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Domžale, 21.6.2000, Št. 5-6     cena z DDV: 201,00 SIT

Na podlagi 1., 2. in  4. člena Zakona o
komunalnih taksah (Ur. list SRS, štev. 29/
65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Ur. list RS,
štev. 18/91 in 57/99), 25. člena Zakona o
prekrških (Ur. list SRS, štev. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Ur. list RS, štev. 10/91, 13/
93, 66/93, 39/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/
97, 73/98, 31/00 in 33/00),  52. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
štev. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/
95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/
97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/
99, 59/99) in 20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99)  je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 16. seji dne 07.
06. 2000 sprejel

O D L O K
O KOMUNALNIH TAKSAH V

OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa

- predmete in storitve, za katere se
plačuje komunalna taksa;

- taksne zavezance,
- način odmere in višino komunalnih

taks.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo

naslednji pomen:
- taksna obveznost – obveznost plačila

takse;
- taksni predmet – predmet ali storitev,

zaradi namestitve ali opravljanja
katere taksnemu zavezancu nastane
obveznost za plačilo takse,

- taksni zavezanec - pravna ali fizična
oseba, ki poseduje določen taksni
predmet ali  izvaja storitve po tem
odloku,

- javni prostor – površina javnih cest,
pločnikov, trgov in drugih javnih
površin pred poslovnimi in drugimi
prostori in vsaka druga površina, na
katerem je nameščen taksni predmet,
katerega sporočilnost je usmerjena
navzven, v odprt prostor, ne glede na
lastništvo nepremičnin, na katerih je
nameščen oz. postavljen taksni
predmet;

- javni lokali – gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, bari,
slaščičarne, obrati družbene
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prehrane, pivnice, bifeji, pizzerije, ipd.,
kot tudi k tem prostorom pripadajoči
vrtovi, terase in drugi prostori, v
katerih se zadržujejo gostje.

3. člen
V občini Domžale so predpisane

komunalne takse za naslednje predmete
in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v

javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih

lokalih ( avtomatsko kegljišče, stenski
avtomati, pikado, mini golf, namizni
nogomet, fliperji, biljard in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in
način plačevanja uporabe navedenih
sredstev)

3. za uporabo javnega prostora za
začasne namene (kioski, stojnice,
priložnostna parkirišča, zabavišča in
cirkus, letni in zimski vrtovi gostinskih
lokalov, ipd)

4. za uporabo trgov in javnih površin za
razstavljanje predmetov, prirejanje
razstav in drugih zabavnih prireditev,

5. za reklamne napise, objave in oglase
na panojih, tablah, fasadah ipd, ki so
postavljeni, pritrjeni, parkirani ali
drugače označeni na javnem
prostoru,

6. sporočila, objave in razglase po
lokalnih stabilnih in mobilnih
ozvočevalnih sredstvih,

7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago
zunaj poslovne stavbe.

4. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna

Občine Domžale.

II. ODMERA TAKSE

5. člen
Takse se določajo v točkah. Takse se

plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki  jo
s sklepom sprejme občinski svet.

6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve

odloka znaša 10 SIT.

Vrednost točke iz prejšnjega odstavka
se uskladi enkrat letno z indeksom rasti
življenjskih potrebščin po podatkih
zavoda za statistiko. Ugotovitveni sklep
o vrednosti točke sprejme župan/ja in ga
objavi v uradnem vestniku.

7. člen
Takse odmerja pristojni občinski

upravni  organ.

8. člen
Taksna obveznost se določa v dnevnem

znesku.
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III.PRIGLASITEV, NASTANEK IN
PRENEHANJE TAKSNE
OBVEZNOSTI

9. člen
Zavezanec je dolžan pristojnemu

občinskemu upravnemu organu priglasiti
nastanek taksne obveznosti pred njenim
nastankom ne glede na to, ali je taksni
zavezanec po tem odloku oproščen
plačila takse.

Taksna obveznost nastane z dnem
namestitve taksnega predmeta oziroma
z dnem začetka izvajanja storitve,
preneha pa z dnem odstranitve taksnega
predmeta oz. prenehanja izvajanja
storitev.

O višini takse, ki jo je dolžan plačati
taksni zavezanec oziroma o razlogih za
oprostitev odloči pristojni organ z
odločbo.

Takso mora taksni zavezanec plačati ob
izdaji odločbe.

Okoliščine, da taksnega predmeta
zavezanec začasno ni mogel uporabljati,
ne vpliva na taksno obveznost.

10. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti

mora vsebovati podatke o zavezancu,
število, vrsto in velikost  taksnih
predmetov, če je od velikosti odvisna
odmera taksne obveznosti, čas trajanja
oz. uporabe taksnega predmeta ali
storitve.

IV. TAKSNE OPROSTITVE

11. člen
Taksnega zavezanca se lahko  s pogodbo

za določen čas oprosti plačila komunalne
takse, če  le-ta lastna sredstva nameni za
ureditev javne komunalne infrastrukture.
Čas oprostitve se določi s pogodbo
upoštevaje višino vloženih sredstev
taksnega zavezanca ter višino takse, ki bi
jo bil slednji dolžan plačati.

12. člen
Plačila takse so oproščeni:

1. taksni zavezanci, ki opravljajo storitev,
ki zapade pod določila tega odloka, če
le-to izvajajo v humanitarne namene,

2. organizatorji volilne kampanje za
oglaševanje na taksnih predmetih, ki
so jim dodeljeni v skladu z aktom, ki
določa način plakatiranja v času
volilne kampanje,

3. lastniki ali upravljalci športnih
objektov za reklamne napise in
oglase, nameščene na teh objektih.

13. člen
Javni zavodi, društva in krajevne

skupnosti, ki so financirani iz proračuna
so oproščeni plačila takse, če uporabljajo
javni prostor za opravljanje dejavnosti, ki
je financirana iz proračuna  ali za
prireditev neprofitne narave.
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V. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje

za prekršek odgovorna oseba pravne
osebe ali fizična oseba, če ravna v
nasprotju z določili 9. člena odloka.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju z določili 9. člena odloka.

VI.KONČNE DOLOČBE

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka

opravlja občinska uprava.

Občinski inšpektor lahko odredi
odstranitev taksnega predmeta na
stroške taksnega zavezanca, če le-ta ne
prijavi nastanka taksne obveznosti.

16. člen
Za odmero komunalne takse za

obdobje od 01.01. do 30.06.2000 se
uporabljajo določila prejšnjega Odloka o
komunalnih taksah (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 13/96, 11/97, 10/98 in 12/99).

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka

preneha  veljati  Odlok o komunalnih
taksah v Občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št.  13/96,  11/97, 10/98
in 12/99).

18. člen
Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale, uporablja pa se od 01.07.2000.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-15/00
Datum. 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1

Za uporabo vsakega glasbenega
avtomata v javnih lokalih 3 točke

Tarifa št. 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih
lokalih:

a) za elektronski igralni
         aparat  15  točk

b) za druga igralna sredstva  10  točk

Za uporabo igralnih sredstev v
društvenih prostorih se taksa ne plača,
razen v tistih prostorih, ki služijo
pridobitni dejavnosti
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Tarifa št. 3

Za uporabo javnega prostora za začasne
namene
a) za kioske, stojnice, vitrine:
- do 15 m2 uporabne površine 50 točk
-nad 15 m2  uporabne površine 80 točk
b) za premične gostinske in

trgovske prikolice 40 točk
c) za cirkus ali zabavni park 650 točk
d) za drugo uporabo javnega prostora za

začasne namene – po m2 2 točki
e) za prekope 20 točk
f) za kolportažo na javnih cestah,

pločnikih, trgih in drugih
javnih površinah 30 točk

Tarifa št. 4

a) Za uporabo cest, pločnikov,
trgov in drugih  javnih površin za
zabavne prireditve za gospodarske
namene                  1000 točk

Tarifa št. 5

a) Za reklamne napise, objave in oglase
na panojih, tablah, transparentih,
elektronskih napravah, na stenah ali
pročeljih stavb in podobno, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni na javnih mestih, se plača
taksa od velikosti taksnega
predmeta

- do 3 m2 2 točki
- od 3 do 20 m2 20 točk
- nad 20 m2   1,5 točke/m2

b) za oglaševanje po mobilnih
ozvočevalnih sredstvih        500 točk

Na podlagi Zakona o trgovini (Ur. list RS,
štev. 18/93), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) in 20.
člena  Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 16.
seji dne 07. 06. 2000 sprejel

ODLOK

O DOLOČITVI DEŽURSTEV
PRODAJALN IN POGOJEV ZA

PRODAJO BLAGA ZUNAJ
PRODAJALN V OBČINI

DOMŽALE

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za

določitev dežurstev prodajaln in pogoji za
prodajo blaga zunaj prodajaln na
območju občine Domžale.

Prodajalne lahko obratujejo v času
dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu
čas dežurstva potrdi pristojni oddelek
občinske uprave Občine Domžale (v
nadaljevanju pristojni oddelek).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj
prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s
III. poglavjem tega odloka dobi soglasje
pristojnega oddelka.
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Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka
fizična ali pravna oseba, ki  opravlja
trgovinsko dejavnost v skladu z Zakonom o
trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV
DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od

ponedeljka do sobote  med 7. in 21. uro.

Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj
določenega časa ter ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih, so
dežurne prodajalne.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika

dežurstva prodajalne vloži pri pristojnem
oddelku.

Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na
predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju

pogojev za opravljanje trgovine na
drobno v obravnavani prodajalni,

- potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki ga izda pristojna DURS
in ne sme biti starejše od 60 dni.

- mnenje reprezentativnega sindikata
dejavnosti trgovine na območju
občine Domžale oz. delavskega
zaupnika, v kolikor ni organiziranega
sindikata v zvezi z upoštevanjem
izvajanja delovno pravne zakonodaje
in kolektivne pogodbe ter preveriti
pogoje dela za zaposlene prodajalce.

V kolikor se prodajalna nahaja v
trgovinsko-poslovnem oz. nakupovalnem
centru, je potrebno priložiti še pisno
soglasje upravljavca nakupovalnega cen-
tra.

Pristojni oddelek ima pravico od
trgovca zahtevati dodatna pojasnila in
morebitno dopolnilno dokumentacijo, v
kolikor je to potrebno za ugotavljanje
izpolnjevanja meril.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln

na območju občine Domžale so:
- pogoji dela za zaposlene prodajalce,
- interes trgovcev,
- interes potrošnikov,
- turizem,
- tranzitni cestni pomet,
- gostota poseljenosti prebivalstva,
- krajevni običaji,
- nakupovalne navade potrošnikov,
- zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Prodajalne z živili lahko kot dežurne

prodajalne obratujejo od ponedeljka do
sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do
petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med
21. in 22. uro, ob nedeljah med 7. in 18.
uro, ter ob praznikih ali dela prostih
dnevih med 7.  in 15.  uro.

Lekarne in prodajalne z motornimi
gorivi lahko kot dežurne obratujejo od
ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in
med 21. in 24. uro ter ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih med 0.
in 24. uro.
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Vse druge prodajalne in trafike lahko
kot dežurne obratujejo od ponedeljka do
sobote  med 6. in 7. uro in med 21. in 22.
uro ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih med 7. in 16. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz
prejšnjih odstavkov tega člena, na
podlagi meril iz 4. člena tega odloka,
sprejme pristojni oddelek.

6. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je prijava

urnika dežurstva prodajalne popolna in so
upoštevane vse določbe tega odloka, v 15
dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.

Pristojni oddelek potrdi dežurstvo
prodajalne za tekoče leto.

Prijavljen urnik dežurstva prodajalne
lahko z odločbo zavrne deloma ali v celoti,
če ta ni v skladu z določbami tega odloka.

7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega

odloka sme pristojni oddelek dovoliti, da
lahko prodajalne na celotnem področju
občine obratujejo kot dežurne prodajalne
v primeru:
- večjih javnih prireditev,
- posebnih dogodkov turističnega

značaja,
- ostalih dogodkov, če tako narekuje

širši javni interes.

Trgovec lahko zaprosi za enkratno
dovoljenje za obratovanje prodajalne iz
prvega odstavka tega člena, ki velja

samo za čas trajanja dogodka. Časovno
obdobje dovoljenja se določi ob
nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka
mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni
pred dogodkom iz prvega odstavka tega
člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV
POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na

premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi
avtomati in potujočo prodajalno pridobiti
soglasje pristojnega oddelka.

Soglasje iz 1. odstavka tega člena izda
pristojni organ za mesto, kjer se bo blago
prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo
na enega od naštetih načinov.

9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev

soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom
prodaje blaga.

Vlogi iz prvega odstavka tega člena
mora trgovec predložiti:
· odločbo upravne enote o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje
trgovine na drobno zunaj prodajaln ali
potrdilo pristojnega občinskega
organa o lastni proizvodnji,
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· opis oz. navedbo blaga, ki ga bo
prodajal,

· časovno obdobje, v katerem bo prodajal
z navedbo dni in ur prodaje,

· seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
· pisno soglasje lastnika nepremičnine,

kjer se bo opravljala prodaja blaga
izven prodajalne,

· potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od
60 dni.

Poleg dokumentov iz prejšnjega
odstavka tega člena mora trgovec, ki želi
izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti občine
Domžale, priložiti še potrdilo, iz katerega
bo razvidno, da je predhodno poravnal
komunalno takso, ki se nanaša na
prijavljeno prodajo.

10. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je

vloga za pridobitev soglasja iz prvega
odstavka 8. člena tega odloka popolna
in so upoštevane vse določbe tega
odloka, v 10  dneh izda soglasje za
prodajo na enega od naštetih načinov iz
8. člena tega odloka.

Pristojni oddelek izda soglasje iz
prvega odstavka 8. člena tega odloka za
posamezne dneve v letu, vendar največ
za obdobje enega leta.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se

kaznuje trgovec-pravna oseba ali
podjetnik posameznik:
- če obratuje v času dežurstev brez

potrditve s strani pristojnega organa,
- če obratuje preko potrjenega urnika

dežurstva prodajalne,
- če opravlja prodajo blaga izven

prodajalne na javnih površinah ali
površinah, ki so v lasti Občine
Domžale, brez soglasja občine.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se
kaznuje trgovec-pravna oseba ali
podjetnik posameznik, če opravlja
prodajo blaga izven prodajalne na
zasebnih površinah brez soglasja občine.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se
kaznuje:
- odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori

prekršek iz prvega odstavka tega
člena,

- fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne
proizvodnje, če opravlja prodajo blaga
izven prodajalne brez soglasja občine.

V. NADZOR

12. člen
Uresničevanje določb tega odloka

nadzoruje občinska uprava Občine
Domžale.
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13. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v

Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-18/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  12. člena Zakona o gostinstvu
(Ur. list RS, štev. 1/95 in  40/99), Pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS,
štev. 78/99) in 20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99)  je Občinski svet Občine Domžale
v nadaljevanju  16. seje dne 14. 06. 2000
sprejel

ODLOK

O MERILIH IN POGOJIH ZA
DOLOČITEV OBRATOVALNEGA

ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ, NA KATERIH SE
OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST, V OBČINI

DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo merila in

pogoji za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: kmetija) na območju
občine Domžale.

2. člen
Gostinski obrati smejo obratovati  med 6

in 22. uro. Obratovanje med 6. in 22. uro
pomeni obratovanje v rednem obra-
tovalnem času. Obratovanje izven tega časa
se šteje za podaljšani obratovalni čas.

II. MERILA  IN POGOJI ZA DOLO-
ČITEV PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ

3. člen
Gostinski obrati in kmetije lahko

obratujejo v podaljšanem obratovalnem
času, in sicer:
- slaščičarne in vinotoči  med 5. in 6. uro

ter med 22. in 1. uro,
- okrepčevalnice, bari  in  kavarne med

5. in 6. uro ter med 22. in 2. uro,
- restavracije, gostilne in izletniške

kmetije med 5. in 6. uro  ter med 22. in
3. uro,

- diskoteke med 22. in 4. uro.

Gostinski obrat in  kmetija,  ki poleg
obratovanja v zaprtih prostorih gostinsko
dejavnost opravlja tudi zunaj teh
prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase
ipd.) mora od pristojnega oddelka občinske
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uprave Občine Domžale (v nadaljevanju
pristojni oddelek) pridobiti posebno
soglasje za obratovanje zunaj prostorov, za
katerega zaprosi  s posebnim dopisom.

Pristojni oddelek lahko omeji soglasje
samo na zaprti prostor gostinskega
obrata ali kmetije.

4. člen
Podaljšan obratovalni čas se lahko dovoli,

če z obratovanjem gostinec ali kmet ne ovira
normalnega bivanja ljudi ali ne krši javni
red in mir.

5. člen
Gostinski obrat in  kmetija lahko

obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če gostinec za to zaprosi in dobi
soglasje pristojnega oddelka.

Gostinski obrati  in kmetije lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem
času šele z dnevom potrditve Prijave
razporeda obratovalnega časa
gostinskega obrata ali kmetije.

6. člen
Gostinec ali kmet prijavi podaljšani

obratovalni čas na predpisanem obrazcu.
Predpisanemu obrazcu mora priložiti:
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju

pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti v obravnavanem gostinskem
obratu ali kmetiji,

- mnenje krajevne skupnosti, na
območju katere  se gostinski obrat
nahaja,

- potrdilo o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60
dni.

Gostinec, ki je edini oz. večinski lastnik
lokala, mora  priložiti še izjavo, v kateri
izjavlja, da je edini oz. večinski lastnik
lokala.

Če gostinec ni večinski lastnik lokala,
mora  priložiti še soglasje preostalih
lastnikov lokala, iz katerega izhaja, da se
strinjajo s podaljšanim obratovalnim
časom.

Gostinec, ki ni lastnik lokala, mora
priložiti še fotokopijo najemne pogodbe.

Gostinec mora, ne glede na lastništvo
gostinskega lokala, priložiti še soglasje
upravljavca večnamenskega objekta, v
kolikor se lokal nahaja v poslovno-
trgovskem centru.

V kolikor se gostinska dejavnost
opravlja v več-stanovanjskem objektu,
mora gostinec priložiti še:
· dokazilo oz. podatke o solastnikih oz.

uporabnikih objekta,
· soglasje vseh solastnikov in

uporabnikov objekta, v skladu s
pogodbo o upravljanju ali drugo
pogodbo, ali dogovorom, ki jo sklenejo
solastniki.

Pristojni oddelek ima pravico od
gostinca oziroma kmeta zahtevati
dodatna pojasnila in dopolnilno
dokumentacijo,  v kolikor je to potrebno za
ugotavljanje dejanskega stanja in
izpolnjevanje meril iz 8. člena odloka.
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7. člen
Krajevna skupnost, v kateri se gostinski

lokal ali kmetija nahaja, mora gostincu
(kmetu) izdati mnenje o podaljšanem
obratovalnem času  najkasneje v roku 15
dni po prejemu pisne vloge.  Mnenje mora
biti  utemeljeno.

V kolikor pristojni oddelek ugotovi, da
je obrazložitev mnenja s strani krajevne
skupnosti neustrezna, lahko odloči v
nasprotju z mnenjem krajevne skupnosti.

V kolikor krajevna skupnost v roku 15
dni ne oblikuje mnenja, mora to gostinec
v vlogi navesti in priložiti dokazilo o tem,
kdaj je vlogo oddal, pristojni oddelek pa
v takem primeru odloči brez mnenja.

8. člen
O izdaji soglasja k podaljšanemu

obratovalnemu času odloča pristojni
oddelek, pri tem pa upošteva naslednja
merila in dejstva:
- potrebe po razvoju turizma v občini,

zlasti vključevanje gostinskih obratov z
dodatno ponudbo (kulturni in zabavni
programi, prireditve),

- potrebe klubske dejavnosti, kulturnih,
športnih in turističnih društev z
gostinskimi obrati zaprtega tipa za
uporabnike, ki so člani teh klubov,

- vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
- mnenje pristojne krajevne skupnosti,

kjer se gostinski obrat nahaja,
- pisne pritožbe občanov oziroma bližjih

stanovalcev v zadnjem letu,
- pretekla utemeljena posredovanja

policije,
- ugotovljene prekoračitve dovoljenega

podaljšanega obratovalnega časa,
- naravo naselja, kjer se gostinski obrat

ali kmetija nahaja,
- drugi utemeljeni vzroki, ki omogočajo

odločitev o tem, ali bo z izdanim
soglasjem prihajalo do kršitev javnega
reda in miru,

- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz
odločb Občine Domžale ali občinskih
javnih služb,

- raven hrupa v naravnem in življenjskem
okolju.

9. člen
Pristojni oddelek z odločbo deloma ali v

celoti zavrne prijavljen podaljšan
obratovalni čas, če ob upoštevanju meril
in dejstev iz prejšnjega člena, ugotovi:
- da bi  z izdajo soglasja k podaljšanemu

obratovalnemu času lahko prišlo do
kršitev javnega reda in miru,

- da je podaljšan obratovalni čas v
nasprotju s potrebami gostov, interesi
prebivalcev ali širše okolice ter
značilnostmi območja,

- da raven hrupa v naravnem in
življenjskem okolju  ne presega mejne
vrednosti ravni hrupa.

10. člen
Soglasje pristojnega oddelka za

obratovanje gostinskega obrata oziroma
kmetije v podaljšanem obratovalnem
času se izda za največ dve leti, z
možnostjo preklica take odločitve, v kolikor
se pojavljajo dejstva, navedena v 6., 7., 9.
ali 11.  alinei 8.  člena tega odloka.

uradni vestnik5-6_2000.p65 6/19/00, 12:34 PM207



208

11. člen
Gostinec ali kmet lahko, ne glede na

določbe 3. člena tega odloka ter ne glede
na že izdano soglasje k podaljšanemu
obratovalnemu času, zaprosi za enkratno
dovoljenje za prekoračitev podaljšanega
obratovalnega časa.

Enkratno dovoljenje je možno pridobiti,
kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji
odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke,
proslave, srečanja in drugo) ali izven
njega prireditve širšega pomena (lokalni
prazniki, proslave društev in drugo).

Gostinec mora za pridobitev dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena vložiti
pisno  vlogo vsaj 10 dni pred prireditvijo,
za vsako prireditev posebej.  V vlogi mora
biti jasno navedeno, za kakšno prireditev
gre, naveden točno določen dan ter uro
zaključka prireditve.

Ne glede na določbo 6. člena tega
odloka, gostinec ali kmet vlogi priloži le
odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gostinske dejavnosti.

Vloga za enkratno dovoljenje se  zavrne
iz razlogov  6., 7., 9.  ali 11. alinee  8. člena
tega odloka.

Enkratno dovoljenje velja za točno
določen dan.

Če je bilo izdano enkratno dovoljenje
za obratovanje v dodatnem podaljšanem
obratovalnem času zaradi prireditve
zaprtega tipa, je gostinec dolžan poskrbeti,
da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo
nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

12. člen
Izdano soglasje k podaljšanemu

obratovalnemu času lahko pristojni
oddelek prekliče kadarkoli z odločbo v
primeru, če utemeljeno oceni, da je zaradi
poslovanja gostinskega obrata ali kmetije
ovirano normalno bivanje ljudi ali kršen
javni red in mir.

Občinski inšpektor lahko takoj na kraju
izda odločbo o takojšnjem preklicu
podaljšanega obratovalnega časa zaradi
razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Gostinec ali kmet mora občinskemu
inšpektorju dati na vpogled listino, iz
katere je razvidno soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času, če to
zahteva.

III.KAZENSKE DOLOČBE

13. člen
Z denarno kaznijo 300.000 SIT se kaznuje

pravna oseba, samostojni podjetnik ali
nosilec kmetijske dejavnosti,  če obratuje v
podaljšanem obratovalnem času brez
soglasja pristojnega organa.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba,  samostojni
podjetnik ali nosilec kmetijske dejavnosti,
če obratuje preko podaljšanega
obratovalnega časa, za katerega je pridobil
soglasje ali če obratuje v nasprotju z
določbami zadnjega odstavka 11. člena.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba
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pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega in
drugega odstavka tega člena.

14. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena.

15. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje

nosilec gostinske dejavnosti in kmet, ki
občinskemu inšpektorju ne da na vpogled
zahtevanega soglasja za podaljšani
obratovalni čas,

IV. NADZOR

16. člen
Uresničevanje določb tega odloka

nadzoruje občinska uprava Občine
Domžale.

17. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-17/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 3.člena  Zakona o zavodih
(Ur. list RS, št. 12/91, 45/94, in 8/96),
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list
RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 in
31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99) ter na podlagi 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale št. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 16. seji dne 07.
06. 2000 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O

USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI  DOM
DOMŽALE

1. člen
V  Odloku o ustanovitvi javnega zavoda

Zdravstveni  dom Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5/98) se spremeni
besedilo 1. člena in po novem glasi:

»Občina Domžale, Občina Lukovica,
Občina Mengeš, Občina Moravče in
Občina Trzin ustanavljajo s tem odlokom
javni zdravstveni zavod ( v nadaljevanju:
zavod) za upravljanje osnovne zdravstvene
dejavnosti  za občine Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče  in Trzin.

Dejavnost zavoda je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu. »
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2. člen
Spremeni se besedilo 1. in 2. odstavka 7.

člena in po novem glasi:
»Zavod izvaja osnovno zdravstveno

dejavnost na primarni ravni v skladu s
7.členom Zakona o zdravstveni
dejavnosti, zlasti pa:
· organizira preventivno zdravstveno

varstvo vseh skupin prebivalcev,
· izvaja nujno medicinsko pomoč,
· izvaja splošno medicino,
· izvaja zdravstveno varstvo žensk,

otrok in mladine,
· izvaja patronažno varstvo ter labora-

torijsko in drugo diagnostiko,
· izvaja in zagotavlja družinsko me-

dicino,
· izvaja preventivno in kurativno zobo-

zdravstvo vseh skupin prebivalcev,
· izvaja medicino dela,
· izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
· izvaja specialistično ambulantno

dejavnost za  področja, ki niso vezana
na bolnišnično zdravljenje, v skladu z
mrežo in potrebami javne zdravstvene
službe občine Domžale, Lukovica,
Mengeš,  Moravče in Trzin.

Zavod izvaja primarno zdravstveno
varstvo za vse prebivalce občin Domžale,
Lukovica, Mengeš,  Moravče in Trzin v
skladu s pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja za prebivalce ostalih občin,
pravnih naslednic bivše občine Domžale.

3. člen
Spremeni se besedilo 1.odstavka  17.

člena in po novem glasi:
»Ustanovitelji iz občinskih proračunov

zagotavljajo na osnovi sprejetega programa

zdravstvenega varstva v občinah sredstva
za investicije in investicijsko vzdrževanje,
ki so skupnega pomena, natančno
opredeljene v planu dejavnosti in za druge
obveznosti, določene z zakonom in tem
odlokom v višini:
· Občina Domžale zagotavlja sredstva v

višini 56,16% vrednosti za ZD Domžale,
· Občina Lukovica zagotavlja sredstva v

višini 12 % vrednosti za ZD Domžale,
· Občina Mengeš zagotavlja sredstva v

višini  14 % vrednosti za ZD Domžale,
· Občina Moravče zagotavlja sredstva

v višini 12 % vrednosti za ZD Domžale,
· Občina Trzin zagotavlja sredstva v

višini 5,84 % vrednosti za ZD
Domžale.«

4. člen
Spremeni se besedilo 1. odstavka 31.

člena in po novem glasi:
»Ustanoviteljice so dolžne zavodu

zagotavljati sredstva za njegovo delo v
okviru dogovorjenega programa po
dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter
po vrsti sredstev, ki jih za delo zavodu
zagotavljajo ustanovitelji v razmerju
Domžale, 56,16 %, Lukovica  12%, Mengeš
14%, Moravče 12% in  Trzin 5,84 %.«

5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem

besedilu sprejmejo Občine Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
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6. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku

Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01302-12/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi določil  Zakona o zavodih
(Ur. list RS, št. 12/91, 45/94  in 8/96)
Zakona o organizaciji in  financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/
96 in 23/96) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.
7/99 in 21/95 ) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 16. seji  dne 07. 06. 2000
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O

USTANOVITVI
OSNOVNE ŠOLE ROJE

1. člen
Spremeni se 1.člen Odloka o ustanovitvi

Osnovne šole Roje (Ur. vestnik Občine
Domžale št. 5/98) in  po novem glasi:

»S tem odlokom Občina Domžale, Občina
Lukovica, Občina Mengeš Občina Moravče
in Občina Trzin ( v nadaljevanju:
ustanoviteljice) ustanavljajo na področju

osnovnega  šolstva ter vzgoje in varstva
predšolskih otrok s posebnimi potrebami
in motnjami v razvoju javni vzgojno -
izobraževalni zavod OSNOVNA ŠOLA ROJE
(v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti
uresničujejo občinski sveti občin
Domžale, Lukovica, Mengeš,Moravče in
Trzin po ključu:
- Občina Domžale 56,16 %
- Občina Lukovica  12 %
- Občina Mengeš  14 %
- Občina Moravče  12 %
- Občina Trzin 5,84 %.«

2. člen
Spremeni se besedilo 9.člena  po novem

glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje

potrebe po osnovnošolskem vzgojno
izobraževalnem in vzgojno varstvenem
programu na območju občin  Domžale,
Lukovica, Mengeš,Moravče in Trzin.«

3. člen
Spremeni se 2. odstavek 16. člena in po

novem glasi:
»Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih

določajo zakoni, ta odlok, drugi predpisi,
Pogodba o razdružitvi premoženja bivše
občine Domžale in  Pogodba o razdružitvi
skupnega premoženja Občin Domžale in
Trzin ter o zadevah, za katere ni
pooblaščen drug organ.«

4. člen
Spremeni se 2. odstavek 28. člena in po

novem glasi:
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»Ustanovitelji zagotavljajo zavodu
sredstva in premoženje, s katerim je zavod
upravljal do uveljavitve tega odloka in sicer
zagotavlja vsak ustanovitelj sredstva po
kriterijih, dogovorjenih v Pogodbi o
razdružitvi premoženja bivše Občine
Domžale in Pogodbi o razdružitvi
premoženja Občin Domžale in Trzin.«

5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem

besedilu sprejmejo Občine Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

6. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku

Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01302-9/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Zakona o
zavodih (Ur. List RS št. 12/91, 45/94 in 8/
96), 35. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Ur.
List RS št. 75/94) ter 20. člena Statuta
Občine Domžale ( Uradni Vestnik Občine
Domžale št. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji  16.seji dne 07. 06. 2000
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O

USTANOVITVI
KNJIŽNICE DOMŽALE

1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi

Knjižnice Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 5/99) in po novem glasi:

»S tem odlokom Občina Domžale, Občina
Lukovica, Občina Mengeš, Občina
Moravče in Občina Trzin (v nadaljevanju :
ustanoviteljice)  na področju kulture za
opravljanje knjižničarske dejavnosti
ustanavljajo javni zavod KNJIŽNICA
DOMŽALE (v nadaljevanju : zavod).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti
uresničujejo občinski sveti občin
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin po ključu:
· Občina Domžale 56,16 %,
· Občina Lukovica 12 %,
· Občina Mengeš 14 %,
· Občina Moravče 12 %,
· Občina Trzin 5,84 %.
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2. člen
Spremeni se besedilo 7. člena in po

novem glasi:
»Knjižničarska dejavnost je namenjena

izobraževanju, razvoju strokovnega in
raziskovalnega dela, prenosu znanja ter
zadovoljevanju kulturnih potreb občanov
občin Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin.«

3. člen
Spremeni se besedilo 2. odstavka 11.

člena in po novem glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenujejo

občine ustanoviteljice, od katerih dva
imenuje Občina Domžale, enega pa
občine Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin  po vsakokratnem medsebojnem
dogovoru.«

4. člen
Spremeni se besedilo 2. odstavka 19.

člena in po novem glasi:
»Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu

sredstva in premoženje, s katerim je
zavod upravljal do uveljavitve tega odloka
in sicer zagotavlja vsaka ustanoviteljica
sredstva po kriterijih, dogovorjenih v
Pogodbi o razdružitvi premoženja bivše
Občine Domžale  in Pogodbi o razdružitvi
premoženja Občin Domžale in Trzin.«

5. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem

besedilu sprejmejo Občine Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

6. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku

Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-11/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih
(Ur. list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96),
Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/
96, 23/96) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
7/99) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 16. seji dne 07. 06. 2000  sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA »GLASBENA ŠOLA

DOMŽALE«

1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda »Glasbena šola
Domžale » (Ur. vestnik Občine Domžale,
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št. 5/99) in po novem glasi:
»S tem odlokom Občina Domžale, Občina

Lukovica, Občina Mengeš, Občina
Moravče in Občina Trzin (v nadaljevanju:
ustanoviteljice) ustanavljajo na področju
osnovnega glasbenega šolstva javni
vzgojno-izobraževalni zavod GLASBENA
ŠOLA DOMŽALE (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti
uresničujejo občinski sveti občin
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin po ključu:
- Občina Domžale 56,16 %,
- Občina Lukovica 12 %
- Občina Mengeš 14 %
- Občina Moravče 12 %
- Občina Trzin 5,84 %.

2. člen
V 4. odstavku 16. člena se črta besedica

»tri«.

3. člen
Spremeni se 1. odstavek 27. člena in po

novem glasi:
»Ustanoviteljice in država zagotavljajo

pogoje za delo zavoda v skladu z
zakonom. Ustanoviteljice zagotavljajo
zavodu sredstva in premoženje, s katerim
je zavod upravljal do uveljavitve tega
odloka, in sicer zagotavlja vsak
ustanovitelj sredstva po kriterijih,
dogovorjenih v Pogodbi o razdružitvi
premoženja bivše Občine Domžale in
Pogodbi o razdružitvi premoženja Občin
Domžale in Trzin.«

4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem

besedilu sprejmejo Občine Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.

5. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku

Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01302-10/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih
(Ur. list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) , 40.,
41. in 140. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list
RS, št. 12/96 in 23/96) ter na podlagi 20.
člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale št. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na svoji 16. seji  dne 07.06.
2000 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOVARSTVENEGA

ZAVODA “VRTEC DOMŽALE”

1. člen
Spremeni se 2. odstavek 1. člena Odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda »Vrtec Domžale«
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/97 in
10/99)  in po novem glasi:

»V sestavo »VRTCA DOMŽALE«
spadajo:
· Enota Savska, Savska c. 3, Domžale,
· Enota Cicidom, Šubičeva ul. 18, Vir,

Domžale,
· Enota Krtek, Šolska ul. 3, Ihan,

Domžale,
· Enota Palček, Hubadova 12, Vir,

Domžale,
· Enota Kekec, Dermastijeva ul. 2 a,

Radomlje,
· Enota Ostržek, Kettejeva ul. 12,

Domžale,
· Enota  Mlinček, Cesta borcev 3-5,

Radomlje.«

2. člen
Spremeni se 3. odstavek 15. člena in po

novem glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli iz

vsake enote vrtca in izmed upravno-
administrativnih ter tehničnih delavcev,
in sicer:

- enoti Savska in Krtek
1 predstavnika delavcev

- enota Palček
1 predstavnika delavcev

- enoti Cicidom in Ostržek
1 predstavnika delavcev

- enoti Kekec in Mlinček
1 predstavnika delavcev

- izmed administrativnih in  tehničnih
delavcev
1 predstavnika delavcev.«

 3. člen

Ta odlok začne veljati v 15 dneh po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:01302-13/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale v
nadaljevanju 16.  seji dne 14.06. 2000  sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA
O UGODNEM KREDITIRANJU

LIKVIDNOSTNIH TEŽAV
ZASEBNIKOV IN MALIH

PODJETNIKOV

1. člen
V 7. in 8. členu pravilnika se znesek

»2 .500.000,00 SIT«  nadomes t i  z
zneskom »5.000.000,00 SIT«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 15 dni po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-20/00
Datum:  14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99)  je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 16. seji dne 07.06. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV IN

ŠTUDENTOV V OBČINI
DOMŽALE – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale
sprejema Odlok o štipendiranju dijakov in
študentov v Občini Domžale v prvi
obravnavi in ugotavlja njegovo
primernost za nadaljnjo obravnavo.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-35/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi  Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
štev. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev.
26,90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20.
člena  Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 16.
seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO
PRIPOMB IN PREDLOGOV Z

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE OSNUTKA

ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU OBMOČJA V 4 PARK

Občinski svet Občine Domžale
sprejema stališča do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave osnutka Odloka o ureditvenem
načrtu območja V 4 PARK.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-5/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  78. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, štev. 12/96 in 23/
96), 28. do 33. člena Zakona o vrtcih (Ur. list
RS, štev. 12/96) in 20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99)  je Občinski svet Občine Domžale
na svoji 16. seji dne 07.06. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POVEČANJA CEN
PROGRAMOV VRTCEV

Občinski svet Občine Domžale
sprejema povečanje cen programov
vrtcev od 1. julija 2000,  in sicer:

Otroci do 3 let……………………..  54.328,00 SIT
Družinsko varstvo ……………  56.507,00 SIT
Otroci od 3 let dalje…………..  45.478,00 SIT
Otroci s posebnimi
potrebami …………………………197.316,00 SIT.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-28/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 41. in 108. člena Zakona o
vrtcih (Ur. list RS, štev. 12/96), Odredbe o
normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur. list RS, štev. 57/97, 40/99, 3/00), Zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.
list RS, štev. 18/94, 13/95, 36/96 in 86/99)
in  20.  člena  Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 16. seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
SISTEMIZACIJI DELOVNIH

MEST ZA
»VRTEC DOMŽALE«

Občinski svet Občine Domžale izdaja
soglasje k Sistemizaciji delovnih mest za
»Vrtec Domžale«.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-29/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  7., 8. in 9. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, štev. 9/
92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00) in 20.
člena  Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 16.
seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU POROČILA O
REALIZACIJI SKLEPOV

ZDRAVSTVENEGA DOMA
DOMŽALE (6. seja Občinskega

sveta)

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema Poročilo direktorja
Zdravstvenega doma Domžale o
poslovanju in realizaciji sklepov
sprejetih na seji dne 26. maja 1999 v
zadevi »Problematika in usmeritve na
področju osnovnega zdravstva v
občini Domžale«.

2. Občinski svet Občine Domžale
zahteva, da zasebni zobozdravniki, ki
opravljajo dejavnost na podlagi
koncesije v občini Domžale, predložijo
svoje skupno poročilo o izvajanju
dejavnosti na podlagi koncesije in
problematiki zobozdravstvenega
varstva občanov v občini Domžale in
ga skupaj z mnenjem Zdravstvenega
doma Domžale predložijo
Občinskemu svetu najkasneje do
30.09.2000.
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3. Zdravstveni dom Domžale naj do
31.12.2000 predloži Občinskemu svetu
Občine Domžale poročilo o
najpomembnejših ugotovitvah o
zdravstvenem stanju prebivalstva in
ključnih problemih na tem področju.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-32/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  proračuna Občine Domžale
za leto 2000 (Ur. vestnik Občine Domžale,
štev. 2/00), 20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) in 186. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 11/99)  je Občinski svet Občine
Domžale v nadaljevanju  16. seje dne 14.
06. 2000 sprejel

S K L E P

O SPREMEMBI PRORAČUNA
OBČINE DOMŽALE ZA LETO

2000

Občinski svet Občine Domžale
sprejema rebalans  proračuna Občine
Domžale za leto 2000 v splošnem delu
proračuna ter na segmentu 10 – cestna
infrastruktura in 11- komunala.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-33/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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10.  CESTNA INFRASTRUKTURA

v tisoč SIT
Št. Naziv proračunske postavke in ekonomski namen PRORAČUN REBALANS

2000
(1) (2) (3) (4)

VZDRŽEVANJE CEST

1001 Vzdr�evanje javnih prometnih povr�in 58.000 58.000

4025 Tekoče vzdrževanje 58.000 58.000

1002 Zimska slu�ba 50.000 50.000

4025 Tekoče vzdrževanje 50.000 50.000

1003 Prometna signalizacija na cestah 10.000 10.000

4025 Tekoče vzdrževanje 10.000 10.000

1004 Vzdr�evanje prometnih objektov - mostov,

propustov, odbojnih ograj 8.000 8.000

4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 8.000

1005 Popravila asfaltnih vozi�è in odvodnjavanja

na kritiènih odsekih 8.000 8.000

4025 Tekoče vzdrževanje 8.000 8.000

1006 Vzdr�evanje digitalnega  katastra  cest 1.000 1.000

4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000

1008 Vzdr�evanje gozdnih cest 1.300 1.300

4025 Tekoče vzdrževanje 1.300 1.300

1009 Ukrepi za poveèanje varnosti prometa 5.000 5.000

4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 5.000

PROJEKTI

1010 Projekti v cestno infrastrukturo 19.000 19.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.000 19.000

INVESTICIJE V CESTE

1011 Ureditev zemlji�koknji�nega stanja  cest 6.000 6.000

4029 Drugi operativni odhodki 2.000 2.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.000 4.000

1012 Sanacija Savske ceste od kri�i�èa Rondo

do Krakovske ulicev v KS S. Jenka 20.000 20.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000
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1013 Ureditev prehoda na kri�i�èu

Savske- �tudljanske v KS S. Jenka 3.000 3.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 3.000

1014 Rekonstrukcija lokalne ceste skozi vas Rovo z izgradnjo hodnika

za pe�ce in mostu  v KS Rova 30.000 30.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000 30.000

1015 Izgradnja - nadaljevanje hodnika Ihan - Selo

V. faza v KS Ihan 16.000 16.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000 16.000

1016 Obnovitev hodnika na ulici

Iva Pengova v KS S. �landra 2.000 3.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 3.000

1017 Rekonstrukcija ceste z izgradnjo hodnikaob Zoisovi ulici in

zamenjava vodovoda v KS Vir 40.000 40.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 40.000

1018 Preplastitev Gubèeve ulice v KS Dob 6.000 6.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000

1019 Rekonstrukcija ceste skozi vas

�entpavel  v KS S. Jenka 12.000 12.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.000 12.000

1020 Dodatni zahtevki na tehniènih pregledih 1.000 1.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000 1.000

1021 Izgradnja hodnika za pe�ce ob Cesti talcev  z zamenjavo

vodovoda v Dom�alah v KS S. �landra 16.000 16.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000 16.000

1022 Sanacija pe� brvi èez

Kamni�ko Bistrico v KS Vir 6.000 6.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000

1023 Hodnik za pe�ce Kidrièeva v KS Dob 5.000 5.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000

1024 Rekonstrukcija Vodnikove ulice v KS S. Jenka 3.000 3.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 3.000

1025 Obnova cest po izgradnji kanalizacij in vodovodov

v KS Dragomelj 10.000 10.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000

1026 Izgradnja ceste do vrtca v Radomljah 10.000 10.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000

1027 Odkupi zemlji�è, soglasja, dovoljenja 10.000 10.000

4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000 9.000

uradni vestnik5-6_2000.p65 6/19/00, 12:34 PM221



222

1028 Dokonèanje mostu èez Mlin�èico na P�ati 4.000 6.527

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000 6.527

1029 Izgradnja ploènika v Maèkovce 12.000 12.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.000 12.000

1030 Obnova ceste Selo - obèinska meja v KS Ihan 15.000 15.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000

1031 Hodnik za pe�ce Taborska cesta v KS Ihan 5.000 5.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000

1032 Cesta Brezje - Gorju�a, odsek Vesevka 5.000 5.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000

1099 Pokrivanje obveznosti preteklih let 102.097 93.570

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 102.097 93.570

SKUPAJ 499.397 494.397
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11. KOMUNALA

v tisoč SIT
Št. Naziv proračunske postavke in ekonomski namen PRORAČUN REBALANS

2000
(1) (2) (3) (4)

KANALIZACIJA

1101 Projekti v kanalizacijo 7.000 7.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.000 7.000

1102 Izgradnja kanalizacije Dragomelj - P�ata II faza v

KS Dragomelj - P�ata 25.000 26.500

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 26.500

1103 Izgradnja kanalizacije Dob- Krtina KS Krtina 23.000 23.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.000 23.000

1104 Izgradnja kanalizacije Rova III. faza v KS Rova 25.000 27.688

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000 27.688

1105 Izgradnja kanalizacije Vodnikova ulica

v KS Simona Jenka 3.000 3.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000 3.000

1106 Dokonèanje kanalizacije Depala vas

v KS Venclja Perka 8.000 8.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000

1107 Dokonèanje kanalizacije na VII ulici

v Homcu  KS Homec 6.000 6.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000

1108 Izgradnja kanalizacije Ihan - CÈN - Prelog 13.000 13.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.000 13.000

VODOVODI

1109 Dopolnitev projektov za sanacijo

vodovoda Dragomelj 1.500 1.500

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500 1.500

1110 Projekt vodovoda Goropeèe 2.000 2.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 2.000

1111 Vodovod Kolovec - povezava

Radomlje - Preserje 40.000 40.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.000 40.000

1112 Sanacija - zamenjava vodovoda Dragomelj 5.000 5.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000
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1113 Obnovitev vodovoda v vasi Rova 5.000 5.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000 5.000

1114 Izgradnja vodovoda Preserje- Homec 0 0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0

1138 Obnova vodovoda na Krakovski cesti 0 5.500

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.500

1139 Projekt obnove vodovoda na Jar�ki cesti 0 1.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.000

1140 Izgradnja vodovoda Ihan-Gorièica-Brdo 0 7.877

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.877

PLINIFIKACIJA

1115 LD plinifikacije obèine Dom�ale - projekt 10.000 10.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000

JAVNA RAZSVETLJAVA

1116 Tokovina javne razsvetljave 40.000 40.000

4025 Tekoče vzdrževanje 40.000 40.000

1117 Vzdr�evanje javne razsvetljave 13.000 13.000

4025 Tekoče vzdrževanje 13.000 13.000

1118 Vzdr�evanje prometne svetlobne signalizacije 7.000 7.000

4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000

1119 Ukrepi za zmanj�anje stro�kov tokovine 1.000 1.000

4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000

1120 Poveèava odjemne moèi 1.000 1.000

4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000

1121 Bo�ièno - novoletna okrasitev obèine 4.000 4.000

4029 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000

1122 Projekti v javno razsvetljavo 1.500 2.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500 2.000

1123 Izgradnja JR  Ihan v KS Ihan 2.000 2.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 2.000

1124 Izgradnja JR ob Cesti talcev v KS S. �landra 2.000 2.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000 2.000

1125 Izgradnja JR na Slom�kovi ulici

v KS Jar�e Rodica 1.000 1.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000 1.000

1126 Izgradnja javne razsvetljave na

Pre�ernovi ulici v Radomljah 0 0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0
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1137 Izgradnja JR ob Koli�ki, Hubadovi

in Litijski v KS Vir 6.000 6.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

1127 Raz�iritev pokopali�èa Dom�ale 12.000 12.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.000 12.000

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

1128 Iskanje nove deponije - projekt CERO 3.600 3.600

4029 Drugi operativni odhodki 3.600 3.600

1129 Loèeno zbiranje odpadkov 10.000 10.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000

1130 Najem javnih sanitarij 1.500 1.500

4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500

VODOTOKI

1131 Vzdr�evanje  Mlin�èice 1.000 1.000

4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.000

1132 Sanacija in ukrepi za prepreèevanje poplav 20.000 20.000

4025 Tekoče vzdrževanje 5.000 5.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.000 14.000

RAZNO

1133 Posodobitev centralne èistilne naprave 20.000 20.000

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 20.000 20.000

1134 Vzdr�evanje zelenic in mestega parka 9.000 9.000

4025 Tekoče vzdrževanje 9.000 9.000

1135 Akcija �Èista in zelena obèina Dom�ale� 4.000 4.000

4025 Tekoče vzdrževanje 4.000 4.000

1136 Nadzor nad gradnjo A.C. 5.000 5.000

4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000

1199 Pokrivanje obveznosti preteklih let 165.289 151.224

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 165.289 151.224

SKUPAJ 503.389 508.389
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Na podlagi 20.  člena  Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99)  in sklepov Občinskega sveta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, štev. 12/97, 6/98 in 10/98) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 16.
seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

  O SPREJEMU INFORMACIJE O
POTEKU PROJEKTA CERO

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema Informacijo o poteku
projekta CERO, ki predvideva
naslednji terminski načrt izgradnje
centra:
- Rangiranje lokacij in odločitev

september 2000
- Izdelava in sprejetje lokacijskega

načrta  maj 2001
- Pridobivanje gradbenega načrta

december 2001
- Izbira glavnega izvajalca marec 2002
- Predvideni začetek gradnje april 2002
- Predvideni čas gradnje april 2004
- Poskusno obratovanje  april 2005
- Pridobitev uporabnega dovoljenja

maj 2005.
2. V primeri spremembe terminskega

plana za izvedbo projekta Občinski
svet Občine Domžale zahteva, da se o
predlaganih spremembah nemudoma
obvesti vse članice konzorcija CERO.

3. Občinski svet Občine Domžale
predlaga, da občinska uprava predloži
na eno od prihodnjih sej sveta predloge
za dokončno ureditev dosedanjega
odlagališča odpadkov v Dobu in
predloge za določitev lokacije novega

odlagališča za obdobje do izgradnje
regijskega centra za ravnanje z odpadki.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-31/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  Uredbe o območjih, ki štejejo
za demografsko ogrožena območja v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, štev. 19/99),
Razpisa za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji za
leto 2000 /Ur. list RS, štev. 24/00/ in  20.
člena  Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99)  je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 16.
seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

O  PRIORITETI RAZVOJNIH
NALOŽB NA DEMOGRAFSKO

OGROŽENIH OBMOČJIH V
OBČINI DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale ugotavlja,
da je investicija IZGRADNJA VODOVODA
BRDO – IHAN utemeljena glede na sprejeti
program investicij v komunalno
infrastrukturo na demografsko ogroženem
območju Občine Domžale in prioritetna
glede na ostale investicije. Za investicijo so
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delno zagotovljena finančna sredstva tudi
v proračunu Občine Domžale za leto 2000.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-30/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 53. člena Zakona o
organizaciji  in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, štev. 12/96 in 23/
96) in  20.  člena  Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 16. seji dne 07.06. 2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA H
KANDIDATURI ZA

RAVNATELJICO
VRTCA DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale izdaja
pozitivno mnenje h kandidaturi Marije
Jerina, stan. Zgornje Jarše, Krožna cesta
5, Radomlje, za ravnateljico Vrtca
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 06500-5/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 53. člena Zakona o
organizaciji  in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, štev. 12/96 in 23/
96),  20.  člena  Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99)  je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 16. seji dne 07. 06. 2000 sprejel

S K L E P

O IZDAJI MNENJA H
KANDIDATURI ZA

RAVNATELJA
SREDNJE ŠOLE  DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale izdaja
pozitivno mnenje h kandidaturi mag.
Viktorja Jemca, stan. Rafolče 6 a,
Lukovica,  za ravnatelja Srednje šole
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-37/00
Datum: 07.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi  32. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 21. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 12. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 9/96 in 11/97), 5. člena Odloka
o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
6/98) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 17.
seji dne 14. 06.  2000 sprejel

O D L O K

O POGOJIH, POSTOPKIH IN
MERILIH ZA PODELJEVANJE

KONCESIJE ZA IZVAJANJE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

OSKRBE Z ZEMELJSKIM
PLINOM

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje, postopke in

merila za podeljevanje koncesij za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Občini Domžale.

2. člen
Koncedent  v skladu s tem odlokom je

Občina Domžale (v nadaljnjem besedilu:
koncedent).

Koncesionar je gospodarska družba, ki ji
koncedent podeli koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z
zemeljskim plinom na območju celotne
Občine Domžale.

Uporabnik plina je vsaka fizična ali
pravna oseba, ki ji koncesionar kot
izvajalec gospodarske javne službe
dobavlja zemeljski plin iz plinovodnega
omrežja.

3. člen
Oskrba z zemeljskim plinom se preko

plinovodnega omrežja v Občini Domžale
lahko izvaja samo na podlagi koncesije,
ki jo podeli Občina Domžale v skladu s
tem odlokom in Odlokom o oskrbi z
zemeljskim plinom v Občini Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št.6/98).

2. PREDMET KONCESIJE

4. člen
Predmet koncesije v skladu  s tem

odlokom je:
1. pravica izkoriščanja, upravljanja in

vzdrževanja že zgrajenega lokalnega
javnega plinovodnega omrežja za

17. seja

Domžale, 21.6.2000, Št. 6
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oskrbo z zemeljskim plinom v lasti
Občine Domžale;

2. razvoj in načrtovanje ter
pospeševanje oskrbe z zemeljskim
plinom v Občini Domžale;

3. gradnja lokalnega plinovodnega
omrežja in plinovodnih objektov (v
nadaljnjem besedilu: plinovodnega
omrežja) za oskrbo z zemeljskim plinom
na območju Občine Domžale;

4. oskrba z zemeljskim plinom preko
plinovodnega omrežja na območju
Občine Domžale;

5. upravljanje in vzdrževanje
plinovodnega omrežja za distribucijo
zemeljskega plina ter drugih objektov
in naprav za oskrbo z zemeljskim
plinom.

3. POGOJI IN MERILA ZA
PODELITEV KONCESIJE

5. člen
Gospodarsko javno službo oskrbe z

zemeljskim plinom na območju Občine
Domžale  izvaja en koncesionar, ki ima na
podlagi koncesijske pogodbe:
1. izključno pravico izvajati oskrbo z

zemeljskim plinom;
2. obveznost zagotavljati uporabnikom

plina stalno in kakovostno oskrbo z
zemeljskim plinom preko
plinovodnega omrežja.

6. člen
Koncesionar je lahko gospodarska

družba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da predloži sklenjeno pogodbo o dobavi

zemeljskega plina z dobavitelji plina
najmanj za dobo trajanja koncesijskega
razmerja;

2. da je registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;

3. da predloži ugotovitveno odločbo po 4.
členu zakona o gospodarskih družbah;

4. da ima zadostno število strokovno
usposobljenih delavcev za izvajanje
predmeta koncesije;

5. da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih priprav;

6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi
prostori;

7. da zagotavlja vodenje katastra
plinovodnega omrežja ter razpolaga z
ustreznimi delovnimi pripravami in
informacijskim sistemom, ki je
usklajen z geografskim
informacijskim sistemom koncedenta;

8. da se obveže zavarovati pri
zavarovalnici svojo odgovornost za
riziko škode, ki jo lahko povzroči
tretjim osebam ali koncedentu z
izvajanjem koncesije v skladu s pogoji
iz razpisa za podelitev koncesije;

9. da se obveže zagotavljati stalno
dežurno službo za odpravljanje napak
na plinovodnem omrežju in pri
uporabnikih plina;

10.  da predloži elaborat o izvajanju
oskrbe s plinom glede zagotavljanja
kadrov, organizacije dela, strokovne
usposobljenosti in tehnične
opremljenosti, finančne in materialne
usposobljenosti ter načrtovanja
razvoja;

11. da izkaže svoje finančno stanje  in
sposobnost za izpolnitev obveznosti
v skladu z razpisnimi pogoji in
koncesijsko pogodbo;
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12. da dokaže potrebne izkušnje in refer-
ence glede kakovosti in pravočasnosti
izvedbe na področju načrtovanja,
projektiranja, gradnje, upravljanja in
vzdrževanja plinovodnega omrežja ter
oskrbe z zemeljskim plinom;

13. da predloži investicijski program
gradnje plinovodnega omrežja v skladu
z lokacijskim načrtom koncedenta in
terminski plan gradnje v skladu z
razpisnimi pogoji;

14. da je pripravljen prevzeti obveznost
enkratnega nadomestila koncedentu
za pravico izkoriščanja že zgrajenega
plinovodnega omrežja v lasti
koncedenta najmanj v višini, določeni
v razpisnih pogojih;

15. da je pripravljen prevzeti obveznost
plačevanja koncedentu nadomestila
za dodelitev koncesije od vsakega
priključka uporabniku plina in v
določenem odstotku  od marže za
distribucijo plina, kakor tudi udeležbo
v dobičku od prodaje plina;

16. da je pripravljen in sposoben prevzeti
obveznost kreditiranja uporabnikov
plina za financiranje gradnje
priključkov, plačila prispevka za
priključitev in stroškov gradnje
notranjih plinskih napeljav v objektih
uporabnikov najmanj pod pogoji,
določenimi v razpisu koncesije;

17. da je pripravljen zavarovati izpolnitev
svojih obveznosti v skladu s
koncesijsko pogodbo z bančno
garancijo ali z depozitom na žiro račun
koncedenta najmanj v višini, določeni
z razpisom koncesije;

18. da izpolnjuje druge s predpisi in
razpisnimi pogoji določene pogoje.

7. člen
Koncesionar je dolžan prevzeti s

koncesijsko pogodbo obveznost, da bo
predložil v soglasje koncedentu projekt
gradnje s pogodbo dogovorjenega obsega
plinovodnega omrežja (PGD in PZI) in
njegovih pomembnejših sestavnih delov,
investicijski program, terminski in finančni
plan investicij za izvedbo koncesije, pogoje
in način upravljanja z omrežjem  ter pogoje
za dobavo plina uporabnikom plina.

8. člen
Koncesionar je dolžan ob prijavi na javni

razpis za dodelitev koncesije predložiti
koncedentu oceno stroškov  uporabnikov
plina za priključitev na plinovodno omrežje
in za prilagoditev notranjih napeljav v
objektih uporabnikov plina skupaj z
enotnim cenikom za izvajanje priključkov
in pogoji financiranja teh del.

9. člen
Koncedent bo koncesionarju s pogodbo

o koncesiji dal:
1. izključno pravico izkoriščanja (upo-rabe)

že zgrajenega plinovodnega omrežja v
lasti koncedenta in omrežja za oskrbo z
zemeljskim plinom, ki ga bo zgradil
koncesionar in sicer za čas trajanja
koncesije;

2. izključno pravico gradnje plino-
vodnega omrežja za distribucijo
zemeljskega plina, vključno s pravico
služnosti za polaganje plinovodnega
omrežja in različnih naprav ter instalacij,
potrebnih za oskrbo s plinom  na in pod
površinami, ki so javno dobro ali ki so v
lasti koncedenta, kakor tudi izključno
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pravico vzdrževanja omrežja ter naprav
in instalacij, vse za čas trajanja
koncesije;

3. izključno pravico prodaje zemeljskega
plina iz plinovodnega omrežja za čas
trajanja koncesije;

4. izključno pravico upravljanja s
plinovodnim omrežjem  za oskrbo z
zemeljskim  plinom;

5. izključno pravico sklepati  pogodbe o
dobavi plina z uporabniki plina;

6. pravico določiti pogoje in način za
priključitev  uporabnikov na
plinovodno omrežje, kakor tudi pogoje
za dobavo plina (cena, plačilni in drugi
pogoji) v soglasju s koncedentom;

7. pravico prekiniti dobavo plina
uporabnikom plina v primerih iz
29.člena Odloka o oskrbi z zemeljskim
plinom v Občini Domžale (Ur. Vestnik
Občine Domžale 6/98)

10. člen
Koncesionar je izključni distributer in

dobavitelj zemeljskega plina preko
plinovodnega omrežja za potrebe vseh
uporabnikov plina za čas trajanja
koncesije, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da izvaja program oskrbe s plinom ter

predpise in pogoje za oskrbo z
zemeljskim plinom koncedenta;

2. da prodaja plin po cenah, ki jih obli-
kuje v soglasju s koncedentom  v skla-
du s pogoji in postopki za oblikovanje
cen energentov v Republiki Sloveniji;

3. da omogoča pristojnim službam
koncedenta ali od njega
pooblaščenim organizacijam
strokovni in finančni nadzor izvajanja
koncesijske pogodbe ter izvajanja

predpisov koncedenta;
4. da dosledno upošteva in izvaja

tehnične, oskrbovalne, organizacijske
in druge standarde ter normative za
oskrbo z zemeljskim plinom, ki veljajo
in se uporabljajo v Republiki Sloveniji;

5. da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna
lastnina, ki bi bila poškodovana zaradi
izvajanja koncesije, na njegove stroške
vrnjena v prvotno stanje;

6. da pridobi ustrezna soglasja in
zagotovila dobavitelja plina za dobavo
plina.

11. člen
Pri izbiri koncesionarja koncedent

upošteva naslednja merila:
1. reference glede kakovosti in

pravočasnosti izvedbe ter izkušnje
ponudnikov na področju izvajanja
dejavnosti oskrbe z zemeljskim
plinom oziroma predmeta koncesije;

2. predlagani rok gradnje, pri čemer
imajo prednost ponudniki, ki
predlagajo krajši čas gradnje;

3. višina in rok plačila enkratnega
nadomestila za pridobitev pravice
izkoriščanja (uporabe) že zgrajenega
plinovodnega omrežja v lasti
koncedenta;

4. višina plačila za dodelitev koncesije
od vsakega priključka uporabnika
plina, višina plačila od marže za
distribucijo  plina in višina udeležbe v
dobičku od prodaje plina;

5. pogoji (roki vračanja, obrestne mere)
kreditiranja uporabnikov plina za
financiranje prispevka za priključitev
na plinovodno omrežje, stroškov
izvedbe priključka in notranjih napeljav
v objektih uporabnikov;
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6. pogoji za priključitev objektov v lasti
koncedenta in javnih zavodov ter
podjetij v njegovi lasti, na plinovodno
omrežje;

7. predlog in ponudba glede izpol-
njevanja drugih pogojev iz javnega
razpisa;

8. program oskrbe z lokalnimi plinskimi
sistemi kontejnerskega tipa z
utekočinjenim naftnim plinom na
območjih oziroma v krajih izven
lokacijskega načrta gradnje
plinovodnega omrežja za oskrbo z
zemeljskim plinom ter ponudba glede
rokov in pogojev za njegovo izvedbo.

Koncesionar dokazuje reference glede
kakovosti in pravočasnosti izvedbe s
pisnimi izjavami drugih koncedentov.

12. člen
Koncedent z javnim razpisom določi

minimalne pogoje, ki jih morajo izpolniti
ponudniki glede posameznih meril iz 11.
člena tega odloka, kakor tudi druga
merila in pogoje.

Razpisna komisija za dodelitev
koncesije ima pravico določiti  težo
posameznih meril iz 11. člena tega odloka.

4. POSTOPEK PODELITVE
KONCESIJE

13. člen
Koncedent izbere koncesionarja, ki mu

podeli koncesijo v skladu s tem odlokom,

na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
župan/županja.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Javni razpis vsebuje predvsem naslednje
sestavine:
1. podrobnejše pogoje in merila za

podelitev koncesije iz 6., 11. in 12.
člena tega odloka

2. rok za prijavo na razpis in način
prijave

3. dokazila in druga dokumentacija, ki
jo mora vsebovati prijava

4. rok za izbiro koncesionarja
5. postopek v primeru, da se v

določenem roku ne prijavi noben
ponudnik

6. seznam dokumentacije, ki jo
koncedent izroči kandidatom za
prijavo na razpis s plačilom v razpisu
določenih stroškov

7. določba, da koncedent podeli
koncesijo na podlagi že sprejetega
lokacijskega načrta izgradnje
plinovodnega omrežja.

14. člen

O izbiri koncesionarja in podelitvi
koncesije odloči občinska uprava z
odločbo na predlog posebne razpisne
komisije za podelitev koncesije, ki jo
imenuje župan/županja.

Župan/županja lahko imenuje
izvedence za posamezna strokovna
področja obdelave ponudb kandidatov, ki
za potrebe komisije pripravijo strokovna
mnenja o ponudbah vseh ponudnikov za
izbiro koncesije ter sodelujejo kot izvedenci
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v postopkih za podelitev koncesije.
Zoper odločbo o izbiri je dovoljena

pritožba v roku 15 dni po vročitvi odločbe o
izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije.

O pritožbi odloča župan/ županja.

5. SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN NJENO
IZVAJANJE

15. člen
Koncedent in izbrani koncesionar

skleneta po pravnomočnosti odločbe o
izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije
koncesijsko pogodbo. V imenu
koncedenta podpiše pogodbo župan/
županja.

16. člen
Koncesijska pogodba se sklene za

določen čas za dobo 30 let. Koncesija
začne  veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe. S koncesijsko pogodbo se lahko
določi, da začnejo veljati posamezna
njena določila, zlasti glede obveznosti
koncesionarja za plačila za podelitev
koncesije od datuma začetka delovanja
posameznih delov plinovodnega omrežja,
ki ga zgradi koncesionar.

Koncesija se lahko po njenem poteku
podaljša za dobo, določeno v koncesijski
pogodbi. S koncesijsko pogodbo se lahko
določi, da ima koncesionar prednost pod
enakimi pogoji pri ponovni podelitvi
koncesije.

S koncesijsko pogodbo se lahko določi,
da začnejo veljati posamezne obveznosti
koncesionarja glede plačil na podlagi
podeljene koncesije od datuma začetka
delovanja oziroma izdaje uporabnega
dovoljenja za posamezne dele
plinovodnega omrežja, ki ga zgradi
koncesionar.

17. člen
Koncesija preneha:

· s potekom dobe trajanja koncesije,
dogovorjene s pogodbo;

· z odkupom koncesije, če je tako
dogovorjeno v pogodbi;

· z odvzemom koncesije pod pogoji, ki
so dogovorjeni v pogodbi v skladu s
tem odlokom.

Koncesija preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena pogodba, če jo
pogodbeni stranki ne podaljšata v skladu
s pogoji iz koncesijske pogodbe.

18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo in

predčasno razdre koncesijsko pogodbo:
1. če koncesionar ne začne izvajati

koncesije, zlasti izgradnje
plinovodnega omrežja, v rokih iz
koncesijske pogodbe;

2. zaradi neupravičene prekinitve
dobave oziroma distribucije plina po
krivdi koncesionarja, ki traja več kot tri
dni ali večkratnih krajših neupravičenih
prekinitev dobave;

3. zaradi zamude v plačevanju plačil za
podelitev koncesije iz 14. in 15. točke
6.člena odloka, ki traja več kot 45 dni,
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kljub pisnemu opominu koncedenta;
4. zaradi ponovljenih hujših in

dokumentiranih kršitev pogojev in
obveznosti za dobavo plina
uporabnikom;

5. če se v javnem interesu dejavnost
oskrbe s plinom preneha izvajati na
podlagi koncesije, kar ugotovi
občinski svet;

6. v primeru začetka uvedbe stečaja
koncesionarja;

7. v drugih primerih, določenih s
koncesijsko pogodbo.

19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko

razmerje tako, da koncesionar preneha
izvajati gospodarsko javno službo oskrbe
s plinom, ki je predmet koncesije,
koncedent pa prevzame plinovodno
omrežje ter vse druge objekte in  naprave,
ki jih je zgradil koncesionar, kakor tudi
omrežje ter objekte in naprave, ki so last
koncedenta in jih je koncedent izročil v
uporabo koncesionarju.

Pogoje odkupa koncesije določi
koncesijska pogodba.

20. člen
Koncesionar je dolžan koncedentu

izročiti dokazila o zagotovljenih  virih
sredstev za financiranje investicij po
investicijskem programu najkasneje pred
začetkom prve faze gradnje plinovodnega
omrežja.

21. člen
Prodajno ceno plina na predlog

koncesionarja potrdi koncedent s
sklepom, ki ga sprejme občinski svet na
predlog župana/ županje.

Cena plina ne sme presegati cene
lahkega kurilnega olja glede na
pridobljeno toplotno energijo, ki se
računa z enakimi oziroma primerljivimi
standardi za obe gorivi.

22. člen
Koncesionar je dolžan nemudoma

obvestiti koncedenta o vsaki statusni
spremembi, vključno s spremembo
lastniških in kapitalskih razmerij, glede na
stanje ob sklenitvi koncesijske pogodbe,
kakor tudi o bistveni spremembi svojega
premoženjskega stanja.

S koncesijsko  pogodbo se natančneje
določi način izpolnjevanja obveznosti
koncesionarja iz prejšnjega odstavka.

23. člen
Koncesionar je dolžan izvajati koncesijo

tudi v primeru nastopa višje sile.

Višja sila so izredne nepredvidljive
okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so izven volje
pogodbenih strank.

Za višjo silo se ne šteje stavka delavcev
koncesionarja ali njegovih pogodbenih
podizvajalcev.

V primeru nastopa višje sile se koncedent

uradni vestnik5-6_2000.p65 6/19/00, 12:34 PM235



236

in koncesionar dogovorita o načinu in
pogojih pokritja morebitnih višjih  stroškov
dobave plina in drugih spremembah
pogojev za izvajanje koncesije.

24. člen
S koncesijsko pogodbo se določi

odgovornost koncesionarja za škodo, ki
jo povzročijo z izvajanjem koncesije
koncesionar in njegovi delavci ali
pogodbeni podizvajalci koncedenta
uporabnikom plina ali tretjim osebam in
sicer v skladu s splošnim načeli civilnega
prava.

25. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s

soglasjem koncedenta.

26. člen
Izvajanje tega odloka opravlja občinska

uprava.

Župan/županja imenuje komisijo za
spremljanje izvajanja koncesijske pogodbe,
v kateri sodelujejo tudi predstavniki
uporabnikov plina. Sestavo, delovno
področje, mandatno dobo ter pravice in
odgovornosti  komisije določi župan/
županja z aktom o njeni ustanovitvi.

27. člen
S koncesijsko pogodbo se koncedent in

koncesionar dogovorita tudi o pogojih in
načinu nadzora koncedenta glede
izvajanja koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan na zahtevo
koncedenta poročati o izvajanju
koncesije.

Koncesionar je dolžan predložiti

koncedentu do 31. marca tekočega leta
letno poročilo o izvajanju koncesije, zlasti o
opravljenih delih pri gradnji plinovodnega
omrežja.

6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha

veljati Odlok o določitvi predmeta in
pogojev za opravljanje gospodarske javne
službe s podelitvijo koncesije na področju
dograditve in upravljanja omrežja za
distribucijo zemeljskega plina  (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 17/94).

29. člen
Dosedanji upravljavec javnega

plinovodnega omrežja v lasti Občine
Domžale je dolžan predložiti koncedentu
in koncesionarju pregled stanja
plinovodnega omrežja ter objektov in
naprav za oskrbo z zemeljskim plinom in
dokumentacijo najkasneje do dneva
sklenitve koncesijske pogodbe.

30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-15/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev. 26/
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 17.
seji dne 14.06.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO
PRIPOMB IN PREDLOGOV Z

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE OSNUTKA

ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU OBMOČJA D 7 STOB

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave osnutka
Odloka o ureditvenem načrtu območja
D 7 STOB.

2. Občinski svet Občine Domžale predlaga
upravi, da besedilo odloka ponovno, v
neformalni javni predstavitvi, še enkrat
predstavi zainteresirani javnosti in
skuša doseči v največji možni meri
uskladitev z lastniki zemljišč na tem
območju.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-38/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev. 26/
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 17.
seji dne 14.06.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STALIŠČ DO
PRIPOMB IN PREDLOGOV Z

JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE OSNUTKA

ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU OBMOČJA D 18 TOKO

Občinski svet Občine Domžale sprejema
stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave osnutka
Odloka o ureditvenem načrtu območja D
18 TOKO.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01303-41/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev. 26/
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in  20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 17.
seji dne 14.06.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
LOKACIJSKEM NAČRTU ZA
PLINOVODNO OMREŽJE V
OBČINI DOMŽALE – prava

obravnava

Občinski svet Občine Domžale
sprejema Odlok o lokacijskem načrtu za
plinovodno omrežje v občini Domžale v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30-
dnevno javno razgrnitev in javno
obravnavo. Javna razgrnitev bo v
prostorih Občine Domžale, Oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2 v času
od 19. junija do 19. julija 2000. Izvleček
osnutka lokacijskega načrta se razgrne
tudi na krajevnih skupnostih na območjih
poteka omrežja. Javna obravnava bo
organizirana v prostorih Občine Domžale
v času javne razgrnitve, vodil jo bo
pristojni oddelek občinske uprave.

V času javne razgrnitve bo možno
predloge in pripombe v zvezi z osnutkom
prostorskega izvedbenega načrta vpisati
v knjigo pripomb, ki bo v tajništvu
Oddelka za prostor in varstvo okolja,

Savska 2 ali jih posredovati pisno na naslov
Občina Domžale, Oddelek za prostor in
varstvo okolja, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-40/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 32. in 59. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. list RS,
štev. 32/93), 12. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
štev. 9/96 in 11/97), 11. člena Odloka o
oskrbi z zemeljskim plinom v občini
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
štev. 6/98) in  20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 17. seji dne 14.06.2000
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O
POVRAČILIH ZA PRIKLOP NA

PLINOVODNO OMREŽJE  - prva
obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o povračilih za priklop na plinovodno
omrežje v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-39/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi  3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. list RS,
štev. 32/93), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Domžale (ur.
vestnik občine Domžale, štev. 9/96 in 11/
97) in 20. člena Statuta Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na svoji
17. seji dne 14.06.2000 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O
OSKRBI Z ZEMELJSKIM

PLINOM V OBČINI DOMŽALE –
prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v občini
Domžale v prvi obravnavi.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01303-44/00
Datum: 14.06.2000

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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