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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Javno podjetje Centralna čistilna naprava  
Domžale-Kamnik d.o.o., 
Študljanska 91, 1230 Domžale 

Skrajšana firma:  JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. 

Osnovni kapital družbe: 563.512,03 € 

Osnovna dejavnost družbe:  Ravnanje z odplakami: 37.000 

Odgovorna uradna oseba: dr. Marjetka Stražar, univ. dipl. biol., direktorica 

Telefon: 01 7246 500 

Fax: 01 7220 490 

E-poštni naslov: info@ccn-domzale.si 

Datum zadnje spremembe objave 
kataloga: 

6.10.2014 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

http://www.ccn-domzale.si 

Druge oblike kataloga tiskana oblika, dostopna na sedežu podjetja 

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa: 

37.000 Ravnanje z odplakami 
 
Družba izvaja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za občine 
Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem kot 
obvezna gospodarska javna služba (OGJS). Poleg tega sprejema v čiščenje v 
okviru OGJS tudi greznične mulje in mulje iz malih čistilnih naprav. Družba izvaja 
tudi čiščenje industrijskih odpadnih vod in izvaja obdelavo tekočih biološko 
razgradljivih odpadkov, za kar ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.  

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Direktorica 
Laboratorij in razvojne enote 
Tehnološki proces 
Finančno računovodski servis 
 
Število zaposlenih: 16 delavcev. 

Organigram družbe: 

 

 

http://www.ccn-domzale.si/
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2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 

 Ni v področju dela 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: dr. Marjetka STRAŽAR, direktorica 
Študljanska 91, 1230 Domžale 
Telefon:         01 7246 505 
Fax:                01 7220 490 
E-naslov:       strazar@ccn-domzale.si 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi Uradni list Republike Slovenije 
Zakonodaja s področja okolja 
Zakonodaja s področja prostora 

Predpisi lokalnih 
skupnosti 

Občina Domžale 
Občina Mengeš  
Občina Trzin  
Občina Kamnik 
Občina Komenda 
Občina Cerklje na Gorenjskem 

Predpisi EU Predpisi Evropske skupnosti 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov Ni v področju dela 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov  

Ne vodimo nobenega tovrstnega postopka.  
 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih 
vodi organ 

Seznama tovrstnih javnih evidenc nimamo. 
 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Seznama tovrstnih javnih evidenc nimamo. 
 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Informatiziranih zbirk podatkov nimamo. 
 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih 
dokumentov 

Sklopi informacij – 
sledijo razčlenjenemu 
opisu delovnega 
področja organa 

S tovrstnimi informacijami ne razpolagamo. 
 

 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo 
lahko posredujete vlogo na naslov JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., 
Študljanska 91, 1230 Domžale, ali pridete osebno na podjetje v času 
delovnih ur. Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov 
info@ccn-domzale.si in boste želeno informacijo prejeli v zakonitem 
roku. 
 

http://www.uradni-list.si/%20Zakonodaja%20s%20podro%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%84%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%8Dja%20okolja
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://vestnik.domzale.si/
http://www.menges.si/obcina-menges/objave/uradni-vestnik-obcine-menges/
http://www.trzin.si/uradni-vestniki/
http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi
http://www.komenda.si/sprejeti-predpisi/
http://www.cerklje.si/1364.0.html
http://europa.eu.int/
mailto:info@ccn-domzale.si
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4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja 

Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po posamezni 
informaciji) 

1. Cena čiščenja odpadne vode in greznične gošče  
2. Način čiščenja greznične gošče 
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
 

 
 


