 
člena omogoča občini oddajo svojega nepremičnega premoženja socialnim podjetjem v 
brezplačno uporabo. Vendar naprej z akcijo ne moremo, ker ni strokovne podpore s strani 
občinske uprave. 

Sprašujem : 

1. Ali je v naši občini volja za izvedbo aktivnosti za vzpodbude za razvoj socialnega 
podjetništva? 

2. Smo pripravljeni stopiti nasproti zainteresiranim in jim nuditi strokovno pomoč,  
oddati prazne občinske prostore pod pogoji, kot jih predpisuje Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih? Ali je možno pričakovati 
celovito akcijo s strani občine? 

3. Zakaj je  v mnogih  občinah širom Slovenije voditi aktivnosti za napredek in razvoj 
lokalne skupnosti v naši občini pa večino tega ni možno izvesti? 

4. Gospod Župan kakšno je vaše stališče v zvezi predlogi in kako si predstavljate 
prosperiteto naše občine brez usmerjanja in vodenja določenih aktivnosti s strani 
vodstva občine in njenih strokovnih služb? 
 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 



VSEBINA ODGOVORA: Občina ima v okviru zakonskih možnosti interes spodbujati in 
podpirati razvoj socialnega podjetništva, saj le to prinaša širše družbene koristi tako za 
posameznike, kot za širšo javnost. Namen spodbujanja in podpore je namreč povečanje 
zaposljivosti težje zaposljivih ranljivih skupin, njihovo aktivno vključevanje na trg dela, 
razvoj inovativnih rešitev za zadovoljevanje javnih potreb ipd. 
 
V juniju 2015 smo v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 
podjetništva vzpostavili pravne podlage za spodbudo in podporo projektom na področju 
socialnega podjetništva.  
 
Z ogledom praznih poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti 36, ki bi potencialno lahko 
bili na razpolago za opravljanje mirne poslovne dejavnosti socialnega podjetništva, je 
pristojni oddelek konkretno pristopil k realizaciji zakonskih možnosti, ki jih nudi Zakon 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V letu 2015 je 
namreč Oddelek za premoženjske zadeve izvajal odprodajo občinskih poslovnih 
prostorov, ki so bili s stroškovnega vidika nerentabilni (občina je z oddajo določenih 
starih poslovnih prostorov realizirala manj prihodkov, kot je bilo s poslovnimi prostori 
povezanih stroškov).  
 
Svetovanje na področja podjetništva nasploh in tudi s področja socialnega podjetništva 
(ustanovitev, pravne oblike, zakonodaja ipd.) izvaja Območna obrtno podjetniška 
zbornica Domžale, kjer lahko zainteresirani vse dni v tednu po predhodno usklajenem 
terminu dobijo odgovore na vsa vprašanja tudi s področja socialnega podjetništva. 
Kontaktna številka OOZ Domžale je 01 721 93 70 ali 01 721 93 75 (mag. Ljuba Gaber). 
Svetovanje je brezplačno, svetujejo občanom občine Domžale, ne glede na članstvo v 
zbornici. S strani OOZ Domžale smo dobili informacijo, da v letu 2015 ni bilo nobenega 
povpraševanja po svetovanju s področja socialnega podjetništva.  
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 
gospodarstvo 
 
 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 164 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Na območju Podrečja in Šumberka Elektro Ljubljana podira oz. čisti podrast pod 
daljnovodom. Ko so sekali grmičevje v brežini reke Rače, so grmičevje pustili tam, nekaj 
pade v vodo, nekaj ostane na brežini. Predlagam, da bi občinske službe šle v akcijo in 
povedale tem izvajalcem, da naj to posekano grmičevje odstranijo. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse 
generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Izvajalci odstranjevanja podrastja pod električnimi 
daljnovodi imajo pri odstranjevanju  naslednja navodila: 

- odstranjevanje podrasti v gozdu: podrast se poseka in pusti v gozdu, da strohni, 
- odstranjevanje podrasti na travnikih: podrast se poseka, posekano zmeljejo in 

pustijo na travniku, 
- ob potokih: podrast se poseka, posekano se zloži na raven del obrežja in pusti, da 

strohni. 
 
Način odstranjevanja podrastja bo po navedbah nadzorne službe Elektro Ljubljana 
ostal isti, dokler ne bodo dobili novih navodil. Odvoz podrtega podrastja bi predstavljal 
prevelik strošek, poleg tega pa gre za naravne materiale, ki izvirajo iz  okolja. 
 
Občina Domžale veliko naporov vlaga v izvajanje protipoplavnih ukrepov. Zato ostro 
nasprotuje takšnemu načinu odstranjevanja podrastja pod električnimi daljnovodi in je 
v zvezi s tem na Elektro Ljubljana poslala dopis z zahtevo po spremembi navodil. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franci Kozinc, občinski inšpektor 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 165 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Cesta, ki povezuje tržnico v Domžalah s Karantansko cesto je asfaltirana. Ob njej 
je na vzhodni strani pločnik. Toda ta pločnik se konča cca 15m pred začetkom križišča z 
omejeno cesto. Torej na dolžini 15m ni pločnika in tu se tudi cesta zoži. Po tem delu ceste 
torej vozijo avtomobili, hodijo pešci in mlade mamice z vozički. Zakaj se ne more zgraditi še 
teh 15m pločnika? To je na območju Doma upokojencev Domžale. Tudi za varovance tega 
doma bi bil dostop do tržnice bistveno bolj varen. V dogovoru z Domom upokojencev in 
Občino bi ta problem z lahkoto rešili, kajti tudi za to ni potrebno veliko finančnih sredstev. 
Predvsem pa bi morala tu pokazati dobro voljo Občina, če ji je kaj do prebivalcev Občine 
Domžale, predvsem pa do varnosti obiskovalcev domžalske tržnice. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na podlagi vaše pobude bomo preverili površino zemljišč, ki 
so v lasti občine in potek meje v delu ceste, kjer ste predlagali gradnjo pločnika.  
 
V kolikor se bo izkazalo, da je  na razpolago zadosten obseg površin v lasti občine oz. da 
je možen dogovor z lastnikom sosednjega zemljišča za zagotovitev zadostnega profila 
pločnika, bomo pristopili k načrtovanju izgradnje v prihodnjem letu.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve  
   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 166 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Občani se še vedno pritožujejo nad cenami Prodnika t. j. komunalnih storitev in 
zato sprašujejo, kdaj se bo cena tudi pri Prodniku v naši občini znižala. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Cene komunalnih storitev so oblikovane na podlagi državnih 
predpisov (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je začela veljati 1. 5. 2013) in strokovnega 
elaborata, katerega vsebino določa navedena Uredba, in s katerim je bila opravljena 
ocena vrednosti omrežja v posamezni občini. S predpisi usklajene in elaboratom 
utemeljene cene je potrdil tudi Občinski svet Občine Domžale.  
 
Ena večjih sprememb, ki jih je uvedla zgoraj navedena Uredba, je omrežnina, ki 
predstavlja del cene, ki pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih pokriva stroške 
potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Dejstvo je, da je 
življenjska doba vodovodnih cevovodov znaša od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je 
treba dele vodovodnega oz. kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Cevovodi v 
občini Domžale so stari 50 let in več in nujno potrebni obnove, v nasprotnem primeru se 
lahko zgodi, da bo v prihodnje ogrožena oskrba s pitno vodo.  
 
Višina omrežnine je skladno s predpisi določena glede na dolžino oziroma vrednost 
infrastrukture ter število in zmogljivost priključkov na to omrežje. Ker je razmerje med 
dolžino vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja ter številom priključkov na 
omrežje v vsaki občini drugačno, je tudi omrežnina v vsaki občini drugačna. V občinah, 
kjer je poselitev gostejša in je več priključkov na kilometer omrežja, je omrežnina nižja 
kot v občinah, kjer je poselitev redkejša in je priključkov na kilometer posameznega 
omrežja manj.  
 
Od uvedbe omrežnin je Občina Domžale intenzivno in sistematično pristopila k 
obnovam dotrajanih cevovodov. Ob tem je treba poudariti, da so vsa sredstva, ki jih 
Občina Domžale prejme z naslova omrežnin, namenjena izključno obnovam 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Znižanje omrežnin bi pomenilo zmanjšanje 
investicij, saj bi občina s tega naslova prejela manj sredstev, kot bi bilo potrebno za 
redne obnove vodovoda in kanalizacije. Z vlaganjem sredstev v obnovo in vzdrževanje 
infrastrukture na področju pitne vode, odpadnih voda in odpadkov, bo občankam in 
občanom tudi v prihodnje zagotovljen visok nivo komunalnih storitev – varna in 
zanesljiva oskrba s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadnih voda in s predpisi usklajeno 
ravnanje z odpadki.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Marko Fatur, direktor JKP Prodnik, d.o.o. 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 167 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Čebelarji in predsednik ČD Krtina Dob smo razočarani, ker v letošnjem letu ni 
bilo odzivov na naše prošnje za sofinanciranje raznih projektov (obisk Hrvaških čebelarjev (ni 
bilo predstavnika Občine), … ). Prav tako predsednik ČD Krtina Dob sprašuje, kdaj bo letos 
razpis za društva s kmetijsko dejavnostjo. Zato se čebelarsko društvo Krtina Dob ne more 
odzivati na prošnje občine za sodelovanje na različnih občinskih proslavah. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina se na prošnje za sofinanciranje projektov s področja 
čebelarstva, ni odzvala, ker v Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2015 za 
področje čebelarstva in za društva s kmetijsko dejavnostjo ni bilo predvidenih nobenih 
proračunskih sredstev. To je tudi razlog, da ni bilo razpisov, s katerimi bi posamezne 
interesne skupine, ki delujejo na omenjenem področju, pridobila dodatna sredstva za 
svojo dejavnost. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 
gospodarstvo 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 168 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Pobudo in vprašanje daje krajan, ko je doživel ob izkopu jame za pogreb 
pokojnika, da v dvojnem družinskem grobu ni bilo evidence, kje je bil zadnji pokojnik 
pokopan, ali na levi ali desni strani dvojnega groba. Zato želi odgovorne spomniti, da je 
potrebno dosledno voditi tozadevno evidenco. Seveda on ne ve ali se je to zgodilo samo v 
njegovem primeru ali se to dogaja tudi drugim. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Odkar je Javno komunalno podjetje Prodnik prevzelo 
izvajanje javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Domžale (v 
omejenem obsegu že leta 2005, v celoti pa leta 2014), podizvajalec pogrebnih storitev 
vsekakor vodi ustrezne evidence o lokaciji krst in žar v grobovih, po nam dostopnih 
informacijah pa naj bi jih tudi že prej. Odkar je podjetje Prodnik pričelo z izvajanjem 
te javne službe, se prvič srečujemo s takšnim primerom, ki za svojce prav gotovo ni 
prijetna izkušnja in je posledica določenih posebnih okoliščin. Predvidevamo, da gre za 
grobni prostor, katerega spominsko ploščo so zaradi prestavljanja starega 
pokopališkega zidu pred mnogimi leti morali nekoliko prestaviti, pri čemer je očitno 
prišlo do razlike med lokacijo glede na spomenik v evidencah in dejanskim stanjem. 
Vsekakor bodo evidence na vseh pokopališčih v občini Domžale tudi v prihodnje 
natančno vodene. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Marko Fatur, direktor JKP Prodnik, d.o.o.  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 169 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se ustanovi delovna skupina za spremembo Poslovnika Občine 
Domžale, ki bo aktivno pristopila k spremembi. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Statutarno pravna komisija pripravlja spremembe in 
obravnava pobude za spremembo poslovnika občinskega sveta. Na seji komisije dne 
11.11.2015 je bilo dogovorjeno, da se bo začel postopek za spremembo. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Marjana Guna, protokolarna uslužbenka v Uradu župana 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 170 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se uredi dodatna razsvetljava na ulici Matije Tomca in 
Slamnikarski cesti. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Zahvaljujemo se vam za pobudo, ki jo bomo preučili skupno s 
projektantom-strokovnjakom za javno razsvetljavo. Po prvi oceni bi bilo potrebno 
dodatno osvetliti Slamnikarsko cesto v zgornjem delu ceste pri vrtcu. Izvedene bodo 
meritve osvetljenosti površin. V kolikor se bo izkazalo, da je Slamnikarsko cesto 
potrebno dodatno osvetliti jo bomo uvrstili v plan izvedbe za naslednje leto.  
 
Prav tako bomo dodatno osvetlili javne površine na Ul. Matije Tomca proti križišču s 
Slamnikarsko cesto. 
  
ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 171 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da Občina Domžale v okviru športnega parka Domžale pristopi k 
postavitvi pokritega bazena. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V okviru NRP 18006 Obnova kopališča Domžale smo z 
naročilom idejne zasnove za obnovo kopališkega kompleksa, pristopili k celoviti obnovi 
kopališča.  Med drugim načrtujemo preureditev obstoječega bazena v olimpijski bazen, 
gradnjo novega srednje velikega bazena, preureditev zunanjih  - pohodnih površin in 
površin za sončenje in še nekatere druge elemente, ki bodo na novo oblikovale 
zaključeno celoto kopališča. Ena izmed pomembnih odločitev v zvezi s tem je tudi 
odločitev o  pokritju bazena, o čemer smo se tudi veliko pogovarjali pri načrtovanju 
preureditve. Pokritje je seveda smiselno na olimpijskem bazenu, če za tem stoji 
program, ki bi ga lahko izvajali preko zime. V okviru idejne zasnove prenove 
kopališkega kompleksa bomo proučili tudi prostorsko izvedljivost  sezonskega pokritja 
olimpijskega bazena.      
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 172 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Prosim, da mi natančno navedete koliko sredstev je bilo od začetka investicije 
vloženih v Češminov park? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V ureditev Češminovega parka v Domžalah je bilo 
investiranih 910.311,12 EUR.  
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 
gospodarstvo 
 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 173 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zanima me ali lahko društva, ki so na podlagi razpisa pridobila sredstva s strani 
občine, le-ta porabijo za pogostitve? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje kulturnih 
projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika 
za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih programov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Domžale, Občina Domžale ne sofinancira stroškov reprezentance 
oziroma pogostitev, kar pomeni, da na podlagi javnega razpisa pridobljena javna 
sredstva ne smejo biti porabljena za takšen namen. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 174 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Občina Domžale je zelo široka in ima veliko narave, zato predlagam, da občina 
naredi nek videopromocijski film, ki bi predstavil občino v še večji in še lepši luči, ker to ima 
danes skoraj vsak. S skromnim vložkom je mogoče narediti dober videoposnetek, ki bi bil 
dodana vrednost na naši spletni strani. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse 
generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je januarja 2012 v videoprodukciji Mojo 
Film izdala predstavitveni plošček Občina Domžale – Na rečnem bregu spletena 
prihodnost! Enaka vsebina ploščka je bila v promocijske namene narejena tudi v 
angleškem in nemškem jeziku. Dolžina videa je 15 minut in pol. Video vsebino Domžal v 
vseh treh jezikih hranimo v PR pisarni in jo uporabljamo predvsem v promocijske 
namene. Se pa strinjamo, da je občina Domžale živa zadeva, ki se dnevno spreminja in 
po določenem času zahteva tudi posodobitve, tako da bo nov video občine zagotovo eden 
izmed naslednjih projektov Občine Domžale. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Teja Hauptman, višja svetovalka za stike z javnostmi 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 175 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Statutarno pravna komisija je nosilec sprememb poslovnika. Na komisiji je 
dogovorjeno, da se bo ta postopek začel, kjer bomo obravnavali pobude za spremembo, ki so 
bile dane. Predlagam, da se te obravnave udeleži tudi župan in ostali predstavniki, ki so 
predlagali  določene spremembe, da opravimo to debato. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Vaš predlog smo posredovali predsedniku Statutarno pravne 
komisije, ki sejo sklicuje. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Marjana Guna, protokolarna uslužbenka v Uradu župana 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 176 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Na enem od ekoloških otokov se je pojavil zabojnik podjetja Humana, ki zbira 
stara oblačila, glede na to, da gre za komercialno zadevo, me zanima ali se te kontejnerji 
pojavljajo z vednostjo občinske uprave in Prodnika ali je to kar nekdo pripeljal tja in kakšen 
je dogovor v zvezi s tem, če sploh obstaja. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Primož Škofic /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 24. členu določa 
katere ločene frakcije se lahko zbirajo v skupnih zbiralnicah – na ekoloških otokih. Na 
teh mestih je dovoljeno zbiranje tudi drugih vrst odpadkov. Opremo za ločeno zbiranje 
drugih vrst odpadkov se na mesta skupnih zbiralnic lahko postavijo le na podlagi 
sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe. 

Skladno z določili odloka sta podjetji JKP Prodnik in Humana podpisali potrebno 
pogodbo. Na skupnih zbiralnicah se nahajajo tudi zabojniki podjetja Textil Verwetung 
Gmbh (A.S.A.), katero v Sloveniji zastopa podjetje Autran d.o.o., ki pogodbe s 
podjetjem JKP Prodnik še ni sklenilo. V zvezi s tem je v teku inšpekcijski postopek. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc Kozinc, občinski inšpektor  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 177 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: V času I. Svetovne vojne je padlo nekje 800 Domžalčanov. V Domžalah obstaja 
društvo Rudolfa Maistra, ki so podali že več pobud, da bi se postavil spomenik tem 
Domžalčanom. Dajem pobudo, da se preuči možnost za postavitev spominskega obeležja tem 
bivšim someščanom. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za pobudo. Na spletnih straneh Zveze društev General 
Maister je zaslediti, da v Sloveniji obstaja 17 spomenikov oziroma spominskih obeležij 
generalu Rudolfu Maistru. Zadnji spomenik naj bi bil odkrit konec leta 2012 na Ptuju. 
Spomenik je odkrilo Društvo general Maister Ptuj v sodelovanju in ob pomoči Mestne 
občine Ptuj ter nekaterih sponzorjev in donatorjev (vir podatkov: www.ptuj.si).  
 
Gre za projekt, ki zahteva tako sodelovanje pristojnega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, ustrezne natečajne rešitve koncepta spomenika, kar pa je vezano tudi na 
primerno lokacijo.   
 
Občina Domžale v letnem proračunu zagotavlja tudi sredstva za ohranjanje kulturne 
dediščine ter vsako leto na podlagi Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in 
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale, objavi javni razpis za 
projekte ohranjanja kulturne dediščine. Ocenjujemo, da bi v primeru, da ima društvo 
vsaj idejno že zamišljen projekt, lahko za določene aktivnosti tudi na podlagi 
omenjenega javnega razpisa, ko bo objavljen,  pridobilo javna sredstva. Ker pa gre za 
letne razpise, mora biti aktivnost izvedena tudi v letu v katerem bi društvo kandidiralo s 
projektom.  
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 178 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: V proračunu za leto 2015 je bilo na postavki izgradnja otroških igrišč (192105) za 
novogradnji v Depali vasi in Ihanu namenjenih 20.000 EUR, drugih rekonstrukcij in adaptacij 
v obrazložitvi ni bilo zaslediti. 

Prosim za podatke o stroških ureditve obeh igrišč, ločeno za Ihan in Depalo vas. 

Zanima me, ali je bil pripravljen projekt ureditev, kdo je bil avtor in kolikšni so bili stroški 
projekta. Kdo je bil nosilec investicije, kakšna igrala so bila postavljena in koliko je ureditev 
igrišča stala. V Ihanu je poleg dveh gugalnic postavljen tobogan in klopca, čemur ne bi mogli 
reči otroško igrišče, če pa že, so postavljeni elementi zastareli in ne omogočajo inovativnega 
igranja, strošek izgradnje pa ne bi smel dosegati četrtine predvidenih proračunskih sredstev. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Andreja Pogačnik Jarc /LTD-Toni Dragar-Lista za vse 
generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Sredstva na postavki izgradnja otroških igrišč (192105) so 
bila s pogodbo o zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževanje  prenesena na 
upravljavca otroških igrišč Zavod za šport in rekreacijo Domžale. Igrišče v Depali vasi 
bo realizirano v prihodnjem letu, saj je trenutno v teku urejanje lastništva zemljišča na 
katerem bo igrišče postavljeno. Predlog predvidene postavitve igral  glede na  prostor in 
razpoložljiva sredstva v višini 10.000 EUR je pripravilo podjetje EKO IGRALA d.o.o., 
predlog je potrdila KS Venclja Perka. Igrala bodo kupljena na zalogo ter postavljena 
spomladi oz. takoj ko bo to omogočalo urejeno lastniško stanje zemljišč. 
 
Prvotno predvidena lokacija za otroško igrišče v Ihanu se je izkazala za neprimerno. 
Prostor v ŠP Ihan se nahaja neposredno ob cesti, od katere ni razmejeno z ograjo, 
hkrati pa so v neposredni bližini površine za dinamične športne dejavnosti. Na podlagi 
pobude občanov in razpoložljive opreme je Zavod za šport in rekreacijo Domžale v 
sklopu prevzema površin v  ŠP Ihan postavil igrala, ki dopolnjujejo dejavnost športnega 
parka in niso mišljena kot izključno otroško igrišče. Občina v tem trenutku išče 
primerno alternativno lokacijo za umestitev otroškega igrišča. Ena izmed njih je tudi ob 
razširjeni osnovni šoli, za kar pa je potrebno prvotno izvesti umestitev omenjenega 
objekta v prostor. Trenutno je v izdelavi idejna zasnova objekta in okolice, ki bo 
pokazala ali je možno v razpoložljivi prostor umestiti tudi otroško igrišče ali pa je 
potrebno poiskati alternativno lokacijo. Enako kot v Depali vasi bodo igrala kupljena na 
zalogo ter postavljena takoj ko bo določena primerna lokacija za otroško igrišče. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije 
 
 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 179 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Moje vprašanje št. 144 se je nanašalo na prošnjo za seznam objektov in zemljišč 
strateškega pomena za Občino Domžale, ki ima Občina Domžale na njih predkupno pravico. 
Govorim o Univezalu, Kovinarju, Metalki, makadamskem parkirišču med Tušem in tržnim 
prostorom. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občinski svet Občine Domžale je leta 2012 sprejel Razvojni 
program Občine Domžale 2012 – 2025 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/2012). V 
razvojnem programu je zapisano, da bo Občina skrbela za urejeno podobo javnega 
prostora tudi z nakupi strateških zemljišč, predvsem v središču mesta. Poimensko so 
naštete tri lokacije, in sicer lokacija Kovinar, lokacija Univerzale in lokacija parkirišče 
Metalka. Poleg naštetih lokacij so z vidika krepitve javnih funkcij naselij zanimiva še 
druga območja, tako znotraj naselja Domžale, kot v drugih naseljih s centralnimi 
funkcijami v Občini. Glavni instrument gospodarjenja z nepremičninami so občinska 
predkupna pravica, spremljanje in udeleževanje javnih dražb na Sodišču in ukrepi 
prostorskega načrtovanja, predvsem podrobnejša namenska raba prostora. 
 
Za lokacijo Kovinar (parc. št. 4758/3 k.o. Domžale) je na Občino Domžale vlogo za 
(ne)uveljavljanje predkupne pravice naslovilo podjetje Gaber d.o.o., dne 17.12.2014. V 
vlogi je bila navedena prodajna cena. Občina Domžale je potrdilo izdala dne 19.12.2014 
in predkupno pravico uveljavljala na delu zemljišča, v naravi cesto, pločnik, park in 
parkirišče.  
 
Za lokacijo Univerzale je podjetje FIN-DO d.o.o. na Občino Domžale dne 22.7.2015 
naslovilo vlogo za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice. V vlogi je bila 
navedena tudi prodajna cena območja. Občina Domžale je predkupno pravico 
uveljavljala na zemljiščih, ki ležijo v območju sprejetega OPPN D1/2 Center (parc. št. 
3996, 3997, 3998, vse k.o. Domžale). Na podlagi ponudbe za omenjena tri zemljišča, z 
dne 14.9.2015,  je Občina Domžale, dne 30.9.2015, izdala potrdilo, da predkupne pravice 
ne uveljavlja. 
 
Za lokacijo Metalka na Občini Domžale nismo prejeli vloge za (ne)uveljavljanje 
predkupne pravice. Območje smo neuspešno poskušali od lastnika kupiti, vendar 
dogovor o razumni ceni ni bil možen. Občinski svet je sprejel občinski podrobni 
prostorski načrt za območje D7/4 – Kulturni dom Franca Bernika (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 1/2014), ki območje opredeljuje kot parkirišče in je podlaga za 
razlastitev. Trenutno potekajo aktivnosti za začetek postopka razlastitve. 
 
Makadamsko parkirišče med tržnico in trgovino Tuš je v lasti podjetja Tuš 
nepremičnine d.o.o. in v veljavnem prostorskem planu uvrščeno v območje D1/2 Center 
za katerega velja občinski prostorski načrt. Ustrezne vloge za izdajo potrdila o 
(ne)uveljavljanju predkupne pravice Občina Domžale ni prejela v reševanje. 



ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 180 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Predlagam, da bi se vsa občinska vozila označila s trajnimi ali permanentnimi 
oznakami Občine Domžale, mogoče bi se iz tega predloga izločil avto, ki ga vozi župan. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Anže Korošec /LTD- Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Označevanje občinskih vozil bomo vključili v projekt izdelave 
celostne podobe Občine Domžale. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 181 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: JKP Prodnik lahko izda informacijo, koliko se zbere sredstev investicijskega dela, 
ki smo ga začeli zbirati lansko leto maja in kakšen je plan porabe teh sredstev, kaj se je že 
naredilo in kaj se bo? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Doroteja Grmek /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Pri planiranju investicij v obnovo vodovoda in kanalizacije 
sodelujemo občinske službe s službami JKP Prodnik, delo pa običajno poteka po dveh 
poteh. Prva pot je, da se usklajujemo v tistem delu, kjer občina bodisi gradi novo 
komunalno infrastrukturo bodisi obnavlja ceste. Druga pot je, da JKP Prodnik občini 
predloži nabor investicijsko vzdrževalnih del, ki so nujno potrebna zaradi dotrajanosti 
cevovodov.  

Zamenjave cevovodov se izvajajo tako na primarnem kot tudi na sekundarnem 
vodovodnem omrežju. Primarni cevovodi večjih dimenzij presekov cevi povezujejo 
vodne vire z objekti (vodohrami, prečrpališča, objekti zajema vode) in naprej s 
sekundarnim omrežjem in imajo funkcijo napajanja sekundarnega omrežja. 
Sekundarni cevovodi so manjših dimenzij presekov cevi in napajajo uporabnike, nanj so 
izvedeni hišni priključki. 

Sredstva, ki jih JKP Prodnik pridobi iz omrežnin, predstavljajo sredstva, ki so 
namenjena zamenjavi vodovodnega omrežja. 

S sredstvi omrežnin tako službe občine Domžale kot tudi službe JKP Prodnik skrbno 
ravnamo in jih usmerjamo v komunalno infrastrukturo. V letošnjem letu, od začetka 
leta 2015, do sredine meseca decembra, smo za obnovo komunalne infrastrukture 
porabili 2.146.433 EUR. Seznam investicij oziroma vlaganj v komunalno infrastrukturo 
je, kar je razvidno že iz same vrednosti porabe, zelo obsežen zaradi česar seznama 
investicij v tem odgovoru ne navajamo. Seznam investicij je v celoti detajlno razviden iz 
sprejetega in veljavnega načrta razvojnih programov za leto 2015. Ravno tako je v 
načrtu razvojnih programov razviden plan investicij, ki bodo realizirane v letih 2016 in 
kasneje.    

ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 182 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo za sklic izredne seje. Gradivo: 

Na podlagi 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 2/12-uradno prečiščeno besedilo 2) podajamo spodaj podpisani občinski svetniki 
predlog za sklic izredne seje občinskega sveta občine Domžale, ki bo predvidoma 17. 12. 
2015. 

Zap. 
št. 

Ime in Priimek Podpis 

1   
2   
3   
4   
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6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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15   
16   
17   
18   
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20   
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23   
24   
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30   
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Razlogi za sklic: 
 
Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uredba (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12), 54. člena Poslovnika občinskega sveta OD (Ur. vestnik OD, št. 2/12-upb2) in 20. 
člena Statuta OD (Ur. vestnik OD, št. 9/11 – upb2) predlagamo obravnavo in potrditev 
spremenjenih cen brez davka na dodano vrednost za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, pri čemer zasledujemo cilj, da občinski svet potrdi 
spremenjene (nižje) cene. Občinski svet je na svoji 21. seji dne 18. 4. 2013, na podlagi Uredbe 
sprejel Sklep o sprejemu cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 
nadaljnjem besedilu: Sklep). Na podlagi navedene Uredbe je bilo na občinskem svetu dne 29. 
3. 2013 predstavljeno gradivo z naslovom »Cene storitev gospodarskih javnih služb varstva 
okolja«, h kateremu je Oddelek za komunalne zadeve podano pozitivno mnenje in med 
drugim navedel, da bo s spremembo cen javnih storitev občina tudi v prihodnje zagotavljala 
kvalitetno izvajanje javnih služb. Vendar ostaja dejstvo, da smo bili v postopku sprejemanja 
Sklepa svetniki z gradivom seznanjeni parcialno in sicer v okviru predloženega gradiva ni bilo 
predložene Uredbe, kot tudi v celotnem gradivu ni bilo eksplicitno navedeno, da občina še 
vedno lahko prizna subvencijo za uporabnike, kot so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti (3. točka 3. člena Uredbe), in da subvencije samo za izvajalce pridobitne dejavnosti 
niso več dovoljene. Glede na navedeno predlagamo 30 % znižanje cene vodarine, omrežnine 
za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode (kanalščina), odvoz blata iz 
obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in omrežnine za odvajanje komunalne 
odpadne vode. Sprememba cene bo uravnotežila višino cene z opravljeno storitvijo. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1.    Vprašanja, pobude in predlogi. Gradivo k točki 1, bo dostavljeno neposredno na sejo 
občinskega sveta. 
    
2.    Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi o sprejemu sklepa cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, Gradivo k točki 2 je podano v nadaljevanju: 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE DOMŽALE 
 

 

ZADEVA: SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O 
SPREJEMU CEN STORITEV OBVEZNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
VARSTVA OKOLJA  
 

NAMEN: Obravnava in potrditev spremenjenih cen 
brez davka na dodano vrednost za izvajanje 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja 

CILJ: Občinski svet Občine Domžale potrdi 
spremenjene cene brez davka na dodano 
vrednost za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 

PRAVNA PODLAGA: Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 54. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/12-
uradno prečiščeno besedilo 2) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 
2) 

PREDLAGATELJ: Svetniki s podpisi priloženimi v predlogu 
POROČEVALEC: mag. Tomaž Deželak 
FINANČNE POSLEDICE: Ob uveljavitvi spremenjenih cen se uvedejo 

subvencije v izračunu cen storitev javnih služb 
za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Domžale je na svoji 21. redni seji dne 18. 04. 2013 sprejel Sklep o 
sprejemu cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem 
besedilu: Sklep). Sklep je bil sprejet na podlagi  
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba). 
 
Navedeno Uredbo, je sprejela Vlada RS in je stopila v veljavo s 1. 1. 2013. Z dnem 
uveljavitve te Uredbe je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: OGJS) varstva okolja iz leta 2009. 
Uredba prinaša kar nekaj novih določb in sprememb, ki jih sta jih morala občina in izvajalec 
javne službe uskladiti in upoštevati in uveljaviti pri določitvi cen najkasneje do 31. 3. 2014. 
 
Najpomembnejše spremembe so: 
 
1. Pristojnost potrjevanja cen OGJS je z določili nove Uredbe prenesena na občine (5. člen 
Uredbe) in ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva. 
 



2. Predlaganje cen komunalnih storitev po Uredbi: 
 
Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene za z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna cena) za 
območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V kakšni višini bo 
občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno in z njo obremenil uporabnike, oziroma 
določil prodajno ceno, je v njegovi pristojnosti. Morebitna razlika med obema pa se pokriva s 
subvencijo iz občinskega proračuna (5. člen Uredbe). 
 
3. Občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti (3. točka 3. člena Uredbe), torej subvencije izvajalcem pridobitne 
dejavnosti niso več dovoljene. Izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale (v nadaljnjem besedilu: Prodnik) je bil dolžan razporediti 
uporabnike na gospodinjstva, nepridobitne in pridobitne organizacije. 
 
4. Uredba je določila novo razmerje med premeri vodomerov pri določanju omrežnine storitev 
OGJS z določitvijo višjih faktorjev omrežnine. 
 
5. Uredba je določila višjo obremenitev stanovalcev v večstanovanjskih stavbah in sicer se za 
vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20, enako kot za 
individualno stanovanjsko hišo. 
 
6. Uredba ukinja različne predračunske cene storitev OGJS med uporabniki kot so 
gospodinjstva in drugi uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse 
uporabnike (12. člen Uredbe). 
 
Na podlagi navedene Uredbe je bilo na občinskem svetu dne 18. 4. 2013 predstavljeno 
gradivo z naslovom »Cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja«. K 
predloženemu gradivu je bilo s strani Oddelka za komunalne zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
Oddelek) podano pozitivno mnenje. Oddelek je v svojem poročilu med drugim navedel, da bo 
s spremembo cen javnih storitev občina Domžale tudi v prihodnje zagotavljala kvalitetno 
izvajanje javnih služb varstva okolja ter hkrati investirala v obstojnost in izboljšanje 
infrastrukture javnih služb ter tako za občane danes in tudi v prihodnje zagotavljala nekatere 
najbolj temeljne dobrine in storitve. Predlagana sprememba cene naj bi imela dejansko 
osnovo v vrednosti in obsegu gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je bil 
sprejet Sklep. 
 
V sklepu je, med drugim, pod točko 1. »Oskrba s pitno vodo« navedeno, da se vodarina 
obračunava v višini 0,6702 eur/m3 ter, da se za omrežnino za oskrbo s pitno vodo obračunajo 
naslednji stroški (Omrežnina VOD)(EUR/mes):  
 
Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 
DN ≤ 20 1 7,4572 
 
Pod točko 2. Odvajanje komunalne odpadne vode obravnavanega sklepa je med drugim 
navedeno, da znaša strošek odvajanja komunalne odpadne vode (Kanalščina) v višini 0,2727 
EUR/m3.  
 
2.3 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode (Omrežnina KAN) (EUR/ mes):  
 



Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 
DN ≤ 20 1 8,2366 
 
Obrazložitev predloga spremenjenega sklepa: 
 
Dejstvo je, da smo bili svetniki z gradivom seznanjeni parcialno in sicer v okviru 
predloženega gradiva ni bilo predložene Uredbe, kot tudi v celotnem gradivu ni bilo 
eksplicitno navedeno, da Občina še vedno lahko prizna subvencijo za uporabnike, kot so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. točka 3. člena Uredbe), in da 
subvencije samo za izvajalce pridobitne dejavnosti niso več dovoljene. 
 
Zavedati se moramo dejstva, da se je na podlagi potrditve sklepa občinskega sveta Občine 
Domžale z dne 18. 4. 2013 glede spremembe cene za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, povečal delež namenskih sredstev, ki so izhajala iz 
najemnine. Do navedenega datuma je občina na letni ravni namenila 500.000,00 EUR, delež 
namenskih sredstev pa se je s spremembo povečal na 2.200.000,00 EUR. Menimo, da je 
povečanje v preveliki meri obremenilo družinske proračune občanov občine Domžale in 
nekaterim celo ogrozilo eksistenco. 
 
Glede na navedeno in glede na to, da je občina predlagala nesorazmerno povečanje cene 
storitev glede na kakovost opravljene storitve po dvigu cen, predlagamo 30 % znižanje cene 
vodarine, omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode 
(kanalščina), odvoz blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in 
omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode. Sprememba cene bo uravnotežila višino 
cene z opravljeno storitvijo. 
 
Občina Domžale bi morala upoštevati načelo sorazmernosti in pri podaji svojega mnenja 
glede predlagane spremembe cene upoštevati razmerje med potrebami in zmožnostmi 
občanov, ki plačujejo storitve javni službi,  in samimi ekonomskimi potrebami javne službe 
katere ustanoviteljica je občina. Navedeno je nujno potrebno za izpolnitev ciljev v 
nadaljevanju predlaganih sklepov in drugih aktov, na podlagi katerih so izdani ti sklepi. 
 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da javno podjetje opravlja monopolno dejavnost na 
obravnavanem področju in da potrošniki (občani) nimajo pri izbiri več možnih ponudnikov. 
Občina bi že v prejšnjem, osnovnem, predlogu morala upoštevati predlog o sorazmernosti in 
sprejeti sklep, ki bi bil za občane ugodnejši, obenem pa bi bil še vedno dosežen namen 
Uredbe. Glede na to, da občina pri svojem predlogu ni razmišljala o sorazmernosti med 
stroški občanov, njihovo možnostjo izbire in ceno, ki je bila predlagana in uveljavljena, je naš 
predlog utemeljen. 
 
Finančne posledice: S temi odhodki se bo delno zmanjšal prihodek gospodarske javne 
službe, in sicer odvisno od datuma uveljavitve novih cen. Za celoten učinek se bodo 
proporcionalno povečale subvencije iz občinskega proračuna.  
 
S spremembo načina financiranja javnih storitev bo občina Domžale še vedno kontinuirano 
zagotavljala izredno kvalitetno izvajanje obravnavane javne službe ter omogočala investiranje 
v obstojnost in izboljšanje obstoječe infrastrukture. 
Glede na vse navedeno občinskemu svetu Občine Domžale v potrditev predlagamo 
naslednje sklepe: 
 



1. SKLEP: Občinski svet Občine Domžale potrjuje cene brez davka na dodano vrednost za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:  
 
1. Oskrba s pitno vodo:  

1.1 Vodarina…0,46914 eur/m3 (Razliko do tržne cene subvencionira občina).  

1.2 Omrežnina za oskrbo s pitno vodo (Omrežnina VOD)(EUR/mes):  

Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 

DN ≤ 20 1 5,22 

 

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uredba). Razliko do tržne cene subvencionira občina. 

2. Odvajanje komunalne odpadne vode: 

2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode (Kanalščina)...0,19089 EUR/m3 (Razliko do tržne 
cene subvencionira občina).  

2.2 Odvoz blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav...0,2786 eur/m3 
(Razliko do tržne cene subvencionira občina).  

2.3 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode (Omrežnina KAN) (EUR/ mes):  

Premer vodomera Faktor omrežnine Omrežnina 

DN ≤ 20 1 5,76562 

 

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo. Razliko do tržne 
cene subvencionira občina. 

2. SKLEP: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, oblikuje 
in zaračunava spremenjene cene s februarjem 2016. Razliko do potrjene cene 
subvencionira Občina Domžale. 
 
3. SKLEP: Sklepi so oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 109/12)  in stopijo v veljavo 1. 2. 2016. 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 10. seji dne, 19. 11. 2015 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 



VSEBINA ODGOVORA: Odgovor na pobudo pod zgornjo številko, ki se 
nanaša  za   znižanje cen storitev  obveznih gospodarskih javnih služb varstvo okolja,  je 
vsebinsko enak odgovoru na svetniško pobudo številka 151, ki smo vam ga 
posredovali  na  10. seji Občinskega sveta dne 19.11.2015.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve 
 


