
Uradni vestnik št. 09/2017 231

Domžale, 20. 11. 2017, št. 09 • cena z DDV: 18,13 €

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07–
UPB2, 76/08, 79/09 51/10, 40/12-ZUJF, 
14/15-ZUUJFO in 76/16–odl. US), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. list 
RS, št. 11/11–UPB4 in 14/13 ZJF-UPB4p, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo 2) je Občinski 
svet Občine Domžale na 23. seji dne 16. 
11. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBI ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE 
DOMŽALE ZA LETO 2017

1. Občinski svet Občine Domžale sprej-
me Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Domžale za leto 
2017. 

2. Občinski svet Občine Domžale po-
trdi Načrt razvojnih programov za 
obdobje od 2017 do 2020.  

3.  V Uradnem vestniku Občine Dom-
žale se objavi besedilo Odloka o 
spremembi Odloka o proračunu 
Občine Domžale za leto 2017 ter 
tabelarični del splošnega in poseb-
nega dela proračuna in obrazložitve 
posebnega dela proračuna.   

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-24/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07–UPB2, 
76/08, 79/09 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16–odl.US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4 in 14/13 ZJF-UPB4p, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 23. seji 
dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2017

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Domžale 
št. 9/16, 1/2017 in 3/2017 v nadaljevanju Odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Višina proračuna za leto 2017 v EUR je:

Naziv Proračun 2017
(1) (2)

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
PRIHODKI 28.039.585
ODHODKI 33.113.739
Proračunski presežek / primanjkljaj -5.074.154
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 30.000
DANA POSOJILA 0
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
Skupni presežek /primanjkljaj -5.044.154
C. Račun financiranja 
ZADOLŽEVANJE 0
ODPLAČILA DOLGA 1.814.244
Celotni presežek /primanjkljaj -6.858.398
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1.2017 6.858.398
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -6.858.398
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2. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-24/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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PRORAČUN OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2017

PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

28.039.585I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
27.085.425 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 21.736.973 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 16.962.463 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 16.962.463 Dohodnina
700020 16.962.463 Dohodnina - občinski vir
703 4.191.210 DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 3.270.000 Davki na nepremičnine
703000 220.000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703003 1.680.000 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 1.360.000 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 10.000 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
7031 5.210 Davki na premičnine
703100 5.200 Davek na vodna plovila
703101 10 Zamudne obresti od davkov na premičnine
7032 226.000 Davki na dediščine in darila
703200 225.000 Davek na dediščine in darila
703201 1.000 Zamudne obresti davkov občanov
7033 690.000 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 75.000 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 615.000 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
704 577.900 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7044 100.000 Davki na posebne storitve
704403 100.000 Davek na dobitke od iger na srečo
7047 477.900 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 440.000 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 20.000 Turistična taksa
704706 7.350 Občinske takse od pravnih oseb
704707 7.350 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov
704708 3.200 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
706 5.400 DRUGI DAVKI
7060 5.400 Drugi davki
706099 5.400 Drugi davki
71 5.348.452 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 4.608.395 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7100 1.076.737 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710003 503.550 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov
710004 573.187 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb
7102 36.000 Prihodki od obresti
710200 6.000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
710201 30.000 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
7103 3.495.658 Prihodki od premoženja
710301 281.000 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 254.000 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 2.779.658 Prihodki od drugih najemnin
710305 10.000 Prihodki od zakupnin
710306 160.000 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710312 11.000 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
711 22.500 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 22.500 Upravne takse in pristojbine
711100 15.000 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
711120 2.500 Upravne takse s področja prometa in zvez
711199 5.000 Druge pristojbine
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

712 56.600 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
7120 56.600 Globe in druge denarne kazni
712001 50.000 Globe za prekrške
712007 6.000 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 600 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
713 2.600 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 2.600 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000 500 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 1.000 Prihodki od počitniške dejavnosti
713099 1.100 Drugi prihodki od prodaje
714 658.357 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 658.357 Drugi nedavčni prihodki
714100 22.000 Drugi nedavčni prihodki
714105 500.000 Prihodki od komunalnih prispevkov
714199 136.357 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 103.000 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 3.000 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200 400 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 400 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
7201 2.600 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
720100 2.600 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
721 0 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 100.000 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
7221 100.000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 100.000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 0 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 0 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 0 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 851.160 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 392.131 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400 392.131 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 326.131 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 66.000 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
741 459.029 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7413 459.029 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz

kohezijskega sklada
741300 459.029 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega

sklada
78 0 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 0 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787 0 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

33.135.135II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 9.364.009 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 1.688.496 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000 1.493.856 Plače in dodatki
400000 1.427.856 Osnovne plače
400001 66.000 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
4001 53.000 Regres za letni dopust
400100 53.000 Regres za letni dopust
4002 124.140 Povračila in nadomestila
400202 60.470 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 63.670 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003 6.500 Sredstva za delovno uspešnost
400302 6.500 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih

delovnih nalog
4004 6.000 Sredstva za nadurno delo
400400 6.000 Sredstva za nadurno delo
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4009 5.000 Drugi izdatki zaposlenim
400900 5.000 Jubilejne nagrade
401 304.991 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010 148.363 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 148.363 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 130.291 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 106.857 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 23.434 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012 1.369 Prispevek za zaposlovanje
401200 1.369 Prispevek za zaposlovanje
4013 1.843 Prispevek za starševsko varstvo
401300 1.843 Prispevek za starševsko varstvo
4015 23.125 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 8.813 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401510 14.312 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja
402 4.574.436 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 491.731 Pisarniški in splošni material in storitve
402000 57.650 Pisarniški material in storitve
402001 30.100 Čistilni material in storitve
402002 41.520 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 61.200 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 6.000 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 57.986 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 42.000 Računalniške storitve
402009 10.300 Izdatki za reprezentanco
402010 20.500 Hrana, storitve menz in restavracij
402011 5.000 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402099 159.475 Drugi splošni material in storitve
4021 388.285 Posebni material in storitve
402100 5.000 Uniforme in službena obleka
402112 47.185 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402113 36.500 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 299.600 Drugi posebni materiali in storitve
4022 297.900 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 207.300 Električna energija
402201 32.300 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 11.600 Voda in komunalne storitve
402205 23.400 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 17.200 Poštnina in kurirske storitve
402299 6.100 Druge storitve komunikacij in komunale
4023 25.000 Prevozni stroški in storitve
402300 15.000 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 5.000 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 1.500 Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.500 Zavarovalne premije za motorna vozila
402399 2.000 Drugi prevozni in transportni stroški
4024 6.000 Izdatki za službena potovanja
402400 1.000 Dnevnice za službena potovanja v državi
402499 5.000 Drugi izdatki za službena potovanja
4025 2.290.110 Tekoče vzdrževanje
402500 13.000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 6.000 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 1.000 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503 995.200 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 7.000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 19.000 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 20.000 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402515 12.000 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

402516 4.000 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja
402599 1.212.910 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4026 21.000 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 6.000 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402607 2.000 Najem programske računalniške opreme
402699 13.000 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4027 264.000 Kazni in odškodnine
402702 230.000 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402799 34.000 Druge odškodnine in kazni
4029 790.410 Drugi operativni odhodki
402900 1.000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 1.500 Plačila avtorskih honorarjev
402903 11.800 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 128.000 Sejnine udeležencem odborov
402907 9.000 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402909 20.000 Stroški sodišč v sodnih postopkih
402920 63.000 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 7.000 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 10.000 Druge članarine
402930 15.000 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402932 10.000 Stroški, povezani z zadolževanjem
402999 514.110 Drugi operativni odhodki
403 132.000 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4031 132.000 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 132.000 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
409 2.664.086 REZERVE
4090 100.000 Splošna proračunska rezervacija
409000 100.000 Splošna proračunska rezervacija
4091 8.300 Proračunska rezerva
409100 8.300 Proračunska rezerva
4093 2.555.786 Sredstva za posebne namene
409300 2.555.786 Sredstva proračunskih skladov
41 12.429.423 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 90.000 SUBVENCIJE
4102 90.000 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200 20.000 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
410201 35.000 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
410299 35.000 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 6.768.250 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4112 250.900 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411299 250.900 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4117 130.000 Štipendije
411799 130.000 Druge štipendije
4119 6.387.350 Drugi transferi posameznikom
411900 350.000 Regresiranje prevozov v šolo
411902 13.700 Doplačila za šolo v naravi
411908 9.000 Denarne nagrade in priznanja
411909 565.000 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 197.000 Subvencioniranje stanarin
411921 4.800.000 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411999 452.650 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 977.142 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 977.142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000 977.142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 4.594.031 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4131 250.000 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 250.000 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
4133 4.178.031 Tekoči transferi v javne zavode
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

413300 1.954.155 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 2.223.876 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4135 166.000 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 166.000 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki
414 0 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 10.790.555 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 10.790.555 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4200 750.000 Nakup zgradb in prostorov
420000 750.000 Nakup poslovnih stavb
4202 582.447 Nakup opreme
420201 36.250 Nakup pisarniške opreme
420202 36.750 Nakup strojne računalniške opreme
420222 10.000 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420225 5.000 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420233 290.000 Nakup gasilske opreme
420234 128.409 Nakup opreme za proizvodnjo energije
420299 76.038 Nakup druge opreme in napeljav
4204 4.988.547 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 1.412.569 Novogradnje
420402 3.575.978 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 3.577.909 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 914.262 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 2.663.647 Obnove
4207 13.000 Nakup nematerialnega premoženja
420703 5.000 Nakup licenčne programske opreme
420704 8.000 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
4208 878.652 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski

inženiring
420800 62.790 Študija o izvedljivosti projekta
420801 41.961 Investicijski nadzor
420804 594.901 Načrti in druga projektna dokumentacija
420806 5.000 Analize, študije in načrti z informacijskega področja
420899 174.000 Plačila drugih storitev in dokumentacije
43 551.149 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 339.500 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
4310 339.500 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 339.500 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
432 211.649 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4323 211.649 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 211.649 Investicijski transferi javnim zavodom

-5.095.550III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURB.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 30.000IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

750 0 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 30.000 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7512 30.000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
751200 30.000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
752 0 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
44 0V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0 DANA POSOJILA
441 0 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

30.000VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV  (IV. - V.)

-5.065.550VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ

PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURC.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50 0VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 0 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 1.814.244IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550)
550 1.814.244 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501 1.814.244 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 1.814.244 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

-1.814.244X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)
6.879.794XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

-6.879.794XII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ 

v EUR

04 34.949.379OBČINSKA UPRAVA
01 325.946POLITIČNI SISTEM
0101 325.946Politični sistem
01019001 190.946Dejavnost občinskega sveta
01019003 135.000Dejavnost župana in podžupanov
02 21.000EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 21.000Fiskalni nadzor
02039001 21.000Dejavnost nadzornega odbora
03 11.375ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 11.375Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 11.375Mednarodno sodelovanje občin
04 633.705SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 633.705Druge skupne administrativne službe
04039001 64.000Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 252.705Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 317.000Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06 2.749.747LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 38.500Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 20.000Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim

organom in službam
06019003 18.500Povezovanje lokalnih skupnosti
0602 323.000Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 323.000Delovanje ožjih delov občin
0603 2.388.247Dejavnost občinske uprave
06039001 2.183.247Administracija občinske uprave
06039002 205.000Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
07 2.656.191OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 2.656.191Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 143.318Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07039002 2.512.873Protipožarna varnost
08 4.300NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 4.300Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 4.300Prometna varnost
10 65.000TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 65.000Aktivna politika zaposlovanja
10039001 65.000Povečanje zaposljivosti
11 155.300KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 80.300Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 71.000Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 9.300Zemljiške operacije
1103 65.000Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 65.000Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104 10.000Gozdarstvo
11049001 10.000Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
13 6.737.587PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 6.626.461Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.594.280Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 4.135.431Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 476.750Urejanje cestnega prometa
13029004 420.000Cestna razsvetljava
1306 111.127Telekomunikacije in pošta
13069001 111.127Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto
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14 261.486GOSPODARSTVO
1402 105.000Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 105.000Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1403 156.486Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 49.486Promocija občine
14039002 107.000Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 3.539.832VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 3.239.352Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 64.000Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 3.175.352Ravnanje z odpadno vodo
1504 300.480Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 300.480Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
16 1.878.550PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST
1602 211.915Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 91.915Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 120.000Prostorsko načrtovanje
1603 866.245Komunalna dejavnost
16039001 10.000Oskrba z vodo
16039002 496.245Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 295.000Objekti za rekreacijo
16039004 45.000Praznično urejanje naselij
16039005 20.000Druge komunalne dejavnosti
1605 544.790Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 376.790Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 168.000Drugi programi na stanovanjskem področju
1606 255.600Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča)
16069001 55.600Urejanje občinskih zemljišč
16069002 200.000Nakup zemljišč
17 393.309ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 9.309Primarno zdravstvo
17029001 9.309Dejavnost zdravstvenih domov
1706 74.000Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 74.000Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
1707 310.000Drugi programi na področju zdravstva
17079001 250.000Nujno zdravstveno varstvo
17079002 60.000Mrliško ogledna služba
18 3.953.169KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 45.196Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 45.196Nepremična kulturna dediščina
1803 1.562.277Programi v kulturi
18039001 720.495Knjižničarstvo in založništvo
18039002 544.482Umetniški programi
18039003 156.800Ljubiteljska kultura
18039004 98.500Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 42.000Drugi programi v kulturi
1804 31.428Podpora posebnim skupinam
18049001 7.740Programi veteranskih organizacij
18049004 23.688Programi drugih posebnih skupin
1805 2.314.268Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 2.147.500Programi športa
18059002 166.768Programi za mladino
19 8.021.638IZOBRAŽEVANJE
1902 5.559.656Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 5.559.656Vrtci
1903 1.962.282Primarno in sekundarno izobraževanje
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19039001 1.962.282Osnovno šolstvo
1905 6.000Drugi izobraževalni programi
19059002 6.000Druge oblike izobraževanja
1906 493.700Pomoči šolajočim
19069001 363.700Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 130.000Štipendije
20 1.468.300SOCIALNO VARSTVO
2004 1.468.300Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 10.000Centri za socialno delo
20049002 153.400Socialno varstvo invalidov
20049003 765.000Socialno varstvo starih
20049004 471.900Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 68.000Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
22 1.956.244SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 1.956.244Servisiranje javnega dolga
22019001 1.956.244Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
23 116.700INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 16.700Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 8.300Rezerva občine
23029002 8.400Posebni programi pomoči v primerih nesreč
2303 100.000Splošna proračunska rezervacija
23039001 100.000Splošna proračunska rezervacija
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04 34.949.379OBČINSKA UPRAVA
01 325.946POLITIČNI SISTEM
0101 325.946Politični sistem
01019001 190.946Dejavnost občinskega sveta
011100 90.000Plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta
4029 90.000Drugi operativni odhodki
011101 6.500Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin ter sejnine članov komisij pri

občinski upravi
4029 6.500Drugi operativni odhodki
011103 46.446Sredstva za delovanje političnih strank
4120 46.446Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
011104 8.000Sredstva za delovanje svetniških skupin
4020 6.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 1.000Drugi operativni odhodki
011105 40.000Materialni stroški Občinskega sveta
4020 21.400Pisarniški in splošni material in storitve
4022 10.600Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 1.000Izdatki za službena potovanja
4025 4.000Tekoče vzdrževanje
4202 3.000Nakup opreme
01019003 135.000Dejavnost župana in podžupanov
011300 135.000Plače in nadomestila župana in podžupanov
4000 101.500Plače in dodatki
4002 3.200Povračila in nadomestila
4010 9.015Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 7.055Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 88Prispevek za zaposlovanje
4013 107Prispevek za starševsko varstvo
4015 3.625Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4029 10.410Drugi operativni odhodki
02 21.000EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 21.000Fiskalni nadzor
02039001 21.000Dejavnost nadzornega odbora
023100 20.000Nagrade nadzornega odbora
4029 20.000Drugi operativni odhodki
023101 1.000Materialni stroški nadzornega odbora
4020 1.000Pisarniški in splošni material in storitve
03 11.375ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 11.375Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 11.375Mednarodno sodelovanje občin
032200 11.375Mednarodno sodelovanje
4020 375Pisarniški in splošni material in storitve
4021 1.000Posebni material in storitve
4029 10.000Drugi operativni odhodki
04 633.705SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 633.705Druge skupne administrativne službe
04039001 64.000Obveščanje domače in tuje javnosti
043100 64.000Informiranje javnosti
4020 61.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 1.000Tekoče vzdrževanje
4029 2.000Drugi operativni odhodki
04039002 252.705Izvedba protokolarnih dogodkov
043200 105.000Obletnice in otvoritve ter izredne prireditve
4020 43.500Pisarniški in splošni material in storitve
4021 25.500Posebni material in storitve
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4026 5.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 6.700Drugi operativni odhodki
4120 24.300Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
043202 20.000Članarine, pokroviteljstva in sponzorstva
4029 2.000Drugi operativni odhodki
4120 18.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
043203 53.162Občinske prireditve, proslave, priznanja in poroke
4020 5.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 25.162Posebni material in storitve
4026 1.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 1.000Drugi operativni odhodki
4119 9.000Drugi transferi posameznikom
4120 8.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 4.000Tekoči transferi v javne zavode
043204 69.543Sredstva za božične in novoletne prireditve
4020 44.520Pisarniški in splošni material in storitve
4021 6.023Posebni material in storitve
4026 2.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 17.000Drugi operativni odhodki
043206 5.000Slavnostni koncert ob jubileju Tomaža Habeta
4133 5.000Tekoči transferi v javne zavode
04039003 317.000Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
043300 55.000Stroški tujih storitev za  izvrševanje proračuna
4029 55.000Drugi operativni odhodki
043301 250.000Obveznosti iz naslova sodb
4027 230.000Kazni in odškodnine
4029 20.000Drugi operativni odhodki
043303 12.000Notranje revidiranje
4029 12.000Drugi operativni odhodki
06 2.749.747LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 38.500Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 20.000Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim

organom in službam
061100 20.000Sredstva za prijavo na evropske in državne razpise
4208 20.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
06019003 18.500Povezovanje lokalnih skupnosti
061300 8.500Razvojni programi
4029 8.500Drugi operativni odhodki
061302 10.000Lokalna akcijska skupina - LAS
4029 5.000Drugi operativni odhodki
4208 5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0602 323.000Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 323.000Delovanje ožjih delov občin
062100 225.000Sredstva za redno dejavnost KS
4029 225.000Drugi operativni odhodki
062101 98.000Odškodnina KS Dob
4025 4.000Tekoče vzdrževanje
4029 49.000Drugi operativni odhodki
4204 45.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0603 2.388.247Dejavnost občinske uprave
06039001 2.183.247Administracija občinske uprave
063100 1.852.247Plače občinske uprave
4000 1.392.356Plače in dodatki
4001 53.000Regres za letni dopust
4002 120.940Povračila in nadomestila
4003 6.500Sredstva za delovno uspešnost
4004 6.000Sredstva za nadurno delo
4009 5.000Drugi izdatki zaposlenim
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4010 125.348Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 114.236Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 1.081Prispevek za zaposlovanje
4013 1.536Prispevek za starševsko varstvo
4015 19.500Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4020 50Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.200Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 2.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 3.500Drugi operativni odhodki
063102 241.000Materialni stroški občinske uprave
4020 140.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 6.000Posebni material in storitve
4022 11.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 20.000Prevozni stroški in storitve
4024 5.000Izdatki za službena potovanja
4026 4.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 55.000Drugi operativni odhodki
063103 90.000Stroški skupne porabe
4022 90.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
06039002 205.000Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
063200 105.000Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme
4020 5.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 5.000Prevozni stroški in storitve
4025 59.000Tekoče vzdrževanje
4029 25.000Drugi operativni odhodki
4205 5.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
4207 5.000Nakup nematerialnega premoženja
063201 100.000Nabava opreme in inventarja
4026 7.000Poslovne najemnine in zakupnine
4202 93.000Nakup opreme
07 2.656.191OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 2.656.191Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 143.318Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
073100 42.000Usposabljanje in pripravljenost enot  za zaščito in reševanje
4020 6.500Pisarniški in splošni material in storitve
4029 16.500Drugi operativni odhodki
4119 16.000Drugi transferi posameznikom
4120 3.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073102 5.280Vzdrževanje  sistema za alarmiranje
4025 5.280Tekoče vzdrževanje
073103 2.000Vzdrževanje javnih zaklonišč
4022 2.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
073104 6.000Refundacije plač
4029 6.000Drugi operativni odhodki
073105 88.038Tehnično reševalna in osebna oprema enot
4021 5.000Posebni material in storitve
4202 68.038Nakup opreme
4310 15.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
07039002 2.512.873Protipožarna varnost
073201 17.000Redna dejavnost Gasilske zveze
4133 17.000Tekoči transferi v javne zavode
073202 48.600Požarna dejavnost
4133 48.600Tekoči transferi v javne zavode
073203 6.300Sofinanciranje programov mladih gasilcev
4120 6.300Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073205 10.000Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
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4120 10.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073206 141.500Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost
4310 141.500Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073207 130.000Požarni sklad
4310 130.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073214 405.473Sofinanciranje gradnje Gasilskega doma Studenec
4204 396.482Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 8.991Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
073216 1.004.000Center za zaščito in reševanje Domžale
4133 714.000Tekoči transferi v javne zavode
4202 290.000Nakup opreme
073219 750.000Nakup stavbe Centra za zaščito in reševanje Domžale
4200 750.000Nakup zgradb in prostorov
08 4.300NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 4.300Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 4.300Prometna varnost
082100 4.300Vzgoja in varnost v cestnem prometu
4029 2.150Drugi operativni odhodki
4133 2.150Tekoči transferi v javne zavode
10 65.000TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 65.000Aktivna politika zaposlovanja
10039001 65.000Povečanje zaposljivosti
103100 1.200Lokalni program zaposlovanja
4020 200Pisarniški in splošni material in storitve
4135 1.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
103101 63.800Sofinanciranje javnih del
4133 63.800Tekoči transferi v javne zavode
11 155.300KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 80.300Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 71.000Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
112201 66.000Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora
4020 12.600Pisarniški in splošni material in storitve
4021 1.100Posebni material in storitve
4022 5.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 17.200Tekoče vzdrževanje
4029 100Drugi operativni odhodki
4204 30.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
112208 5.000Sofinanciranje čebelarske dejavnosti
4120 5.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
11029003 9.300Zemljiške operacije
112302 9.300Vzdrževanje melioracijskih jarkov
4025 9.300Tekoče vzdrževanje
1103 65.000Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 65.000Zdravstveno varstvo rastlin in živali
113200 55.000Varstvo zapuščenih živali
4021 55.000Posebni material in storitve
113201 10.000Postavitev ograjenega pasjega parka
4204 10.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1104 10.000Gozdarstvo
11049001 10.000Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
114100 10.000Vzdrževanje gozdnih cest
4025 10.000Tekoče vzdrževanje
13 6.737.587PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 6.626.461Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.594.280Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
132100 920.000Vzdrževanje javnih prometnih površin
4021 5.000Posebni material in storitve
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4025 885.000Tekoče vzdrževanje
4208 30.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132101 419.280Zimska služba
4025 419.280Tekoče vzdrževanje
132102 250.000Ukrepi za povečanje varnosti prometa
4025 40.000Tekoče vzdrževanje
4204 190.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 20.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132104 5.000Popis cestne infrastrukture
4021 5.000Posebni material in storitve
13029002 4.135.431Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
132200 100.000Projekti v cestno infrastrukturo
4020 1.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 12.000Posebni material in storitve
4208 87.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132268 4.035.431Investicije v cestno infrastrukturo
4204 1.732.797Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 2.136.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 166.634Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
13029003 476.750Urejanje cestnega prometa
132300 76.750Talna signalizacija na cestah
4025 76.750Tekoče vzdrževanje
132303 220.000Vzdrževanje prometno svetlobne signalizacije
4025 70.000Tekoče vzdrževanje
4205 150.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
132304 60.000Garažna hiša P + R - vzdrževanje
4025 40.000Tekoče vzdrževanje
4102 20.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
132305 120.000Vzpostavitev novih linijskih povezav v občini Domžale
4021 110.000Posebni material in storitve
4204 10.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
13029004 420.000Cestna razsvetljava
132400 166.000Tokovina javne razsvetljave
4022 166.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
132401 254.000Vzdrževanje javne razsvetljave
4025 184.000Tekoče vzdrževanje
4205 70.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
1306 111.127Telekomunikacije in pošta
13069001 111.127Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto
132415 111.127Postavitev nove trafo postaje in SN priključka Ihan
4204 101.750Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 9.377Investicijsko vzdrževanje in obnove
14 261.486GOSPODARSTVO
1402 105.000Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 105.000Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
142100 35.000Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere
4102 35.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
142107 35.000Brezžično omrežje v občini
4025 35.000Tekoče vzdrževanje
142109 20.000Sofinanciranje dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Domžale
4102 20.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
142110 15.000Start up Domžale
4102 15.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
1403 156.486Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 49.486Promocija občine
143100 12.500Promocija občine
4020 3.000Pisarniški in splošni material in storitve
4029 500Drugi operativni odhodki
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4120 9.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
143101 36.986Celostna podoba občine
4020 33.986Pisarniški in splošni material in storitve
4025 2.000Tekoče vzdrževanje
4029 1.000Drugi operativni odhodki
14039002 107.000Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
143201 18.000Turistična društva
4120 18.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
143206 89.000Turistično informacijski center - TIC Domžale
4020 32.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 57.000Posebni material in storitve
15 3.539.832VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 3.239.352Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 64.000Zbiranje in ravnanje z odpadki
152101 15.000Sanacija okoljskih bremen
4020 2.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 1.500Tekoče vzdrževanje
4029 11.500Drugi operativni odhodki
152102 15.000Akcija "Čista in zelena občina Domžale"
4020 8.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 7.000Tekoče vzdrževanje
152103 34.000Odškodnina "Zbirni center Dob"
4027 34.000Kazni in odškodnine
15029002 3.175.352Ravnanje z odpadno vodo
152200 30.000Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod
4021 3.000Posebni material in storitve
4208 27.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
152217 526.312Investicijsko vzdrževanje - CČN
4202 128.409Nakup opreme
4204 96.772Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 301.131Investicijsko vzdrževanje in obnove
152218 263.254Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod
4204 185.560Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 77.694Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
152222 2.355.786Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo
4093 2.355.786Sredstva za posebne namene
1504 300.480Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 300.480Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
154104 300.480Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe
4025 50.000Tekoče vzdrževanje
4204 190.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 19.130Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 41.350Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16 1.878.550PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST
1602 211.915Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 91.915Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
162103 10.000Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ
4020 10.000Pisarniški in splošni material in storitve
162104 41.915Izdelava lokalnega energetskega koncepta
4208 41.915Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
162106 40.000Občinska geodetska dejavnost in prostorsko informacijski sistem
4020 40.000Pisarniški in splošni material in storitve
16029003 120.000Prostorsko načrtovanje
162301 120.000Izdelava prostorskih aktov
4208 120.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1603 866.245Komunalna dejavnost
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16039001 10.000Oskrba z vodo
163106 10.000Investicije v sistem oskrbe z vodo
4208 10.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16039002 496.245Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
163205 496.245Investicije v urejanje pokopališč in poslovilnih objektov
4204 274.586Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 175.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 46.659Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16039003 295.000Objekti za rekreacijo
163300 235.000Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme
4022 1.200Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 198.800Tekoče vzdrževanje
4204 35.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
163304 50.000Zavarovanje in ureditev Šumberka
4204 50.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
163306 10.000Vzpostavitev zelenega sistema in ureditev tematskih poti
4025 5.000Tekoče vzdrževanje
4208 5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16039004 45.000Praznično urejanje naselij
163400 45.000Božično - novoletna okrasitev občine
4025 45.000Tekoče vzdrževanje
16039005 20.000Druge komunalne dejavnosti
163500 20.000Vzdrževanje in najem javnih sanitarij
4020 7.600Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.400Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 11.000Tekoče vzdrževanje
1605 544.790Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 376.790Spodbujanje stanovanjske gradnje
165205 206.790Vzdrževanje poslovnih prostorov
4020 2.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 4.500Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 16.000Tekoče vzdrževanje
4205 184.290Investicijsko vzdrževanje in obnove
165207 170.000Vzdrževanje stanovanj
4022 3.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 10.000Tekoče vzdrževanje
4205 156.500Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16059003 168.000Drugi programi na stanovanjskem področju
165302 23.000Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori
4021 1.500Posebni material in storitve
4029 21.500Drugi operativni odhodki
165304 110.000Obveznosti do upravnikov
4025 45.000Tekoče vzdrževanje
4029 65.000Drugi operativni odhodki
165305 25.000Plačilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov
4029 25.000Drugi operativni odhodki
165308 10.000Energetska sanacija večstanovanjskih stavb
4208 10.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1606 255.600Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča)
16069001 55.600Urejanje občinskih zemljišč
166101 45.600Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
4204 35.600Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4207 8.000Nakup nematerialnega premoženja
4208 2.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
166103 10.000Ureditev funkcionalnih zemljišč
4021 10.000Posebni material in storitve
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16069002 200.000Nakup zemljišč
166200 200.000Sklad za nakup nepremičnin
4093 200.000Sredstva za posebne namene
17 393.309ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 9.309Primarno zdravstvo
17029001 9.309Dejavnost zdravstvenih domov
172101 5.379Nakup terminalov za NMP ZD Domžale
4323 5.379Investicijski transferi javnim zavodom
172102 3.930Nakup defibrilatorja za ZD Domžale
4323 3.930Investicijski transferi javnim zavodom
1706 74.000Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 74.000Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
176101 54.000Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda
4133 54.000Tekoči transferi v javne zavode
176102 20.000Sofinanciranje preventivnih programov
4133 15.000Tekoči transferi v javne zavode
4135 5.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
1707 310.000Drugi programi na področju zdravstva
17079001 250.000Nujno zdravstveno varstvo
177100 250.000Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih
4131 250.000Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
17079002 60.000Mrliško ogledna služba
177200 60.000Mrliško pregledna služba
4021 60.000Posebni material in storitve
18 3.953.169KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 45.196Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 45.196Nepremična kulturna dediščina
182102 42.500Ohranjanje kulturne dediščine
4025 39.000Tekoče vzdrževanje
4208 2.500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4310 1.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
182106 2.696Obnova KD Franc Bernik
4205 2.696Investicijsko vzdrževanje in obnove
1803 1.562.277Programi v kulturi
18039001 720.495Knjižničarstvo in založništvo
183100 597.255Knjižnica Domžale - redna dejavnost
4133 597.255Tekoči transferi v javne zavode
183101 8.000Založniška dejavnost
4029 500Drugi operativni odhodki
4119 1.750Drugi transferi posameznikom
4120 1.750Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 4.000Tekoči transferi v javne zavode
183102 87.240Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale
4323 87.240Investicijski transferi javnim zavodom
183104 28.000Knjižnica PŠ Ihan
4323 28.000Investicijski transferi javnim zavodom
18039002 544.482Umetniški programi
183200 544.482Kulturni dom Franca Bernika Domžale
4133 521.882Tekoči transferi v javne zavode
4323 22.600Investicijski transferi javnim zavodom
18039003 156.800Ljubiteljska kultura
183300 114.600Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev
4120 114.600Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183301 25.000Sklad za ljubiteljsko kulturo
4120 25.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183306 17.200Miklavževanje, božično novoletne prireditve in silvestrovanje
4120 16.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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4133 1.200Tekoči transferi v javne zavode
18039004 98.500Mediji in avdiovizualna kultura
183400 98.500Glasilo Slamnik
4029 6.000Drugi operativni odhodki
4133 92.500Tekoči transferi v javne zavode
18039005 42.000Drugi programi v kulturi
183502 20.000Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov proračunskih

uporabnikov
4310 20.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183506 22.000Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih društev
4120 22.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1804 31.428Podpora posebnim skupinam
18049001 7.740Programi veteranskih organizacij
184100 7.740Dotacija organizacijam in društvom
4120 7.740Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18049004 23.688Programi drugih posebnih skupin
184400 23.688Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev
4120 23.688Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1805 2.314.268Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 2.147.500Programi športa
185100 500.000Program športa in rekreacije
4120 464.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 36.000Tekoči transferi v javne zavode
185101 32.000Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov
4310 32.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185102 13.000Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in

mednarodnih prireditvah
4029 50Drugi operativni odhodki
4119 500Drugi transferi posameznikom
4120 12.450Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185103 560.000Javni zavod za šport in rekreacijo
4133 560.000Tekoči transferi v javne zavode
185123 12.500Razvojne in strokovne naloge v športu
4133 12.500Tekoči transferi v javne zavode
185126 985.000Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale
4204 865.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 120.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
185128 45.000Športni programi predšolskih in šolo obveznih otrok
4120 35.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 10.000Tekoči transferi v javne zavode
18059002 166.768Programi za mladino
185201 20.000Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi
4120 20.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185202 6.768Mladinski svet
4120 6.768Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185203 132.000Center za mlade
4133 132.000Tekoči transferi v javne zavode
185205 8.000Priprava strategije za razvoj mladinskega sektorja v občini
4208 8.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
19 8.021.638IZOBRAŽEVANJE
1902 5.559.656Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 5.559.656Vrtci
192100 5.400.000Stroški izvajanja programa otroškega varstva
4119 5.050.000Drugi transferi posameznikom
4133 350.000Tekoči transferi v javne zavode
192101 10.000Predšolski programi
4133 10.000Tekoči transferi v javne zavode
192104 19.805Investicijsko vzdrževanje vrtcev
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4205 19.805Investicijsko vzdrževanje in obnove
192105 17.751Izgradnja otroških igrišč
4208 17.751Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
192117 62.100Oprema oddelkov vrtcev in nakup vzgojnih pripomočkov
4133 12.600Tekoči transferi v javne zavode
4323 49.500Investicijski transferi javnim zavodom
192118 50.000Izgradnja otroških športnih igrišč ter športnih poligonov
4204 50.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1903 1.962.282Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 1.962.282Osnovno šolstvo
193102 9.540Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja
4133 9.540Tekoči transferi v javne zavode
193103 7.000Prireditev za najboljše učence in zlate maturante
4020 5.000Pisarniški in splošni material in storitve
4133 2.000Tekoči transferi v javne zavode
193104 20.000Varstvo učencev - vozačev
4133 20.000Tekoči transferi v javne zavode
193105 40.000Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 2. razredov devetletke
4133 40.000Tekoči transferi v javne zavode
193107 1.064.638Investicijsko vzdrževanje šol
4204 690.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 348.979Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 10.659Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 15.000Investicijski transferi javnim zavodom
193116 811.104Materialni stroški in oprema osnovnih šol
4133 811.104Tekoči transferi v javne zavode
193117 10.000Preventivni in drugi programi osnovnih šol za mlade
4133 10.000Tekoči transferi v javne zavode
1905 6.000Drugi izobraževalni programi
19059002 6.000Druge oblike izobraževanja
195200 6.000Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture
4120 6.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1906 493.700Pomoči šolajočim
19069001 363.700Pomoči v osnovnem šolstvu
196100 350.000Prevozi učencev
4119 350.000Drugi transferi posameznikom
196101 13.700Sofinanciranje  zimovanja
4119 13.700Drugi transferi posameznikom
19069003 130.000Štipendije
196300 130.000Štipendije Občine Domžale
4117 130.000Štipendije
20 1.468.300SOCIALNO VARSTVO
2004 1.468.300Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 10.000Centri za socialno delo
204100 10.000Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine
4120 6.100Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 3.900Tekoči transferi v javne zavode
20049002 153.400Socialno varstvo invalidov
204201 153.400Financiranje družinskega pomočnika
4010 14.000Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 9.000Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 200Prispevek za zaposlovanje
4013 200Prispevek za starševsko varstvo
4119 130.000Drugi transferi posameznikom
20049003 765.000Socialno varstvo starih
204300 565.000Oskrbnine
4119 565.000Drugi transferi posameznikom
204301 160.000Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu
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PRORAČUN
2017 

(3)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\ 

v EUR

4135 160.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
204303 40.000Delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju
4119 40.000Drugi transferi posameznikom
20049004 471.900Socialno varstvo materialno ogroženih
204400 193.900Občinske denarne pomoči
4112 175.900Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4133 18.000Tekoči transferi v javne zavode
204403 75.000Rdeči križ Domžale
4112 75.000Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
204404 6.000Subvencioniranje bančne provizije - mestna blagajna
4119 6.000Drugi transferi posameznikom
204405 197.000Pokrivanje najemnin do pogodbene višine
4119 197.000Drugi transferi posameznikom
20049006 68.000Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
204600 65.000Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva
4120 65.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
204603 3.000Projekt "Varne hiše"
4120 3.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
22 1.956.244SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 1.956.244Servisiranje javnega dolga
22019001 1.956.244Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
221100 142.000Odplačilo obresti in stroški garancij
4029 10.000Drugi operativni odhodki
4031 132.000Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
221102 1.814.244Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov
5501 1.814.244Odplačila kreditov poslovnim bankam
23 116.700INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 16.700Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 8.300Rezerva občine
232100 8.300Izločitev sredstev v stalno rezervo
4091 8.300Proračunska rezerva
23029002 8.400Posebni programi pomoči v primerih nesreč
232200 8.400Pomoč ob nesrečah
4119 8.400Drugi transferi posameznikom
2303 100.000Splošna proračunska rezervacija
23039001 100.000Splošna proračunska rezervacija
233100 100.000Splošna proračunska  rezervacija
4090 100.000Splošna proračunska rezervacija
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III. OBRAZLOŽITVE

Spremenijo se sledeče obrazložitve 
posebnega dela proračuna, ki po novem 
glasijo:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

0403 - Druge skupne 
administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih 
dogodkov 

043200 – Obletnice in otvoritve ter 
izredne prireditve

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Sredstva se bodo porabila za:
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo z 

županovimi in podžupanovimi obi-
ski občank in občanov ob njihovih 
jubilejih,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo za-
radi sprejemov pri županu in podžu-
panu (sprejem najboljših športnikov, 
sprejem najboljših učencev, sprejem 
vrtčevskih otrok in drugi sprejemi na 
pobudo župana ali podžupana),

- sofinanciranje visokih jubilejev po-
sameznih PGD-jev in Gasilske zveze 
Domžale,

- pokrivanje stroškov z namenom 
praznovanja občinskega praznika v 
mesecu aprilu (osrednja prireditev 

»spoznajmo se, praznujmo skupaj« in 
ostale dejavnosti na pobudo župana),

- sofinanciranje mednarodnega gor-
niškega festivala,

- sofinanciranje maratona Franja,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 

organizaciji dogodkov na priredi-
tveni ploščadi ob tržnem prostoru 
v Domžalah (prireditve Dobrodošli 
v Domžalah, cvetlična nedelja, ve-
likonočni sejem, božični sejem in 
podobni drugi dogodki),

- financiranje dogodkov Kuhna na plac 
in drugih kulinaričnih prireditev,

- pokrivanje stroškov zaradi odprtja 
novih javnih zavodov in drugih 
objektov, ki jih je zgradila ali na novo 
odprla Občina Domžale,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 
prireditvah polaganja temeljnega ka-
mna pri gradnjah Občine Domžale,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 
Tednu otroka (obisk prvošolčkov in 
drugih učencev),

- pokrivanje stroškov drugih obletnic, 
otvoritev ter izrednih prireditev, ki so 
v interesu Občine Domžale,

- pokrivanje stroškov športnih, otro-
ških, glasbenih in drugih podobnih 
izrednih prireditev, ki so v interesu 
Občine Domžale.

- pokrivanje stroškov za darilo mla-
doporočencem, ki so občani občine 
Domžale ter stroškov organizacije in 
izvedbe zlatih in bisernih porok ter 
ostalih jubilejev,

- pokrivanje stroškov izvedbe žalnih 
sej,
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- pokrivanje stroškov za simbolično 
darilo, ki ga občani občine Domžale 
prejmejo ob rojstvu otroka.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:
Sredstva omogočajo organizacijo in 
izvedbo slovesnosti ob odprtju posa-
meznih novih objektov oz. sofinanciranje 
prireditev ob posameznih obletnicah.

Dinamika financiranja:
Glede na termine organizacije in izvedbe 
posameznih prireditev.

043203 – Občinske prireditve, 
proslave, priznanja in poroke

Pravne podlage:
Program občinskih prireditev in proslav 
in Odlok o priznanjih Občine Domžale.

Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- dotacije organizatorjem izvedbe 

programa proslav in prireditev ob-
činskega pomena,

- pokrivanje stroškov vabil in priznanj 
Občine Domžale,

- pokrivanje drugih stroškov, ki so po-
vezani z izvedbo občinskih proslav in 
prireditev občinskega pomena.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:
Izvedba občinskih proslav, prireditev, 
priznanj in porok na ustreznem nivoju in 
obveščanje javnosti o vseh pomembnih 
občinskih prireditvah in dogodkih.

Dinamika financiranja:
Izplačila potekajo skozi celo leto ob 
posameznih prireditvah. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN RIBIŠTVO 

1102 – Program reforme kmetijstva 
in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij

112201 – Ureditev in vzdrževanje 
tržnega prostora 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena ureditvi in 
vzdrževanju tržnega prostora v Domža-
lah. Največji del sredstev bo namenjen 
plačilu storitev čiščenja tržnega prostora 
in pripadajočih sanitarnih prostorov, 
plačilu storitev opravljanja nalog uprav-
nika tržnega prostora, plačilu za dobavo 
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električne energije in plačilu za odvoz 
odpadkov ter vzdrževanju stojnic in 
opreme na tržnem prostoru. V letu 2017 
načrtujemo obnoviti sanitarne prostore 
ob tržnem prostoru.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev za ureditev in vzdrže-
vanje tržnega prostora je določen na 
podlagi obsega sredstev, ki jih je občina 
za ta namen namenila v preteklem letu.

Pričakovani cilji:
Ustrezna ureditev in vzdrževanje tržnega 
prostora.

Dinamika financiranja:
Plačila za ureditev in vzdrževanje tr-
žnega prostora se bodo izvajala skozi 
celotno leto 2017.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih 
domov

172102 – Nakup defibrilatorja za 
ZD Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena nakupu avto-
matskih zunanjih defibrilatorjev AED z 
zunanjo omarico za Zdravstveni dom 
Domžale, upoštevaje uspešno kandida-
turo občine na javni razpis pristojnega 
ministrstva.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi 
pogodbe o sofinanciranju investicije na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 
podpisane med občino in Ministrstvom 
za zdravje.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev defibrilatorjev za ZD Dom-
žale.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvršeno po nakazilu državnih 
sredstev za namene v opisu porabe.
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI 
IN OBVEZNOSTI

2302 -  Posebna proračunska 
rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

232100 - Izločitev sredstev v stalno 
rezervo 

Pravna podlaga:
49. člen Zakona o javnih financah, Zakon 
o odpravi naravnih nesreč.

Opis namena porabe:
Sredstva proračunske rezerve se upo-
rabljajo za financiranje izdatkov za od-
pravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
žled, pozeba, prevozi vode v času suše 
oz. pomanjkanja pitne vode, suša, mno-
žičen pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:  
V sredstva proračunske rezerve se izloča 
del skupno doseženih letnih prejemkov 
proračuna, vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. Stalna proračun-
ska rezerva se oblikuje vsako leto sproti. 
Stalna proračunska rezerva se je obliko-
vala tudi v preteklih letih, vendar ni bila 
vsako leto v celoti realizirana (porablje-
na). Nerealizirana sredstva proračunske 

rezerve, pa se ne prenašajo v skupno 
porabo, temveč je za njo v bilanci stanja v 
razredu 9 oblikovan poseben proračun-
ski sklad sredstev stalne rezerve. 

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev v primeru narav-
nih nesreč.

Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07–UPB2, 
76/08, 79/09 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16–odl.US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4 in 14/13 ZJF-UPB4p, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 23. seji 
dne 16. 11. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU ODLOKA 
O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2018

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Domžale za leto 2018. 

2. Občinski svet Občine Domžale potrdi Načrt razvojnih programov za obdobje 
od 2018 do 2021.  

3. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi 
Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 ter tabelarični del splošnega 
in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.   

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-25/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07–UPB2, 
76/08, 79/09 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16–odl.US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4 in 14/13 ZJF-UPB4p, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 23. seji 
dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Domžale 
št. 10/16 v nadaljevanju Odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Višina proračuna za leto 2018 v EUR je:

Naziv Proračun 2018
(1) (2)

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
PRIHODKI 27.287.795
ODHODKI 31.497.344
Proračunski presežek / primanjkljaj -4.209.549
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
DANA POSOJILA 0
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
Skupni presežek /primanjkljaj -4.209.549
C. Račun financiranja 
ZADOLŽEVANJE 0
ODPLAČILA DOLGA 652.577
Celotni presežek /primanjkljaj -4.862.126
Stanje denarnih sredstev na računih 1.1.2018 4.862.126
Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -4.862.126
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2. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-25/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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PRORAČUN OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2018

PRORAČUN
2018 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

27.287.795I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
26.945.462 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 22.321.644 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 17.917.134 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 17.917.134 Dohodnina
700020 17.917.134 Dohodnina - občinski vir
703 3.931.210 DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 3.270.000 Davki na nepremičnine
703000 220.000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703003 1.680.000 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 1.360.000 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 10.000 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
7031 5.210 Davki na premičnine
703100 5.200 Davek na vodna plovila
703101 10 Zamudne obresti od davkov na premičnine
7032 81.000 Davki na dediščine in darila
703200 80.000 Davek na dediščine in darila
703201 1.000 Zamudne obresti davkov občanov
7033 575.000 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 75.000 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 500.000 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
704 467.900 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7044 10.000 Davki na posebne storitve
704403 10.000 Davek na dobitke od iger na srečo
7047 457.900 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 420.000 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 20.000 Turistična taksa
704706 7.350 Občinske takse od pravnih oseb
704707 7.350 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov
704708 3.200 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
706 5.400 DRUGI DAVKI
7060 5.400 Drugi davki
706099 5.400 Drugi davki
71 4.623.818 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 3.795.262 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
7102 36.000 Prihodki od obresti
710200 6.000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
710201 30.000 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
7103 3.759.262 Prihodki od premoženja
710301 330.000 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 254.000 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 3.034.262 Prihodki od drugih najemnin
710305 10.000 Prihodki od zakupnin
710306 120.000 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710312 11.000 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
711 11.500 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 11.500 Upravne takse in pristojbine
711100 4.000 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
711120 2.500 Upravne takse s področja prometa in zvez
711199 5.000 Druge pristojbine
712 56.600 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
7120 56.600 Globe in druge denarne kazni
712001 50.000 Globe za prekrške
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PRORAČUN
2018 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

712007 6.000 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 600 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
713 2.100 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 2.100 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713000 500 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 500 Prihodki od počitniške dejavnosti
713099 1.100 Drugi prihodki od prodaje
714 758.357 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 758.357 Drugi nedavčni prihodki
714100 22.000 Drugi nedavčni prihodki
714105 600.000 Prihodki od komunalnih prispevkov
714199 136.357 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 100.400 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 400 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7200 400 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 400 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
721 0 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 100.000 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
7221 100.000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 100.000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 0 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 0 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 0 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 241.933 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 241.933 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400 241.933 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 201.933 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 40.000 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
741 0 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
78 0 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 0 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787 0 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

31.497.344II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 9.401.803 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 1.759.557 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4000 1.559.317 Plače in dodatki
400000 1.493.317 Osnovne plače
400001 66.000 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
4001 58.000 Regres za letni dopust
400100 58.000 Regres za letni dopust
4002 124.740 Povračila in nadomestila
400202 61.070 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 63.670 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003 6.500 Sredstva za delovno uspešnost
400302 6.500 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih

delovnih nalog
4004 6.000 Sredstva za nadurno delo
400400 6.000 Sredstva za nadurno delo
4009 5.000 Drugi izdatki zaposlenim
400900 5.000 Jubilejne nagrade
401 315.531 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010 154.157 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 154.157 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 134.933 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 111.151 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 23.782 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012 1.408 Prispevek za zaposlovanje
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401200 1.408 Prispevek za zaposlovanje
4013 1.908 Prispevek za starševsko varstvo
401300 1.908 Prispevek za starševsko varstvo
4015 23.125 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 8.813 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401510 14.312 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja
402 4.740.629 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 628.969 Pisarniški in splošni material in storitve
402000 100.450 Pisarniški material in storitve
402001 30.100 Čistilni material in storitve
402002 47.000 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 74.400 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 6.000 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 10.000 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno
402006 55.000 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 45.000 Računalniške storitve
402009 13.300 Izdatki za reprezentanco
402010 26.000 Hrana, storitve menz in restavracij
402011 5.000 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402099 216.719 Drugi splošni material in storitve
4021 398.900 Posebni material in storitve
402100 5.000 Uniforme in službena obleka
402112 52.500 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402113 56.500 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 284.900 Drugi posebni materiali in storitve
4022 332.400 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 241.300 Električna energija
402201 32.300 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 11.600 Voda in komunalne storitve
402204 500 Odvoz smeti
402205 23.400 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 17.200 Poštnina in kurirske storitve
402299 6.100 Druge storitve komunikacij in komunale
4023 25.000 Prevozni stroški in storitve
402300 15.000 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 5.000 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 1.500 Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.500 Zavarovalne premije za motorna vozila
402399 2.000 Drugi prevozni in transportni stroški
4024 9.000 Izdatki za službena potovanja
402400 1.000 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 2.000 Stroški prevoza v državi
402405 1.000 Stroški prevoza v tujini
402499 5.000 Drugi izdatki za službena potovanja
4025 2.436.950 Tekoče vzdrževanje
402500 13.000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 6.000 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 1.000 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503 975.200 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 7.000 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 19.000 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 20.000 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402515 12.000 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
402516 4.000 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja
402599 1.379.750 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4026 30.000 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 5.000 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
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402607 2.000 Najem programske računalniške opreme
402699 23.000 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4027 34.000 Kazni in odškodnine
402799 34.000 Druge odškodnine in kazni
4029 845.410 Drugi operativni odhodki
402901 3.500 Plačila avtorskih honorarjev
402903 13.800 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 128.000 Sejnine udeležencem odborov
402907 9.000 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402909 20.000 Stroški sodišč v sodnih postopkih
402920 63.000 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 7.000 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 10.000 Druge članarine
402930 15.000 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402932 10.000 Stroški, povezani z zadolževanjem
402938 40.000 Prejemki zunanjih sodelavcev
402939 20.000 Stroški strokovnih komisij
402999 506.110 Drugi operativni odhodki
403 122.000 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4031 122.000 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403101 122.000 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
409 2.464.086 REZERVE
4090 100.000 Splošna proračunska rezervacija
409000 100.000 Splošna proračunska rezervacija
4091 8.300 Proračunska rezerva
409100 8.300 Proračunska rezerva
4093 2.355.786 Sredstva za posebne namene
409300 2.355.786 Sredstva proračunskih skladov
41 13.025.523 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 95.000 SUBVENCIJE
4102 95.000 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200 20.000 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
410201 35.000 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
410299 40.000 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 7.254.650 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4112 250.900 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411299 250.900 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4117 130.000 Štipendije
411799 130.000 Druge štipendije
4119 6.873.750 Drugi transferi posameznikom
411900 400.000 Regresiranje prevozov v šolo
411902 13.700 Doplačila za šolo v naravi
411908 9.000 Denarne nagrade in priznanja
411909 565.000 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 197.000 Subvencioniranje stanarin
411921 5.192.000 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411999 497.050 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 935.342 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 935.342 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000 935.342 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 4.740.531 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4131 260.000 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 260.000 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
4133 4.304.531 Tekoči transferi v javne zavode
413300 2.034.655 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 2.269.876 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4135 176.000 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
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413500 176.000 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

414 0 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 8.553.779 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 8.553.779 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4202 278.000 Nakup opreme
420201 36.250 Nakup pisarniške opreme
420202 58.750 Nakup strojne računalniške opreme
420222 10.000 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420225 5.000 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420233 140.000 Nakup gasilske opreme
420299 28.000 Nakup druge opreme in napeljav
4204 4.739.516 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 1.531.173 Novogradnje
420402 3.208.343 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 2.495.263 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 772.513 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 1.722.750 Obnove
4207 8.000 Nakup nematerialnega premoženja
420704 8.000 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
4208 1.033.000 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski

inženiring
420800 180.500 Študija o izvedljivosti projekta
420801 16.500 Investicijski nadzor
420804 657.000 Načrti in druga projektna dokumentacija
420806 5.000 Analize, študije in načrti z informacijskega področja
420899 174.000 Plačila drugih storitev in dokumentacije
43 516.240 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 339.500 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
4310 339.500 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 339.500 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
432 176.740 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
4323 176.740 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 176.740 Investicijski transferi javnim zavodom

-4.209.549III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
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75 0IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

750 0 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 0 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 0 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
44 0V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0 DANA POSOJILA
441 0 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV  (IV. - V.)

-4.209.549VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ

PRORAČUN
2018 

(3)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURC.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50 0VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 0 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 652.577IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550)
550 652.577 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501 652.577 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 652.577 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

-652.577X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)
4.862.126XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

-4.862.126XII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
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04 32.149.921OBČINSKA UPRAVA
01 450.946POLITIČNI SISTEM
0101 450.946Politični sistem
01019001 215.946Dejavnost občinskega sveta
01019002 100.000Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 135.000Dejavnost župana in podžupanov
02 21.000EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 21.000Fiskalni nadzor
02039001 21.000Dejavnost nadzornega odbora
03 8.000ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 8.000Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 8.000Mednarodno sodelovanje občin
04 371.000SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 371.000Druge skupne administrativne službe
04039001 74.000Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 212.000Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 85.000Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06 2.948.348LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 38.500Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 20.000Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim

organom in službam
06019003 18.500Povezovanje lokalnih skupnosti
0602 323.000Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 323.000Delovanje ožjih delov občin
0603 2.586.848Dejavnost občinske uprave
06039001 2.264.848Administracija občinske uprave
06039002 322.000Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
07 1.305.500OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 1.305.500Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 94.400Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07039002 1.211.100Protipožarna varnost
08 4.300NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 4.300Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 4.300Prometna varnost
10 65.000TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 65.000Aktivna politika zaposlovanja
10039001 65.000Povečanje zaposljivosti
11 149.805KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 84.805Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 75.505Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 9.300Zemljiške operacije
1103 55.000Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 55.000Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104 10.000Gozdarstvo
11049001 10.000Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
13 6.174.564PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 6.174.564Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.706.000Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 3.546.814Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 526.750Urejanje cestnega prometa
13029004 395.000Cestna razsvetljava
14 345.700GOSPODARSTVO
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1402 140.000Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 140.000Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1403 205.700Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 46.500Promocija občine
14039002 159.200Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 4.247.392VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 3.998.262Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 64.000Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 3.934.262Ravnanje z odpadno vodo
1504 249.130Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 249.130Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
16 1.573.173PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST
1602 221.000Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 101.000Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 120.000Prostorsko načrtovanje
1603 673.173Komunalna dejavnost
16039002 348.173Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 260.000Objekti za rekreacijo
16039004 45.000Praznično urejanje naselij
16039005 20.000Druge komunalne dejavnosti
1605 651.000Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 333.000Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 318.000Drugi programi na stanovanjskem področju
1606 28.000Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča)
16069001 28.000Urejanje občinskih zemljišč
17 404.000ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 74.000Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 74.000Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
1707 330.000Drugi programi na področju zdravstva
17079001 260.000Nujno zdravstveno varstvo
17079002 70.000Mrliško ogledna služba
18 3.845.173KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 22.500Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 22.500Nepremična kulturna dediščina
1803 1.627.977Programi v kulturi
18039001 739.995Knjižničarstvo in založništvo
18039002 551.882Umetniški programi
18039003 135.600Ljubiteljska kultura
18039004 98.500Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 102.000Drugi programi v kulturi
1804 31.428Podpora posebnim skupinam
18049001 7.740Programi veteranskih organizacij
18049004 23.688Programi drugih posebnih skupin
1805 2.163.268Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 1.972.500Programi športa
18059002 190.768Programi za mladino
19 7.816.444IZOBRAŽEVANJE
1902 6.199.100Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 6.199.100Vrtci
1903 1.067.644Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 1.067.644Osnovno šolstvo
1905 6.000Drugi izobraževalni programi
19059002 6.000Druge oblike izobraževanja
1906 543.700Pomoči šolajočim
19069001 413.700Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 130.000Štipendije
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20 1.518.300SOCIALNO VARSTVO
2004 1.518.300Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 10.000Centri za socialno delo
20049002 153.400Socialno varstvo invalidov
20049003 815.000Socialno varstvo starih
20049004 471.900Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 68.000Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
22 784.577SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 784.577Servisiranje javnega dolga
22019001 784.577Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
23 116.700INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 16.700Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 8.300Rezerva občine
23029002 8.400Posebni programi pomoči v primerih nesreč
2303 100.000Splošna proračunska rezervacija
23039001 100.000Splošna proračunska rezervacija
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04 32.149.921OBČINSKA UPRAVA
01 450.946POLITIČNI SISTEM
0101 450.946Politični sistem
01019001 215.946Dejavnost občinskega sveta
011100 90.000Plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta
4029 90.000Drugi operativni odhodki
011101 6.500Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin ter sejnine članov komisij pri

občinski upravi
4029 6.500Drugi operativni odhodki
011103 46.446Sredstva za delovanje političnih strank
4120 46.446Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
011104 8.000Sredstva za delovanje svetniških skupin
4020 6.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 1.000Drugi operativni odhodki
011105 65.000Materialni stroški Občinskega sveta
4020 24.400Pisarniški in splošni material in storitve
4022 10.600Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 1.000Izdatki za službena potovanja
4025 4.000Tekoče vzdrževanje
4202 25.000Nakup opreme
01019002 100.000Izvedba in nadzor volitev in referendumov
011200 100.000Lokalne volitve
4020 40.000Pisarniški in splošni material in storitve
4029 60.000Drugi operativni odhodki
01019003 135.000Dejavnost župana in podžupanov
011300 135.000Plače in nadomestila župana in podžupanov
4000 101.500Plače in dodatki
4002 3.200Povračila in nadomestila
4010 9.015Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 7.055Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 88Prispevek za zaposlovanje
4013 107Prispevek za starševsko varstvo
4015 3.625Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4029 10.410Drugi operativni odhodki
02 21.000EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 21.000Fiskalni nadzor
02039001 21.000Dejavnost nadzornega odbora
023100 20.000Nagrade nadzornega odbora
4029 20.000Drugi operativni odhodki
023101 1.000Materialni stroški nadzornega odbora
4020 1.000Pisarniški in splošni material in storitve
03 8.000ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 8.000Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 8.000Mednarodno sodelovanje občin
032200 8.000Mednarodno sodelovanje
4020 1.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 5.000Posebni material in storitve
4029 2.000Drugi operativni odhodki
04 371.000SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 371.000Druge skupne administrativne službe
04039001 74.000Obveščanje domače in tuje javnosti
043100 74.000Informiranje javnosti
4020 71.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 1.000Tekoče vzdrževanje
4029 2.000Drugi operativni odhodki
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04039002 212.000Izvedba protokolarnih dogodkov
043200 116.000Obletnice in otvoritve ter izredne prireditve
4020 53.500Pisarniški in splošni material in storitve
4021 26.500Posebni material in storitve
4026 5.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 6.700Drugi operativni odhodki
4120 24.300Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
043202 20.000Članarine, pokroviteljstva in sponzorstva
4029 2.000Drugi operativni odhodki
4120 18.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
043204 59.000Sredstva za božične in novoletne prireditve
4020 30.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 10.000Posebni material in storitve
4026 2.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 17.000Drugi operativni odhodki
043207 17.000Priznanja občine Domžale
4020 500Pisarniški in splošni material in storitve
4021 2.500Posebni material in storitve
4119 9.000Drugi transferi posameznikom
4120 5.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
04039003 85.000Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
043300 55.000Stroški tujih storitev za  izvrševanje proračuna
4029 55.000Drugi operativni odhodki
043301 20.000Obveznosti iz naslova sodb
4029 20.000Drugi operativni odhodki
043303 10.000Notranje revidiranje
4029 10.000Drugi operativni odhodki
06 2.948.348LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 38.500Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 20.000Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim

organom in službam
061100 20.000Sredstva za prijavo na evropske in državne razpise
4208 20.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
06019003 18.500Povezovanje lokalnih skupnosti
061300 8.500Razvojni programi
4029 8.500Drugi operativni odhodki
061302 10.000Lokalna akcijska skupina - LAS
4029 5.000Drugi operativni odhodki
4208 5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0602 323.000Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 323.000Delovanje ožjih delov občin
062100 225.000Sredstva za redno dejavnost KS
4029 225.000Drugi operativni odhodki
062101 98.000Odškodnina KS Dob
4025 4.000Tekoče vzdrževanje
4029 49.000Drugi operativni odhodki
4204 45.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0603 2.586.848Dejavnost občinske uprave
06039001 2.264.848Administracija občinske uprave
063100 1.933.848Plače občinske uprave
4000 1.457.817Plače in dodatki
4001 58.000Regres za letni dopust
4002 121.540Povračila in nadomestila
4003 6.500Sredstva za delovno uspešnost
4004 6.000Sredstva za nadurno delo
4009 5.000Drugi izdatki zaposlenim
4010 131.142Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 118.878Prispevek za zdravstveno zavarovanje
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4012 1.120Prispevek za zaposlovanje
4013 1.601Prispevek za starševsko varstvo
4015 19.500Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4020 50Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.200Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4026 2.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 3.500Drugi operativni odhodki
063102 241.000Materialni stroški občinske uprave
4020 140.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 6.000Posebni material in storitve
4022 11.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 20.000Prevozni stroški in storitve
4024 5.000Izdatki za službena potovanja
4026 4.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 55.000Drugi operativni odhodki
063103 90.000Stroški skupne porabe
4022 90.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
06039002 322.000Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
063200 100.000Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme
4020 5.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 5.000Prevozni stroški in storitve
4025 59.000Tekoče vzdrževanje
4029 25.000Drugi operativni odhodki
4205 5.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
063201 100.000Nabava opreme in inventarja
4026 7.000Poslovne najemnine in zakupnine
4202 93.000Nakup opreme
063202 32.000Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
4205 32.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
063203 30.000Dom krajanov Domžale
4208 30.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
063204 60.000Dom krajanov Študa
4208 60.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
07 1.305.500OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 1.305.500Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 94.400Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
073100 42.000Usposabljanje in pripravljenost enot  za zaščito in reševanje
4020 6.500Pisarniški in splošni material in storitve
4029 16.500Drugi operativni odhodki
4119 16.000Drugi transferi posameznikom
4120 3.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073102 4.400Vzdrževanje  sistema za alarmiranje
4025 4.400Tekoče vzdrževanje
073103 2.000Vzdrževanje javnih zaklonišč
4022 2.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
073104 6.000Refundacije plač
4029 6.000Drugi operativni odhodki
073105 40.000Tehnično reševalna in osebna oprema enot
4021 5.000Posebni material in storitve
4202 20.000Nakup opreme
4310 15.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
07039002 1.211.100Protipožarna varnost
073201 17.000Redna dejavnost Gasilske zveze
4133 17.000Tekoči transferi v javne zavode
073202 48.600Požarna dejavnost
4133 48.600Tekoči transferi v javne zavode
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073203 10.000Sofinanciranje programov mladih gasilcev
4120 10.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073205 10.000Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
4120 10.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073206 141.500Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost
4310 141.500Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073207 130.000Požarni sklad
4310 130.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
073216 854.000Center za zaščito in reševanje Domžale
4133 714.000Tekoči transferi v javne zavode
4202 140.000Nakup opreme
08 4.300NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 4.300Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 4.300Prometna varnost
082100 4.300Vzgoja in varnost v cestnem prometu
4029 2.150Drugi operativni odhodki
4133 2.150Tekoči transferi v javne zavode
10 65.000TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 65.000Aktivna politika zaposlovanja
10039001 65.000Povečanje zaposljivosti
103100 1.000Lokalni program zaposlovanja
4135 1.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
103101 64.000Sofinanciranje javnih del
4133 64.000Tekoči transferi v javne zavode
11 149.805KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 84.805Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 75.505Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
112201 36.000Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora
4020 12.600Pisarniški in splošni material in storitve
4021 1.100Posebni material in storitve
4022 5.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 17.200Tekoče vzdrževanje
4029 100Drugi operativni odhodki
112208 5.000Sofinanciranje čebelarske dejavnosti
4120 5.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
112209 34.505LAS - Oživitev tržnic na območju LAS
4020 34.505Pisarniški in splošni material in storitve
11029003 9.300Zemljiške operacije
112302 9.300Vzdrževanje melioracijskih jarkov
4025 9.300Tekoče vzdrževanje
1103 55.000Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 55.000Zdravstveno varstvo rastlin in živali
113200 55.000Varstvo zapuščenih živali
4021 55.000Posebni material in storitve
1104 10.000Gozdarstvo
11049001 10.000Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
114100 10.000Vzdrževanje gozdnih cest
4025 10.000Tekoče vzdrževanje
13 6.174.564PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 6.174.564Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.706.000Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
132100 935.000Vzdrževanje javnih prometnih površin
4021 20.000Posebni material in storitve
4025 885.000Tekoče vzdrževanje
4208 30.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132101 676.000Zimska služba
4025 676.000Tekoče vzdrževanje
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132102 70.000Ukrepi za povečanje varnosti prometa
4025 10.000Tekoče vzdrževanje
4204 50.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 10.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132104 25.000Popis cestne infrastrukture
4021 25.000Posebni material in storitve
13029002 3.546.814Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
132200 50.000Projekti v cestno infrastrukturo
4020 1.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 12.000Posebni material in storitve
4208 37.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132209 30.000Podhod na železniški postaji Domžale
4208 30.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132268 3.452.000Investicije v cestno infrastrukturo
4204 1.910.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 1.402.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 140.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132269 14.814LAS - Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti
4020 14.814Pisarniški in splošni material in storitve
13029003 526.750Urejanje cestnega prometa
132300 76.750Talna signalizacija na cestah
4025 76.750Tekoče vzdrževanje
132303 190.000Vzdrževanje prometno svetlobne signalizacije
4025 40.000Tekoče vzdrževanje
4205 150.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
132304 60.000Garažna hiša P + R - vzdrževanje
4025 40.000Tekoče vzdrževanje
4102 20.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
132305 120.000Vzpostavitev novih linijskih povezav v občini Domžale
4021 110.000Posebni material in storitve
4204 10.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
132306 20.000Parkirišče Metalka
4208 20.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132500 60.000Prenova avtobusnih postaj v centru Domžal
4204 60.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
13029004 395.000Cestna razsvetljava
132400 200.000Tokovina javne razsvetljave
4022 200.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
132401 195.000Vzdrževanje javne razsvetljave
4025 125.000Tekoče vzdrževanje
4205 70.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
14 345.700GOSPODARSTVO
1402 140.000Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 140.000Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
142100 35.000Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne mere
4102 35.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
142107 65.000Brezžično omrežje v občini
4025 65.000Tekoče vzdrževanje
142109 20.000Sofinanciranje dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Domžale
4102 20.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
142110 20.000Start up Domžale
4102 20.000Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
1403 205.700Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 46.500Promocija občine
143100 12.500Promocija občine
4020 500Pisarniški in splošni material in storitve
4029 500Drugi operativni odhodki
4120 11.500Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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143101 34.000Celostna podoba občine
4020 31.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 2.000Tekoče vzdrževanje
4029 1.000Drugi operativni odhodki
14039002 159.200Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
143201 18.000Turistična društva
4120 18.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
143206 141.200Turistično informacijski center - TIC Domžale
4020 71.000Pisarniški in splošni material in storitve
4021 36.300Posebni material in storitve
4022 500Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 3.000Izdatki za službena potovanja
4026 10.000Poslovne najemnine in zakupnine
4029 6.000Drugi operativni odhodki
4119 4.400Drugi transferi posameznikom
4120 10.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
15 4.247.392VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 3.998.262Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 64.000Zbiranje in ravnanje z odpadki
152101 15.000Sanacija okoljskih bremen
4020 2.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 1.500Tekoče vzdrževanje
4029 11.500Drugi operativni odhodki
152102 15.000Akcija "Čista in zelena občina Domžale"
4020 8.000Pisarniški in splošni material in storitve
4025 7.000Tekoče vzdrževanje
152103 34.000Odškodnina "Zbirni center Dob"
4027 34.000Kazni in odškodnine
15029002 3.934.262Ravnanje z odpadno vodo
152200 30.000Projekti v sistem odvajanja sanitarnih odpadnih vod
4021 3.000Posebni material in storitve
4208 27.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
152217 518.476Investicijsko vzdrževanje - CČN
4204 303.343Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 215.133Investicijsko vzdrževanje in obnove
152218 1.030.000Investicije v sistem za odvajanje sanitarnih odpadnih vod
4204 960.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 70.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
152222 2.355.786Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo
4093 2.355.786Sredstva za posebne namene
1504 249.130Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 249.130Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
154104 249.130Urejanje voda in investicije v protipoplavne ukrepe
4025 50.000Tekoče vzdrževanje
4204 150.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 19.130Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 30.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16 1.573.173PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST
1602 221.000Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 101.000Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
162103 20.000Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ
4020 20.000Pisarniški in splošni material in storitve
162104 41.000Izdelava lokalnega energetskega koncepta
4208 41.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
162106 40.000Občinska geodetska dejavnost in prostorsko informacijski sistem
4020 40.000Pisarniški in splošni material in storitve
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16029003 120.000Prostorsko načrtovanje
162301 120.000Izdelava prostorskih aktov
4208 120.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1603 673.173Komunalna dejavnost
16039002 348.173Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
163205 348.173Investicije v urejanje pokopališč in poslovilnih objektov
4204 333.173Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 15.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16039003 260.000Objekti za rekreacijo
163300 200.000Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme
4022 1.200Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 198.800Tekoče vzdrževanje
163304 50.000Zavarovanje in ureditev Šumberka
4204 50.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
163306 10.000Vzpostavitev zelenega sistema in ureditev tematskih poti
4025 5.000Tekoče vzdrževanje
4208 5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16039004 45.000Praznično urejanje naselij
163400 45.000Božično - novoletna okrasitev občine
4025 45.000Tekoče vzdrževanje
16039005 20.000Druge komunalne dejavnosti
163500 20.000Vzdrževanje in najem javnih sanitarij
4020 7.600Pisarniški in splošni material in storitve
4022 1.400Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 11.000Tekoče vzdrževanje
1605 651.000Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 333.000Spodbujanje stanovanjske gradnje
165203 10.000Nakup in gradnja stanovanj
4208 10.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
165205 153.000Vzdrževanje poslovnih prostorov
4020 2.000Pisarniški in splošni material in storitve
4022 4.500Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 16.000Tekoče vzdrževanje
4205 130.500Investicijsko vzdrževanje in obnove
165207 170.000Vzdrževanje stanovanj
4022 3.000Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 10.000Tekoče vzdrževanje
4205 156.500Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
16059003 318.000Drugi programi na stanovanjskem področju
165302 23.000Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori
4021 1.500Posebni material in storitve
4029 21.500Drugi operativni odhodki
165304 110.000Obveznosti do upravnikov
4025 45.000Tekoče vzdrževanje
4029 65.000Drugi operativni odhodki
165305 25.000Plačilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov
4029 25.000Drugi operativni odhodki
165308 160.000Energetska sanacija večstanovanjskih stavb
4208 160.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1606 28.000Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča)
16069001 28.000Urejanje občinskih zemljišč
166101 18.000Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
4204 8.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4207 8.000Nakup nematerialnega premoženja
4208 2.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
166103 10.000Ureditev funkcionalnih zemljišč
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4021 10.000Posebni material in storitve
17 404.000ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 74.000Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 74.000Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
176101 54.000Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda
4133 54.000Tekoči transferi v javne zavode
176102 20.000Sofinanciranje preventivnih programov
4133 15.000Tekoči transferi v javne zavode
4135 5.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
1707 330.000Drugi programi na področju zdravstva
17079001 260.000Nujno zdravstveno varstvo
177100 260.000Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih
4131 260.000Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
17079002 70.000Mrliško ogledna služba
177200 70.000Mrliško pregledna služba
4021 70.000Posebni material in storitve
18 3.845.173KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 22.500Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 22.500Nepremična kulturna dediščina
182102 22.500Ohranjanje kulturne dediščine
4025 19.000Tekoče vzdrževanje
4208 2.500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4310 1.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1803 1.627.977Programi v kulturi
18039001 739.995Knjižničarstvo in založništvo
183100 649.755Knjižnica Domžale - redna dejavnost
4133 649.755Tekoči transferi v javne zavode
183101 8.000Založniška dejavnost
4029 500Drugi operativni odhodki
4119 1.750Drugi transferi posameznikom
4120 1.750Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 4.000Tekoči transferi v javne zavode
183102 82.240Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale
4323 82.240Investicijski transferi javnim zavodom
18039002 551.882Umetniški programi
183200 551.882Kulturni dom Franca Bernika Domžale
4133 521.882Tekoči transferi v javne zavode
4323 30.000Investicijski transferi javnim zavodom
18039003 135.600Ljubiteljska kultura
183300 114.600Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev
4120 114.600Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183301 21.000Sklad za ljubiteljsko kulturo
4120 21.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18039004 98.500Mediji in avdiovizualna kultura
183400 98.500Glasilo Slamnik
4029 6.000Drugi operativni odhodki
4133 92.500Tekoči transferi v javne zavode
18039005 102.000Drugi programi v kulturi
183502 20.000Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov proračunskih

uporabnikov
4310 20.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183506 22.000Sofinanciranje infrastrukture in opreme kulturnih društev
4120 22.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
183509 60.000Letno gledališče Studenec
4205 60.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
1804 31.428Podpora posebnim skupinam
18049001 7.740Programi veteranskih organizacij
184100 7.740Dotacija organizacijam in društvom
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4120 7.740Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18049004 23.688Programi drugih posebnih skupin
184400 23.688Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev
4120 23.688Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1805 2.163.268Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 1.972.500Programi športa
185100 500.000Program športa in rekreacije
4120 464.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 36.000Tekoči transferi v javne zavode
185101 32.000Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme ter parkov
4310 32.000Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185102 13.000Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in

mednarodnih prireditvah
4029 50Drugi operativni odhodki
4119 500Drugi transferi posameznikom
4120 12.450Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185103 592.500Javni zavod za šport in rekreacijo
4133 592.500Tekoči transferi v javne zavode
185126 810.000Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v Občini Domžale
4204 640.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 170.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
185128 25.000Športni programi predšolskih in šolo obveznih otrok
4133 25.000Tekoči transferi v javne zavode
18059002 190.768Programi za mladino
185201 20.000Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi
4120 20.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185202 6.768Mladinski svet
4120 6.768Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
185203 156.000Center za mlade
4133 156.000Tekoči transferi v javne zavode
185205 8.000Priprava strategije za razvoj mladinskega sektorja v občini
4208 8.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
19 7.816.444IZOBRAŽEVANJE
1902 6.199.100Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 6.199.100Vrtci
192100 5.792.000Stroški izvajanja programa otroškega varstva
4119 5.442.000Drugi transferi posameznikom
4133 350.000Tekoči transferi v javne zavode
192101 10.000Predšolski programi
4133 10.000Tekoči transferi v javne zavode
192104 15.000Investicijsko vzdrževanje vrtcev
4205 15.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
192105 140.000Izgradnja otroških igrišč
4204 140.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
192109 100.000Sklad za vrtce
4208 100.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
192117 62.100Oprema oddelkov vrtcev in nakup vzgojnih pripomočkov
4133 12.600Tekoči transferi v javne zavode
4323 49.500Investicijski transferi javnim zavodom
192118 80.000Izgradnja otroških športnih igrišč ter športnih poligonov
4204 80.000Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1903 1.067.644Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 1.067.644Osnovno šolstvo
193102 9.540Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja
4133 9.540Tekoči transferi v javne zavode
193103 7.000Prireditev za najboljše učence in zlate maturante
4020 5.000Pisarniški in splošni material in storitve
4133 2.000Tekoči transferi v javne zavode
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193104 20.000Varstvo učencev - vozačev
4133 20.000Tekoči transferi v javne zavode
193105 45.000Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1. oz. 2. razredov devetletke
4133 45.000Tekoči transferi v javne zavode
193107 145.000Investicijsko vzdrževanje šol
4205 70.000Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 60.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4323 15.000Investicijski transferi javnim zavodom
193116 831.104Materialni stroški in oprema osnovnih šol
4133 831.104Tekoči transferi v javne zavode
193117 10.000Preventivni in drugi programi osnovnih šol za mlade
4133 10.000Tekoči transferi v javne zavode
1905 6.000Drugi izobraževalni programi
19059002 6.000Druge oblike izobraževanja
195200 6.000Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture
4120 6.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1906 543.700Pomoči šolajočim
19069001 413.700Pomoči v osnovnem šolstvu
196100 400.000Prevozi učencev
4119 400.000Drugi transferi posameznikom
196101 13.700Sofinanciranje  zimovanja
4119 13.700Drugi transferi posameznikom
19069003 130.000Štipendije
196300 130.000Štipendije Občine Domžale
4117 130.000Štipendije
20 1.518.300SOCIALNO VARSTVO
2004 1.518.300Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 10.000Centri za socialno delo
204100 10.000Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine
4120 6.100Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4133 3.900Tekoči transferi v javne zavode
20049002 153.400Socialno varstvo invalidov
204201 153.400Financiranje družinskega pomočnika
4010 14.000Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 9.000Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 200Prispevek za zaposlovanje
4013 200Prispevek za starševsko varstvo
4119 130.000Drugi transferi posameznikom
20049003 815.000Socialno varstvo starih
204300 565.000Oskrbnine
4119 565.000Drugi transferi posameznikom
204301 170.000Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu
4135 170.000Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
204303 80.000Delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju
4119 80.000Drugi transferi posameznikom
20049004 471.900Socialno varstvo materialno ogroženih
204400 193.900Občinske denarne pomoči
4112 175.900Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4133 18.000Tekoči transferi v javne zavode
204403 75.000Rdeči križ Domžale
4112 75.000Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
204404 6.000Subvencioniranje bančne provizije - mestna blagajna
4119 6.000Drugi transferi posameznikom
204405 197.000Pokrivanje najemnin do pogodbene višine
4119 197.000Drugi transferi posameznikom
20049006 68.000Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
204600 65.000Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva
4120 65.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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204603 3.000Projekt "Varne hiše"
4120 3.000Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
22 784.577SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 784.577Servisiranje javnega dolga
22019001 784.577Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
221100 132.000Odplačilo obresti in stroški garancij
4029 10.000Drugi operativni odhodki
4031 122.000Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
221102 652.577Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov
5501 652.577Odplačila kreditov poslovnim bankam
23 116.700INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 16.700Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 8.300Rezerva občine
232100 8.300Izločitev sredstev v stalno rezervo
4091 8.300Proračunska rezerva
23029002 8.400Posebni programi pomoči v primerih nesreč
232200 8.400Pomoč ob nesrečah
4119 8.400Drugi transferi posameznikom
2303 100.000Splošna proračunska rezervacija
23039001 100.000Splošna proračunska rezervacija
233100 100.000Splošna proračunska  rezervacija
4090 100.000Splošna proračunska rezervacija
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III. OBRAZLOŽITVE

Spremenijo se sledeče obrazložitve 
posebnega dela proračuna, ki po novem 
glasijo:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN SPLOŠNE  JAVNE 
STORITVE

0403 - Druge skupne 
administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih 
dogodkov 

043200 – Obletnice in otvoritve ter 
izredne prireditve

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Sredstva se bodo porabila za:
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo z 

županovimi in podžupanovimi obi-
ski občank in občanov ob njihovih 
jubilejih,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo za-
radi sprejemov pri županu in podžu-
panu (sprejem najboljših športnikov, 
sprejem najboljših učencev, sprejem 
vrtčevskih otrok in drugi sprejemi na 
pobudo župana ali podžupana),

- sofinanciranje visokih jubilejev po-
sameznih PGD-jev in Gasilske zveze 
Domžale,

- pokrivanje stroškov z namenom 
praznovanja občinskega praznika v 
mesecu aprilu (osrednja prireditev 

»spoznajmo se, praznujmo skupaj« in 
ostale dejavnosti na pobudo župana),

- sofinanciranje mednarodnega gor-
niškega festivala,

- sofinanciranje maratona Franja,
- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 

organizaciji dogodkov na priredi-
tveni ploščadi ob tržnem prostoru 
v Domžalah (prireditve Dobrodošli 
v Domžalah, cvetlična nedelja, ve-
likonočni sejem, božični sejem in 
podobni drugi dogodki),

- financiranje dogodkov Kuhna na plac 
in drugih kulinaričnih prireditev,

- pokrivanje stroškov zaradi odprtja 
novih javnih zavodov in drugih 
objektov, ki jih je zgradila ali na novo 
odprla Občina Domžale,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 
prireditvah polaganja temeljnega ka-
mna pri gradnjah Občine Domžale,

- pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 
Tednu otroka (obisk prvošolčkov in 
drugih učencev),

- pokrivanje stroškov drugih obletnic, 
otvoritev ter izrednih prireditev, ki so 
v interesu Občine Domžale,

- pokrivanje stroškov športnih, otro-
ških, glasbenih in drugih podobnih 
izrednih prireditev, ki so v interesu 
Občine Domžale.

- pokrivanje stroškov za darilo mla-
doporočencem, ki so občani občine 
Domžale ter stroškov organizacije in 
izvedbe zlatih in bisernih porok ter 
ostalih jubilejev,

- pokrivanje stroškov izvedbe žalnih 
sej,
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- pokrivanje stroškov za simbolično 
darilo, ki ga občani občine Domžale 
prejmejo ob rojstvu otroka.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:
Sredstva omogočajo organizacijo in 
izvedbo slovesnosti ob odprtju posa-
meznih novih objektov oz. sofinanciranje 
prireditev ob posameznih obletnicah.

Dinamika financiranja:
Glede na termine organizacije in izvedbe 
posameznih prireditev.

043207 – Priznanja občine Domžale 

Pravne podlage:
Statut Občine Domžale in Odlok o pri-
znanjih Občine Domžale.

Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- pokrivanje stroškov priznanj Občine 

Domžale,
- pokrivanje drugih stroškov, ki so 

povezani s podelitvijo priznanj; 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:
Podelitev priznanj posameznikom, sku-
pinam ali pravnim osebam za dosežke 

na različnih področjih dela in ustvarja-
nja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju 
občanov ter k ugledu in razvoju Občine 
Domžale ter širše družbene skupnosti.

Dinamika financiranja:
Izplačila se izvajajo v času podeljevanja 
nagrad.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 – Razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske 
uprave

063203 – Dom krajanov Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena pripravi projekta 
za gradnjo objekta za delovanje društev 
v Krajevni skupnosti Domžale. V objektu 
bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje 
aktivnosti krajanov, ki so vključeni v raz-
lična društva in organizacije. Poleg tega 
bo del objekta namenjen tudi delovanju 
gasilskega društva Domžale - mesto, saj 
je obstoječi gasilski dom neprimeren in 
ne zagotavlja minimalnih pogojev za 
delovanje.



Uradni vestnik št. 09/2017 283

Način določitve potrebnega obsega 
sredstev:
Na podlagi ocene stroška za izdelavo 
objekta ter druge dokumentacije za 
izvedbo projekta. 

Pričakovani cilji:
Občina bo s financiranjem gradnje kra-
jevnega doma, zagotovila pogoje za 
delovanje društev in organizacij v kra-
jevni skupnosti, ter pogoje za delovanje 
gasilskega društva oz. javne gasilske 
službe na območju Domžale - mesto.

Dinamika  financiranja:
Priprava projekta se načrtuje v drugi 
polovici leta.

063204 – Dom krajanov Študa

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena pripravi projekta 
za gradnjo objekta za delovanje društev 
v Krajevni skupnosti Simona Jenka. V 
objektu bodo zagotovljeni pogoji za 
izvajanje aktivnosti krajanov, ki so vklju-
čeni v različna društva in organizacije. 
Poleg tega bo del objekta namenjen tudi 
delovanju gasilskega društva Domžale 
– Študa, saj je obstoječi gasilski dom 
neprimeren in ne zagotavlja minimalnih 
pogojev za delovanje.

Način določitve potrebnega obsega 
sredstev:
Na podlagi ocene stroška za izdelavo 
objekta ter druge dokumentacije za 
izvedbo projekta. 

Pričakovani cilji:
Občina bo s financiranjem gradnje kra-
jevnega doma, zagotovila pogoje za 
delovanje društev in organizacij v kra-
jevni skupnosti, ter pogoje za delovanje 
gasilskega društva oz. javne gasilske 
službe na območju Domžale - Študa.

Dinamika  financiranja:
Priprava projekta se načrtuje v drugi 
polovici leta.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN RIBIŠTVO 

1102 – Program reforme kmetijstva 
in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij

112201 – Ureditev in vzdrževanje 
tržnega prostora 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena ureditvi in 
vzdrževanju tržnega prostora v Domža-
lah. Največji del sredstev bo namenjen 
plačilu storitev čiščenja tržnega prostora 
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in pripadajočih sanitarnih prostorov, 
plačilu storitev opravljanja nalog uprav-
nika tržnega prostora, plačilu za dobavo 
električne energije in plačilu za odvoz 
odpadkov ter vzdrževanju stojnic in 
opreme na tržnem prostoru. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev za ureditev in vzdrže-
vanje tržnega prostora je določen na 
podlagi obsega sredstev, ki jih je občina 
za ta namen namenila v preteklem letu.

Pričakovani cilji:
Ustrezna ureditev in vzdrževanje tržnega 
prostora.

Dinamika financiranja:
Plačila za ureditev in vzdrževanje tr-
žnega prostora se bodo izvajala skozi 
celotno leto 2018.

13 – PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in 
infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest 

132104 -  Popis cestne 
infrastrukture    

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnih financah, Zakon  o cestah,  Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest, Računovodski standardi 

Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo opravili ce-
nitev cestne infrastrukture, katerih upra-
vljanje in vzdrževanje mora zagotavljati 
lokalna skupnost na podlagi Zakona 
o javnih cestah in Odloka o občinskih 
cestah. S projektom se bo določila vre-
dnost cestne infrastrukture in zagotovil 
pregled nad stanjem in starostjo cestne 
infrastrukture. Na  podlagi izdelanega 
projekta in popisa bo mogoče v priho-
dnosti na pregleden način zagotavljati 
sredstva za investicijsko obnovo cestne 
infrastrukture.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi 
informativnih ponudb o izdelavi cenitev.   
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernega investicijskega 
vzdrževanja javnih cest ter ustrezna ure-
ditev računovodskih evidenc. 

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo v skladu s pogodbe-
nimi določili po izdelavi projekta. 

13029002 – Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

132209 – Podhod na železniški 
postaji Domžale 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
prostorskem načrtovanju, Zakon o ureja-
nju prostora, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o javnem naročanju.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena financiranju pro-
jektne dokumentacije, strokovnih pod-
lag, investicijskih dokumentov in druge 
dokumentacije za potrebe umestitve ter 
projektiranja železniškega podhoda na 
železniški postaji Domžale. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi 
izkustvene ocene sorodnih že izvede-
nih gradenj in projektov ter na podlagi 
ocenjene skupne vrednosti investicije.

Pričakovani cilji:
Pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo podhoda pod železniško progo 
na železniški postaji Domžale.

Dinamika financiranja:
Plačila so planirana v prvi polovici leta 
2018. 

13029003 – Urejanje cestnega 
prometa 

132500 – Prenova avtobusnih 
postaj v centru Domžal 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  o 
cestah,  Zakon o javnem naročanju, Pra-
vilnik o avtobusnih postajališčih, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest.

Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo v  letu 2018 
odstranili obstoječi avtobusni nadstrešni-
ci  v centru mesta na Ljubljanski cesti ter 
zgradili dve novi avtobusni nadstrešnici, 
ki bosta opremljeni s solarnim panelom 
za informacije, defibliratorjem in ostalo 
mestno komunalno opremo. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi 
pridobitve informativne ponudbe.  

Pričakovani cilji:
Izgradnja novih nadstrešnic v mestnem 
središču. 

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi izdanega 
računa po izgradnje celotne infrastruk-
ture v  skladu s pogodbenimi določili.
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14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoja 
turizma in gostinstva

14039002 – Spodbujanje razvoja 
turizma in gostinstva

143206 – Turistično informacijski 
center – TIC Domžale 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi in Statut 
Občine Domžale.  

Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za namene 
promocije turističnih dejavnosti v občini 
Domžale (oblikovanje, tisk, obisk turistič-
nih sejmov in borz, nakup in vzdrževanje 
informativnih tabel ter stojal za name-
ne promocije, in podobno), spletno 
stran Visit Domžale (nadgrajevanje in 
vzdrževanje strani, prevod v tuje jezike, 
izdelava aplikacije), za namene informi-
ranja občanov o delu TIC, za promocijo 
kolesarstva in pohodništva (ureditev 
informativnih tabel, priprava publikacij 
in podobno), nakup primernih promo-
cijskih daril (oblikovanje in izdelava daril), 
za knjigobežnice (vzdrževanje obsto-
ječih in postavitev novih), za ureditev 
razstavnega prostora na prostem (izde-
lavo, vzdrževanje in pripravo razstav), 
mednarodno sodelovanje, organizacijo 
mesečnega fotografskega natečaja, za 
izvedbo izobraževanja turističnih vodi-
čev po Domžalah in okolici ter ureditev 
turističnih licenc. 

Sredstva se bodo porabila tudi za 
pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 
organizaciji in izvedbi turističnih in dru-
gih prireditev ter festivalov, prireditev v 
Čarobnem decembru, občinskih proslav 
in prireditev občinskega pomena.

Del sredstev se bo namenil za promocijo 
projektov las, aktivnosti RDO Osrednja 
Slovenija in za sofinanciranje sezonskih 
kart za Arboretum Volčji Potok. Sred-
stva bodo porabljena tudi za razvoj 
turističnega programa občine Domžale 
– oblikovanje novih idej, prireditev in 
projektov ter izvedba le-teh z namenom 
krepitve dogajanja v občini in posledič-
no promoviranje občine kot turistične 
destinacije. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na podlagi 
ocene potrebnih sredstev.

Pričakovani cilji:
Razvoj turizma v Domžalah in pope-
stritev dogajanja ter večja informiranost 
ljudi in prepoznavnost Domžal ter drugih 
krajev. 

Dinamika financiranja:
Tekoča glede na izvedbo posameznih 
dejavnosti in glede na termine organi-
zacije ter izvedbe posameznih prireditev.



Uradni vestnik št. 09/2017 287

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE 
IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in 
poslovnih objektov 

163205 - Investicije v urejanje 
pokopališč ter poslovilnih objektov

Pravne podlage: 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejav-
nosti ter urejanju pokopališč, Odlok o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena  I. in II. fazi rea-
lizacije posameznih investicij. Konkretno 
sredstva namenjamo novelaciji projek-
tne dokumentacije in izvedbi za gradnjo 
nadstrešnice pri poslovilnem objektu v 
Domžalah.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo dolo-
čili na osnovi ocene in projektantskega 
predračuna. 

Pričakovani cilji:
Načrtujemo gradnjo nadstrešnice pred 
poslovilnim objektom v Domžalah. Nad-
strešnica bo nudila zaščito pogrebcem in 
svojcem  v primeru padavin ali vročine.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov 
po sklenjenih pogodbah.

1605 - Spodbujanje stanovanjske 
gradnje

16059002 - Spodbujanje 
stanovanjske gradnje

165203 – Nakup in gradnja 
stanovanj 

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon.

Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena za  pripravo 
dokumentacije za gradnjo neprofitnih 
stanovanj na zemljiščih Občine Domžale. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji na 
oceni stroškov izdelave projektne do-
kumentacije .

Pričakovani cilji:
S pridobitvijo stanovanj občanom za-
gotoviti najem primernega stanovanja. 

Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugi po-
lovici leta.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN 
NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039002 - Umetniški programi

183200 - Kulturni dom Franca 
Bernika Domžale

Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Kulturni dom Franca Bernika Domžale.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja kulturnega 
doma za pokrivanje stroškov dela, ma-
terialnih in drugih stroškov poslovanja, 
sofinanciranje prireditev. Zagotavljajo 
se tudi sredstva za izvajanje muzejske 
dejavnosti (Slamnikarski muzej idr.), 
promocija oziroma predstavitev slamni-
karstva, izvedbo Slamnikarskega sejma, 
slamnikarske učne poti, sodelovanje z 
domačimi in tujimi društvi, organizaci-
jami na področju slamnikarstva (obiski 
ipd.), ureditev zbirk, odkupi premične 
dediščine, kinematografska dejavnost, 
založništvo (vključno izdaja brošur, 
zgibank ipd.),  izobraževanje (tečaj 
slamnikarstva ipd.) idr., upoštevaje 
akt o ustanovitvi. Zagotavljajo se tudi 
sredstva za delovanje galerije in s tem 
povezanimi stroški oziroma stroški za 
objekte v upravljanju KD Franca Bernika 
Domžale (tudi Kofutnikova in Menačn-
kova domačija). Zagotavljajo se tudi 
sredstva za investicije. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi 
realizacije preteklih obdobij.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev pestrejšega kulturnega 
življenja občanom.

Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi 
pogodbe oziroma akta o ustanovitvi.

18039005 - Drugi programi v 
kulturi

183509 – Letno gledališče Studenec 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Obstoječi streha in nadstrešnica  v Le-
tnem gledališču Studenec sta dotrajani 
in v funkcionalnem smislu zastareli. Sred-
stva namenjamo odstranitvi obstoječe 
strehe in postavitvi nove nadstrešnice in 
platnene strehe v gledališču. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na osnovi 
projektantskega predračuna. 

Pričakovani cilji:
Zamenjava obstoječe nadstrešnice in 
strehe  in s tem zagotovitev pogojev za 
delovanje letnega gledališča.
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Dinamika financiranja:
Predhodno bo zaradi načrtovane inve-
sticije potrebno pravno formalno urediti 
razmerja med KD Miran Jarc in občino. Z 
deli načrtujemo pričeti v letu 2018 pred 
gledališko sezono v letu 2018.

1805 – Šport in prostočasne 
aktivnosti

18059001 – Programi športa

185100 - Program športa in 
rekreacije

Pravna podlaga:
Zakon o športu,  Odlok o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih 
programov v občini Domžale.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje športnih in rekreativnih 
programov izvajalcev, ki delujejo na 
območju občine Domžale. Sredstva so 
namenjena skupinam športnih progra-
mov in sicer: za prostočasni šport mla-
dih………50.000 EUR, za športno vzgojo 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport………300.000 EUR, za 
kakovostni in vrhunski šport……….100.000 
EUR, za šport za zdravje……..38.000 EUR 
in strokovne naloge v športu………12.000 
EUR.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi 
realizacije v preteklem obdobju in priča-
kovanih proračunskih možnostih.

Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije v občini 
Domžale.

Dinamika financiranja:
Nakazila po izdaji odločb, izdanih na 
podlagi javnega razpisa, predvidoma 
mesečna nakazila na podlagi podpisanih 
pogodb. 

185103 - Javni zavod za šport in 
rekreacijo

Pravne podlage:
Zakon o športu, Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda za šport in rekreacijo.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja javnega zavoda 
in vzdrževanje in upravljanje športnih in 
drugih objektov v upravljanju Zavoda 
za šport in rekreacijo. Sredstva so na-
menjena tudi izvajanju programov in 
projektov v organizaciji Zavoda kot npr. 
organizacija športnih prireditev, projekt 
vključitve občine v evropsko mesto 
športa, izvajanju programov športne in 
rekreativne vzgoje otrok, redne letne 
igre šolarjev ipd. dejavnosti, skladno z 
aktom o ustanovitvi.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Predviden obseg sredstev za delova-
nje  zavoda načrtujemo na podlagi 
načrtovanega obsega sredstev za plače 
zaposlenih, materialne stroške in stroške 
storitev iz naslova poslovanja, izvajanje 
vzdrževanja občinskih športnih objektov 
v upravljanju zavoda (dom športnih or-
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ganizacij, večnamenska asfaltna ploščad 
s pripadajočimi zelenimi površinami 
v Športnem parku Domžale-ŠP, letno 
kopališče Domžale- vsakoletna pri-
prava bazena za kopalno sezono ipd., 
večnamenski šotor v ŠP, skate park v ŠP, 
otroška igrišča in druge večnamenske 
ploščadi, športni park na Viru, teniška 
dvorana in teniška igrišča v ŠP, malo 
otroško igrišče v ŠP, Hala komunalne-
ga centra, Stadion Domžale, drsališče 
oziroma večnamensko športno igrišče 
v ŠP, Balinišče Domžale, Trim steza v 
ŠP in na Šumberku, Športni park Ihan, 
Škrjančevo, skakalnica idr.).  

Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije, upravljanje in 
skrb za športne objekte v občinski lasti  
v občini Domžale.

Dinamika financiranja:
Predvidoma mesečna nakazila na pod-
lagi pogodbe.

185128 – Športni programi 
predšolskih in šoloobveznih otrok

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena  izvedbi progra-
mov in projektov osnovnih šol (dodatne 
interesne dejavnosti ipd.).

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Načrtovano na podlagi do sedaj izvaja-
nih programov in projektov.

Pričakovani cilji:
Spodbuditev osnovnošolske populacije 
za vključevanje v športne programe in 
projekte osnovnih šol.

Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe s šolami, predvi-
doma mesečna nakazila.

18059002 - Programi za mladino 

185205 – Priprava strategije 
za razvoj mladinskega sektorja 
v občini

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
javnem interesu v mladinskem sektorju.

Opis namena porabe:
Načrtujejo se stroški (strokovna pomoč, 
zbiranje gradiva, materialni stroški in 
storitve priprave gradiva ipd.) za pri-
pravo strategije za razvoj mladinskega 
sektorja v občini.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi pri-
čakovane realizacije.

Pričakovani cilji:
Sprejem strategije za razvoj mladinskega 
sektorja v občini.

Dinamika financiranja:
Plačila na podlagi izdanih naročil za 
blago ali storitve, po prejemu blaga ali 
opravljenih storitev v zakonsko določe-
nem roku.
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19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem 
šolstvu 

196100 - Prevozi učencev 

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, 
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Financiranje organiziranih prevozov 
učencev v osnovno šolo (prihod v šolo in 
iz šole), ki ga, v skladu s 56. členom Za-
kona o osnovni šoli in sklepi občinskega 
sveta (v nadaljevanju: standarden prevoz 
učencev), organizira osnovna šola kot 
javni naročnik. Standarden prevoz je 
organiziran z avtobusom ali kombijem. 
Učenci prvih razredov morajo imeti na 
standardnem prevozu zagotovljeno 
spremstvo, ki ga določa zakonodaja.  Po-
leg organiziranih prevozov se financirajo 
tudi drugi prevozi učencev, upoštevaje 
določila 54. in 56. člena Zakona o osnov-
ni šoli.  Sredstva se lahko namenijo tudi 
za stroške, povezane z izvedbo javnih 
naročil prevozov učencev.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov se oblikuje 
na podlagi ocene pričakovanih stroškov.

Pričakovani cilji:
Varen prihod učencev v šolo, upoštevaje 
veljavne predpise.

Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila na podlagi izstavljenih 
zahtevkov in ustreznih prilog osnovnih 
šol na podlagi pogodb in izplačila na 
podlagi odločb, naročil za storitve (po-
godb).

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI 
IN OBVEZNOSTI

2302 -  Posebna proračunska 
rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

232100 - Izločitev sredstev v stalno 
rezervo 

Pravna podlaga:
49. člen Zakona o javnih financah, Zakon 
o odpravi naravnih nesreč.

Opis namena porabe:
Sredstva proračunske rezerve se upo-
rabljajo za financiranje izdatkov za od-
pravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
žled, pozeba, prevozi vode v času suše 
oz. pomanjkanja pitne vode, suša, mno-
žičen pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
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jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:  
V sredstva proračunske rezerve se izloča 
del skupno doseženih letnih prejemkov 
proračuna, vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. Stalna proračun-
ska rezerva se oblikuje vsako leto sproti. 
Stalna proračunska rezerva se je obliko-
vala tudi v preteklih letih, vendar ni bila 
vsako leto v celoti realizirana (porablje-
na). Nerealizirana sredstva proračunske 
rezerve, pa se ne prenašajo v skupno 
porabo, temveč je za njo v bilanci stanja v 
razredu 9 oblikovan poseben proračun-
ski sklad sredstev stalne rezerve. 

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev v primeru narav-
nih nesreč.

Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 23. 
seji dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ODLOKA O USTANOVITVI 

PRORAČUNSKEGA SKLADA 
ZA NADGRADNJO CENTRALNE 

ČISTILNE NAPRAVE 
DOMŽALE - KAMNIK

1. člen

S tem odlokom preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi proračunskega sklada za 
nadgradnjo centralne čistilne naprave 
Domžale – Kamnik (Ur. vestnik Občine 
Domžale 11/12). 

2. člen

Po prenehanju veljavnosti Odloka o 
ustanovitvi proračunskega sklada za 
nadgradnjo Centralne čistilne naprave 
Domžale – Kamnik se preostala finanč-
na sredstva vrnejo v proračun Občine 
Domžale.  

3. člen

Ta odlok stopi v veljavo s 01. 01. 2018. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-23/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 23. 
seji dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA 
O ŠTIPENDIRANJU 

V OBČINI DOMŽALE

1. člen

V Odloku o štipendiranju v občini Dom-
žale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 6/15 – uradno prečiščeno besedilo 1, 
3/17) se 7. člen spremeni, tako da se glasi:

»Občina Domžale podeljuje celotne 
štipendije kandidatom pod pogoji, da
- so državljani Republike Slovenije
- so vpisani kot dijaki ali študenti za 

polni učni ali študijski čas,
- ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne 

oziroma strokovne šole ali gimnazije 
niso starejši od 18 let ter kandidatom, 
ki ob prvem vpisu v prvi letnik višje-
šolskega ali visokošolskega izobra-
ževanja oziroma ob prvem vpisu na 
prvo ali drugo stopnjo izobraževanja 
niso starejši od 26 let,

- imajo stalno prebivališče v občini 
Domžale,

- niso zaposleni.«

2. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-26/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 23. 
seji dne 16. 11. 2017 sprejel

SKLEP 

O DOLOČITVI NASELIJ, 
IZ KATERIH SE SOFINANCIRAJO 

PREVOZI UČENCEV 
V OSNOVNO ŠOLO

1. člen

Občina Domžale zagotavlja sredstva 
za financiranje prevozov učencev, ki 
prebivajo v naslednjih naseljih znotraj 
šolskega okoliša:

1.1. v matično ali samostojno šolo: Bi-
šče, Brezje pri Dobu, Brezovica pri 
Dobu, Češenik, Depala vas,  Dole-
nje, Gorjuša, Hudo, Jasen,  Koko-
šnje, Količevo, Kolovec, Krtina, Laze 
pri Domžalah, Mala Loka, Nožice, 
Rača, Račni vrh, Rova, Studenec pri 
Krtini, Sveta Trojica, Škocjan, Turnše, 
Zagorica pri Rovah, Zalog pod Sv. 
Trojico, Žeje, Žiče,

1.2. v podružnično šolo:  Brdo,  Dobo-
vlje, Kokošnje, Selo pri Ihanu, Zalog 
pod Sv. Trojico.

2. člen

Sklep se ne uporablja za Osnovno šolo 
Roje.

3. člen

Do pričetka uporabe tega sklepa poteka 
organizacija in financiranje prevozov v 
osnovno šolo na enak način kot v šol-
skem letu 2016/2017. 

4. člen

Ta sklep se uporablja od 01. 12. 2017 
dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-24/2017
Datum:    16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na 23. seji dne 
16. 11. 2017 sprejel

SKLEP 

O SPREJEMU CENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. Občinski svet Občine Domžale sprejme ceno storitve pomoč družini na domu,
ki se izplača koncesionarju in znaša:

-  Ob delavnikih (tudi soboto) .............................................  18,08 EUR na efektivno uro,

-  v nedeljo ali nočnem času ................................................  25,17 EUR na efektivno uro,

-  na dan državnega praznika in dela prostega dne ....  26,48 EUR na efektivno uro.

2. Osnova za izračun cene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je 17,21 
EUR na efektivno uro, razliko subvencionira Občina Domžale.

3. Cene storitve pomoč družini na domu veljajo od 1.12.2017 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-23/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 6. in 35. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Ur. list RS 139/06 
in 9/17) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 23. 
seji dne 16. 11. 2017 sprejel

SKLEP 

O SEZNANITVI Z VARNOSTNO 
OCENO ZA LETO 2016 

TER SPREJEM OBČINSKEGA 
PROGRAMA VARNOSTI 

OBČINE DOMŽALE

1. Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja v varnostno oceno za leto 
2016.

2. Občinski svet Občine Domžale sprej-
me posodobljen občinski program 
varnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-25/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Na podlagi 6. in 35. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Ur. list RS 139/06 
in 9/17) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Občinski svet Občine Domžale na 23. 
seji dne 16. 11. 2017 sprejel

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI 
OBČINE DOMŽALE

I. UVODNE UGOTOVITVE

Občina Domžale opravlja v okviru 
komunalnega nadzora in občinske 
inšpekcije nadzor nad izvrševanjem 
občinskih predpisov od leta 2000. Z 
delom nadzornih služb se zagotavlja 
izvrševanje odlokov, katerih namen je 
urejanje zadev, ki so opredeljene kot 
izvirne naloge občine. 

Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem 
nadzoru in občinskem redarstvu ter dru-
gi odloki, ki jih je sprejel Občinski svet 
Občine Domžale določajo organizacijo 
in pooblastila ter vsebino nalog nadzora. 
Veljavna zakonodaja s področja  javnega 
reda in miru, občinskega redarstva  ter 
s področja varnosti cestnega prometa 
določajo nekatere pristojnosti lokalnih 
skupnosti, ki so navedene v nadaljnji 
vsebini občinskega programa varnosti.  
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II. PRAVNE PODLAGE IN 
OSNOVNA IZHODIŠČA 
OBČINSKEGA PROGRAMA 
VARNOSTI

Za jasno opredelitev nalog organov 
lokalnih skupnosti, ki opravljajo nadzor 
na eni strani in razmejitev nalog državnih 
organov, ki opravljajo nadzor na drugi 
strani, je potrebno navesti nekaj izhodišč, 
ki jih določa veljavna zakonodaja.

Temeljni predpisi:
- Zakon o občinskem redarstvu (Ura-

dni list RS, št. 139/06 in 9/17, v nada-
ljevanju: ZORed),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11-UPB, 21/13, 111/13, 74/14-odl. 
US, 92/14-odl. US, 32/16 in 15/17-odl. 
US, v nadaljevanju: ZP1-UPB8),

- Zakon o varstvu javnega reda in miru 
(Uradni list RS, št. 70/06, v nadaljeva-
nju: ZJRM-1),

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/2014-odl. US in 
46/15, v nadaljevanju: ZCes-1),

- Zakon o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 82/13, 68/13 in 
54/17, v nadaljevanju: ZPrCP),

- drugi predpisi, ki urejajo področje 
redarske službe.

II.1. Ustava

Ustava določa za lokalne skupnosti dve 
vrsti nalog, in sicer:

- izvirne naloge občine, ki jih je ustava 
določila kot tiste naloge, ki so po svoji 
naravi lokalne zadeve, ki jih občina 
lahko ureja samostojno in ki zadevajo 
samo prebivalce občine, 

- ter prenesene naloge, ki jih država v 
soglasju z občino prenese v izvrše-
vanje na občino z delokroga svojih 
pristojnosti, če država za to zagotovi 
tudi sredstva in jih občina opravlja 
kot prenesene naloge.

Občinska uprava zagotavlja izvrševa-
nje izvirnih nalog. Prenesene naloge s 
strani države se izvršujejo le, če so za 
to izpolnjeni vsi pogoji, kot jih določa 
ustava. 

II.2. Zakon o lokalni samoupravi  
(ZLS-UPB-2)

Zakon o lokalni samoupravi  primeroma 
določa naloge, ki jih opravlja občina. 

Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje 
naloge:
- v skladu z zakonom ureja promet v 

občini ter opravlja naloge občinske-
ga redarstva;

- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi 
prireditvami; 

- organizira komunalno-redarstveno 
službo in skrbi za red v občini;
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- določa prekrške in globe za prekrške, 
s katerimi se kršijo predpisi občine in 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem občinskih predpisov in 
drugih aktov, s katerimi ureja zadeve 
iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

Občinska uprava zagotavlja izvrševa-
nje zgoraj navedenih nalog iz Zakona 
o lokalni samoupravi. 

II..3. Zakon o prekrških 
(ZP-1-UPB8)

Zakon o prekrških (ZP-1UPB8) kot te-
meljni zakon na področju prekrškov 
določa splošne pogoje za predpisova-
nje prekrškov in sankcij zanje, splošne 
pogoje za odgovornost za prekrške, za 
izrekanje in za izvršitev sankcij za prekr-
ške, postopek za prekrške ter organe in 
sodišča za odločanje o prekrških.

Z odlokom samoupravne lokalne sku-
pnosti se smejo določiti prekrški in pred-
pisati zanje globe samo v določenem 
znesku ter samo za kršitve predpisov, ki 
jih same izdajajo v okviru svojih pristoj-
nosti, ter če jih zakon ali uredba še ne 
sankcionira.  

O prekrških odločajo prekrškovni organi, 
kamor poleg upravnih in drugih držav-
nih organov in nosilcev javnih poobla-
stil spadajo tudi organi samoupravne 
lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi 
predpisi (lahko državnimi ali občinskimi) 
pooblaščeni za odločanje o prekrških. 

Občinska uprava zagotavlja vodenje 
in odločanje v postopkih o prekrških 
iz svoje pristojnosti. 

II.4. Zakon o občinskem 
redarstvu  (ZORed)

Sedaj veljavni ZORed primeroma določa 
naloge, ki jih lahko opravlja občinsko 
redarstvo v okviru predpisov in zakonov 
in v skladu z občinskim programom var-
nosti, ter pooblastila občinskih redarjev. 

Za uskladitev občinskega programa 
varnosti ter za zagotovitev rednega 
medsebojnega sodelovanja občinskega 
redarstva in policije skrbijo župan in vod-
ja organizacijske enote policije, pristojne 
za območje občine. 

Zakon o občinskem redarstvu določa, da 
občinski svet na predlog župana sprejme 
občinski program varnosti, s katerim na 
podlagi ocene varnostnih razmere v 
občini podrobneje določi vrsto in obseg 
nalog občinskega redarstva.

Občinska uprava in župan zagotovita 
sodelovanje občine s policijo in na-
daljnje pogoje za delo uradnih oseb 
nadzora. 

II.5. Odlok o občinski inšpekciji, 
komunalnem nadzoru in občinskem 

redarstvu v Občini Domžale

Z Odlokom o občinski inšpekciji, komu-
nalnem nadzoru in občinskem redarstvu 
v Občini Domžale so opredeljene naloge 
in pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva, 
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komunalnega nadzorstva in občinskega 
redarstva.

V skladu z omenjenim odlokom naloge 
na območju Občine Domžale izvajajo 
občinski inšpektor v okviru inšpekcijske-
ga nadzorstva in kot prekrškovni organ, 
ter dva komunalna redarja v okviru iz-
vajanja nalog komunalnega nadzorstva 
in občinskega redarstva.

Občinski inšpektor samostojno opravlja 
zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja 
odločbe in sklepe v upravnem postopku 
in odreja druge ukrepe, za katere je 
pooblaščen.

Posamezna dejanja v postopku pred 
izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, 
zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, 
pomembnih za odločitev, lahko opra-
vljajo tudi komunalni nadzorniki in 
občinski redarji.

Komunalni nadzorniki opravljajo nadzor-
stvo nad izvajanjem občinskih predpisov 
na terenu in v skladu s tem izvajajo ukre-
pe, določene z zakonom in občinskimi 
predpisi.
- ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z 

opravljanjem nadzorstva,
-  dati ustni ali pisni nalog za odpravo 

nepravilnosti in pomanjkljivosti,
-  storilcu prekrška izdati obvestilo o 

prekršku, če okoliščine to dopuščajo,
-  storilcu prekrška izreci opozorilo v 

skladu z določili Zakona o prekrških, 
-  storilcu prekrška izdati plačilni nalog,
-  predlagati uvedbo postopka o pre-

kršku,

-  vodi enostavne upravne postopke in 
skrbi za izvedbo ukrepov za sanacijo 
nedovoljenih stanj, 

-  obveščati občinskega inšpektorja ali 
pristojne organe, če ugotovi, da so 
potrebni ukrepi za katere sam ni 
pristojen,

-  zaradi zagotavljanja varnega in teko-
čega odvijanja prometa sprejme oz. 
opravi nujne ukrepe,

-  opravljati dejanja in naloge, ki jih do-
loča zakon ali odlok.

Občinski redar opravlja nadzor nad 
ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči 
promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, 
določene z zakonom in občinskimi 
predpisi.

Občinska uprava zagotavlja izvrševa-
nje zgoraj navedenih nalog iz Odloka 
o občinski inšpekciji, komunalnem 
nadzoru in občinskem redarstvu v 
Občini Domžale. 

II.6. Zakon o pravilih cestnega 
prometa (ZPrCP)

Za varen in nemoten promet na občin-
skih cestah so odgovorne poleg policije 
tudi lokalne skupnosti. 

Občine določijo: 
- pogoje in način odstranitve in hram-

be vozil, nepravilno parkiranih in 
zapuščenih vozil; 

- višino stroškov, potrebnih za odstra-
nitev in hrambo nepravilno parkira-
nega ali zapuščenega vozila.



Uradni vestnik št. 09/2017 301

Zaradi zagotavljanja varnega in neovira-
nega cestnega prometa občinski redarji 
oziroma redarke:
- urejajo in nadzirajo promet na cestah 

subjektov samoupravnih lokalnih 
skupnosti in državnih cestah v nase-
lju;

- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in 
parkiranimi vozili ter ovirami v na-
selju;

- izvajajo nadzor nad ravnanjem ude-
ležencev cestnega prometa v obmo-
čju umirjenega prometa in območju 
za pešce;

- opravljajo nadzor prometa s samo-
dejnimi merilnimi napravami za nad-
zor prometa, v  katerih se prekrški 
slikovno dokumentirajo, pri tem pa 
nimajo pravice ustaviti voznika;

- občinski redarji pri opravljanju nalog 
izvajajo ukrepe, določene s tem in 
drugimi zakoni, ter ukrepe, določe-
ne z občinskimi predpisi, ki urejajo 
promet v skladu z zakonom.

Uradne osebe Občine Domžale opra-
vljajo nadzor ter odločajo o odgo-
vornosti za  prekrške, ki se nanašajo 
na parkiranje na prehodih za pešce, 
pločnikih ali v območju za pešce, na 
prehodu za kolesarje, na kolesarski 
stezi, kolesarski poti, pešpoti ali ko-
lesarskem pasu, na prehodih ceste 
čez železniško progo, v križiščih, na 
prostorih za invalide, na avtobusnih in 
taksi postajališčih, na ozkih nepregle-
dnih mestih, na vozišču, na površinah, 
ki niso namenjene prometu tovrstnih 
vozil, na mestu, kjer bi parkirano vo-
zilo oviralo že parkirano vozilo ali bi 

onemogočilo dovoz do stavbe, dvo-
rišča, na intervencijskih poteh, pred 
vodovodnimi hidranti, na mestih, kjer 
je to prepovedano s prometno signali-
zacijo in v območjih, kjer je parkiranje 
časovno omejeno (modre cone).

Zakon o pravilih cestnega prometa 
določa okvirje delovanja lokalne sku-
pnosti in daje pooblastila občinskim 
redarjem, katere občinska uprava že 
zagotavlja v okviru izvajanja zakona.

II.7. Zakon o cestah
(ZCes-1)

Zakon o cestah določa, da je občinska 
uprava upravljavec občinskih cest. Ob-
činske ceste se morajo načrtovati, pro-
jektirati, graditi in vzdrževati na način in 
pod pogoji kot to določajo predpisi, ki 
urejajo projektiranje javnih cest, prome-
tno signalizacijo in prometno opremo, 
način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avto-
busna postajališča, ter predpisi, ki urejajo 
vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest. 

Uradne osebe Občine Domžale opra-
vljajo nadzor ter odločajo o odgovor-
nosti za  prekrške, ki se nanašajo na 
določbe o prepoved ogrožanja upo-
rabe javnih občinskih cest (odvajanje 
vode na cesto, navažanje materiala, 
oranje ob cesti, puščanje snega, one-
snaževanje ceste, izvajanje posegov 
v cesto), rabo cest, prekomerne obre-
menitve cest (izredni prevozi), posege 
na cestah in v varovalni pas ceste,  
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izvajanje cestnih zapor zaradi del ali 
prireditev na cestah.

Zakon o cestah prav tako določa 
okvirje delovanja lokalne skupnosti in 
daje pooblastila  občinskim redarjem 
in občinskemu inšpektorju na občin-
skih cestah, katere občinska uprava že 
zagotavlja v okviru izvajanja zakona.

II.8. Zakon o varstvu javnega 
reda in miru (ZJRM-1)

Zakon o varstvu javnega reda in miru pri 
opredelitvi pojmov določa, da je javni 
red in mir stanje, v katerem je zagoto-
vljeno neovirano izvrševanje pravic in 
dolžnosti po ustavi in zakonih. 

Uradne osebe Občine Domžale opra-
vljajo nadzor ter odločajo o od-
govornosti za  prekrške o javnem 
redu in varnosti, ki se nanašajo na 
neupoštevanje zakonitega ukrepa ali 
odredbe uradne osebe ali beračenja 
ali vandalizma ali neupoštevanje 
odredbe o prepovedi zadrževanja 
ali zapustitve določenega prostora 
državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil 
(22/1 in 22/3 Zakona o varstvu javnega 
redu in miru). 

O vseh ostalih kršitvah javnega reda, 
ki jih zaznajo uradne osebe pri svojem 
rednem poslovanju, se zagotovi obve-
ščanje pristojnih organov za nadzor 
(navedeni v nadaljevanju pod tč. III).

II.9. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)

Zakon o zaščiti živali določa odgo-
vornost ljudi za zaščito življenja živali, 
zdravja in dobrobiti določa pravila za 
dobro ravnanje z živalmi, kaj se šteje 
za mučenje živali in katera ravnanja 
oziroma posegi na živalih so prepove-
dani, pogoje, ki jih je treba za zaščito 
živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, 
izvajanju določenih posegov in posku-
sov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali, 
ureja postopek, pravice in obveznosti v 
primerih, ko gre za zapuščene živali ter 
določa pogoje za društva, ki na področju 
zaščite živali delujejo v javnem interesu. 

Uradne osebe Občine Domžale opra-
vljajo nadzor ter odločajo o odgo-
vornosti za  prekrške, ki se nanašajo 
na določbe o označevanjem psov in 
zagotavljanjem fizičnega varstva psov 
(uporaba povodcev).

Zakon o zaščiti živali določa okvirje 
delovanja lokalne skupnosti in daje 
pooblastila  občinskim redarjem, 
katere je občinska uprava že pričela 
zagotavljati v okviru izvajanja zakona. 

II.10. Občinski odloki na podlagi 
katerih se zagotavlja javni red

A. Odlok o ravnanju s komunalni-
mi odpadki na območju občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 02/05 in 10/09) 

 Prepoveduje ravnanja, ki se nanašajo 
na odlaganje odpadkov izven mest 
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za deponiranje, prepovedano je tudi 
odlaganje na javnih površinah. 

B. Odlok o komunalnih taksah v obči-
ni Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 5-6/00)

 Določa takse, za postavitev predme-
tov in storitev na javnih površinah. 

C. Odlok o oglaševanju in obveščanju 
na javnih površinah in površinah 
v lasti občine Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 9/03) 

 Ureja pogoje in način obveščanja in 
plakatiranja na javnih površinah in 
površinah v lasti občine. 

D. Odlok o določitvi pogojev za pro-
dajo blaga zunaj prodajaln v občini 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 11/09)

 Določa pogoje za prodajo izven 
prodajaln in pogoje za prodajo na 
tržnici v Domžalah.

E. Odlok o varstvenih pasovih vodnih 
virov I.,II.,III.,IV., in DGI in ukrepih 
za zavarovanje voda (Uradni ve-
stnik Občine Domžale št. 5/98) 

 Določa varstvena območja in ukrepe 
na vodovarstvenih območjih.

F. Odlok o ureditvi zimske službe 
(Uradni vestnik Občine Domžale 
št. 7/96, 11/97) 

 Odlok določa pravice in obveznosti 
izvajalcev zimske službe in uporabni-
kov zimske službe in nekaterih drugih 
javnih površin.  

G. Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopa-
lišč (Uradni vestnik Občine Dom-
žale št. 8/17)

 Odlok določa pravila izvajanja po-
kopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanja pokopališč.

H. Odlok o merilih in pogojih za dolo-
čitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska 
v občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale št. 10/01)

 Odlok določa merila in pogoje za do-
ločitev obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opra-
vlja gostinska dejavnost, v rednem in 
podaljšanem obratovalnem času. 

III. SODELOVANJE IN 
OBVEŠČANJE DRUGIH ORGANOV 
IN INSTITUCIJ

Sodelovanje izvira iz spoznanja, da je za 
zagotavljanje reda potrebno delovanje 
celotne skupnosti, tako organov občin-
ske uprave, državne uprave, kakor tudi 
izvajalcev javnih pooblastil. Zato uradne 
osebe lokalne skupnosti sodelujejo in po 
potrebi obveščajo o varnostno zanimivih 
pojavih iz posameznega resorja nasle-
dnje organe: 
- Inšpektorat za kmetijstvo, gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo, v okviru 
katere delujeta Kmetijska inšpekcija 
in Gozdarska inšpekcija,

- Tržni inšpektorat,
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- Inšpektorat RS za okolje in prostor, 
v okviru katerega delujeta Inšpekcija 
za okolje in naravo in Gradbena, 
geodetska in stanovanjska inšpekcija,

- Zdravstveni inšpektorat, 
- Policijska postaja Domžale,  
- Veterinarsko higienska služba, Odvoz 

živalskih trupel, 
- Regijski center za obveščanje, 
- Gasilska zveza Domžale. 

Sodelovanje in obveščanje poteka ope-
rativno in dnevno preko mobilne izme-
njave komunikacij ter pisne in elektron-
ske izmenjave podatkov in informacij.  

III.1. Sodelovanje s policijsko 
postajo in policisti na terenu

Pri opravljanju nalog in pooblastil občin-
ski redarji najpogosteje sodelujejo s po-
licisti v skladu z določili 9. člena ZoRed.

Pri opravljanju nalog in pooblastil ob-
činski redarji sodelujejo s policisti. Če 
občinski redarji opravljajo naloge, ki jih 
določa zakon, skupaj s policisti, so dolžni 
ravnati po navodilu policista oziroma 
vodje policijske enote. 

Sodelovanje s posameznimi policijskimi 
postajami (policisti) je opredeljeno zelo 
konkretno po posameznih vsebinskih 
področjih, in sicer za:
- naloge na področju zagotavljanja 

varnosti cestnega prometa v naseljih,
- naloge na področju zagotavljanja 

varnosti na občinskih javnih poteh, 
rekreacijskih in drugih javnih povr-
šinah,

- naloge zagotavljanja varnosti javne-
ga premoženja ter zgradb in drugih 
objektov naravne in kulturne dedi-
ščine,

- naloge vzdrževanja javnega reda in 
miru,

- naloge na področju preprečevanja 
kaznivih dejanj in drugih kaznivih 
ravnanj,

- naloge na področju varstva okolja.

Pri tem je sodelovanje opredeljeno 
prostorsko (v naseljih, na javnih poteh, 
zgradbah in objektih naravne in kul-
turne dediščine...) in časovno (prazniki, 
vnaprej načrtovane velike prireditve, ob 
načrtovanih akcijah s policijo...). Časovno 
in prostorsko sodelovanje se načrtuje 
sproti tudi glede na varnostne potre-
be, izhajajoče iz konkretnih varnostnih 
razmer.

Policijska postaja Domžale vsako leto 
pripravi program dela, pri katerem s 
pobudami sodeluje tukajšnji inšpek-
torat. V okviru letnega programa dela 
so dogovorjene prioritete in področja 
dela, s katerimi se prednostno ukvarja 
posamezna služba.

III.2. Sodelovanje z občinskimi 
redarstvi in občinskimi 
redarji sosednjih občin:

ZORed in drugi predpisi, ki redarstvom 
ter redarjem določajo pravice in dol-
žnosti oziroma pooblastila ter jim nala-
gajo določene obveznosti, temeljijo na 
predpostavki, da je zagotavljanje javne 
varnosti in javnega reda na območju 
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občine ne le skrb redarstva in drugih 
organov in služb občine, temveč tudi 
države z njenimi organi in službami.

Sodelovanje z občinskimi redarstvi so-
sednjih in občinskimi redarji sosednjih 
občin je potrebno pri zagotavljanju 
javne varnosti in javnega reda, saj 
ogrožanje varnosti ljudi in premoženja, 
varnosti cestnega prometa, varnosti 
javnega reda in miru ter varnosti drugih 
vrednot ne pozna državnih meja, kaj šele 
občinskih meja. Zato je zelo pomembno, 
da sosednje občine samostojno in prek 
našega inšpektorata vzpostavijo takšno 
sodelovanje med občinami in redarstvi, 
ki zagotavlja uspešno zoperstavljanje 
vsem oblikam ogrožanja javne varnosti 
in javnega reda na tem širšem območju 
in na mejnih območjih občin. To sodelo-
vanje mora temeljiti predvsem na:
- medsebojnem  obveščanju  o  vseh  

varnostno  zanimivih  informacijah,  ki  
so  z  varnostnega vidika pomembne 
za posamezne občine,

- medsebojni izmenjavi podatkov, ki so 
pomembni za javno varnost in javni 
red v posamezni občini,

- medsebojnih  delovnih  srečanjih  
in sestankih, kjer se  lahko  oblikuje  
skupna  varnostna   politika pri zago-
tavljanju varnosti na mejnih območjih 
in področjih, ki so skupnega pomena 
in

- drugih oblikah sodelovanja in kon-
kretnem operativnem delu.

IV. OCENA OGROŽENOSTI 
IN VARNOSTNIH TVEGANJ 
KOT STROKOVNA PODLAGA 
PROGRAMA

IV.1. Ocena varnostnih razmer:

Ocena varnostnih razmer v občini ozi-
roma ocena ogroženosti in varnostnih 
tveganj je izhodiščni dokument za opre-
delitev obsega varnostnih potreb občine, 
za izdelavo OPV ter za določitev vsebine 
dela oziroma konkretnih nalog občinske 
redarske službe. 

Potrebna je ocena pretežnega dela pre-
krškov s področja javnega reda in miru, 
prekrškov s področja prometa ter ana-
liza gibanja kriminalitete, ki vplivajo na 
varnost in občutek varnosti pri občanih.    

Na podlagi veljavne zakonodaje policija 
oz. generalna policijska uprava spremlja, 
analizira in ocenjuje varnostne razmere, 
ugotavlja stanje na področju izvrševanja 
policijskih nalog, vodi, usmerja in uskla-
juje delo policijskih uprav itn. Generalna 
policijska uprava skrbi za informiranje 
pristojnih državnih organov in javnosti 
o delu policije, o aktualnih varnostnih 
vprašanjih in varnostnih razmerah. 
Policijska postaja je območna organi-
zacijska enota policije, ustanovljena za 
neposredno opravljanje nalog policije 
na določenem območju.

Glede na zgoraj navedeno je moč pri-
čakovati, da z najbolj koristno količino 
informacij in podatkov  za  oceno varno-
stnih razmer razpolaga  področna  po-
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licijska postaja, saj  narava dela policije, 
kot je varovanje življenj, osebne varnosti 
in premoženja ljudi, preprečevanje, od-
krivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
in prekrškov, odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, 
vzdrževanje javnega reda ter nadzor in 
urejanje prometa na cestah, zahteva od 
policije sprotno spremljanje stanja var-
nosti in varnostnih razmer ter ustrezen 
odziv na vse varnostno zanimive poja-
ve. Področna policijska postaja najbolj 
pozna lokalne varnostne razmere, saj 
na podlagi teh tudi določa prioritetne 
naloge. 

Občina Domžale bo nadaljevala z že 
ustaljenimi oblikami sodelovanja s poli-
cijo, ki jih zahtevajo aktualne varnostne 
razmere, kot je organizacija večjih 
mednarodnih športnih ali drugih javnih 
prireditev, sodelovanje, ki se nanaša na 
izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti, k 
vzpodbujanju varnostnega samoorgani-
ziranja prebivalcev na njenem območju 
ter še nadaljnjemu uspešnemu delu oblik 
partnerskega sodelovanja s policijo v 
občinskem Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in občinskem Svetu 
za varnost.  

Občina Domžale je z namenom za-
gotovitve medsebojnega usklajenega 
delovanja različnih subjektov, ki lahko 
v lokalnem okolju posredno ali nepo-
sredno pri opravljanju svoje dejavnosti 
vplivajo na zagotavljanje varnosti in 
zmanjševanje kaznivih in drugih ravnanj, 
ki vplivajo na varnost in občutek varnosti 
pri občanih, že ustanovila t.i. lokalni svet 

za varnost – Svet za varnost občanov 
Občine Domžale.

V občini že vrsto let deluje občinski 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Svet je ustanovljen za načrto-
vanje in usklajevanje nalog preventive 
in vzgoje v cestnem prometu. Ta svet je 
ustanovljen kot posvetovalno in koordi-
nacijsko telo. Predlogi za večjo varnost 
v cestnem prometu se nanašajo tako na 
varnost otrok, mladine, pešcev in tudi 
voznike motornih vozil. Izoblikovane po-
bude svet posreduje tudi drugim uprav-
nim organom, ki se kažejo predvsem v 
predlogih za spremembo prometnega 
režima, dodatno označitev cest z ustre-
zno prometno signalizacijo ali opremo in 
drugimi predlogi za povečanje varnosti 
vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Rezultat sodelovanja med policijo in 
občino je tudi predstavitev varnostnih 
razmer s strani lokalne policijske postaje. 
Stanje varnosti, ki je predstavljeno v teh 
dokumentih se uporabi kot osnovo za 
izdelavo občinskega programa varnosti. 
K temu je potrebno dodati analizo prekr-
škov  in podatkov s katerimi razpolagajo 
tudi občinski organi nadzora.
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Ocena varnostnih razmer na 
območju občine Domžale v letu 

2016 in 1. polletju 2017
(vsebino je pripravila 

policijska postaja Domžale)

Kriminaliteta 2016: 
V  navedenem obdobju je policija obrav-
navala 710 kaznivih dejanj, kar pomeni 
30,2 % upad števila obravnavanih kazni-
vih dejanj (1017). Največji delež predsta-
vljajo kazniva dejanja zoper premoženje 
in sicer tatvine (283) in velike tatvine - 
vlomi v objekte, vozila, ipd (180).

Policija je uspešno raziskala 33% obrav-
navanih kaznivih dejanj v letu 2016.

Kriminaliteta 1. polletje 2017: 
V navedenem obdobju je policija obrav-
navala 464 kaznivih dejanj, kar pomeni 
32,6 % porast števila obravnavanih 
kaznivih dejanj (350). Največji delež 
predstavljajo kazniva dejanja zoper 
premoženje in sicer tatvine (151) in velike 
tatvine - vlomi v objekte, vozila, ipd (145). 

Policija je uspešno raziskala 40,7 % 
obravnavanih kaznivih dejanj v letu 1. 
polletju 2017.

Prometna varnost 2016:
Policisti policijske postaje Domžale so 
v navedenem obdobju obravnavali 151 
(2015 101) prometnih nesreč. V navede-
nih prometnih nesrečah ni bilo smrtnih 
žrtev, 3 (3) oseb se je hudo in 68 (48) 
oseb je bilo lahko telesno poškodovanih. 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
so premiki z vozilom (40), neupošteva-

nje pravil o prednosti (33), neustrezna 
varnostna razdalja (21) in neprilagojena 
hitrost (18). Pod vplivom alkohola je bilo 
v tem obdobju 16 udeležencev.

Prometna varnost 1. poletje 2017:
Policisti policijske postaje Domžale so 
v navedenem obdobju obravnavali 79 
(1. polletje 2016 67) prometnih nesreč. 
V navedenih prometnih nesrečah ni 
bilo smrtnih žrtev, 4 (3) oseb se je hudo 
in 38 (28) oseb je bilo lahko telesno 
poškodovanih. Najpogostejši vzroki 
prometnih nesreč so premiki z vozilom 
(21), neupoštevanje pravil o prednosti 
(18), neprilagojena hitrost (11) in ne-
ustrezna varnostna razdalja (10). Pod 
vplivom alkohola je bilo v tem obdobju 
16 udeležencev.

Za zagotavljanje prometne varnosti 
so policisti izvajali poostrene nadzore 
usmerjene predvsem v dejavnike, ki 
najbolj vplivajo prometno varnost. V 
sodelovanju s šolami so izvajali nadzore 
nad izvajanjem organiziranih šolskih 
prevozov. V okolici šol so policisti izva-
jali nadzor prometa, s poudarkom na 
umirjanju hitrosti in uporabi varnostnega 
pasu, 

Javni red in mir 2016:
Na področju javnega reda in miru so 
policisti v navedenem obdobju obravna-
vali 228 ( v letu 2015 190) kršitev Zakona 
o varstvu javnega reda in miru, 38 (29) 
kršitev Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami, 38 (37) kršitev 
Zakona o javnih zbiranjih, 35(36) kršitev 
Zakona o prijavi prebivališča, 35 (36) 
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kršitev Zakona o tujcih, 17 (23)  kršitev 
Zakona o zaščiti živali in 16 (13) kršitev 
Zakona o zasebnem varovanju. 

Javni red in mir 1. polletje 2017:
Na področju javnega reda in miru so 
policisti v navedenem obdobju obrav-
navali 109 ( v 1. poletju 2016 124) kršitev 
Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
17 (24) kršitev Zakona o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami, 14 
(16) kršitev Zakona o tujcih, 14 (8) kršitev 
Zakona o zasebnem varovanju, 11 (28) 
kršitev Zakona o javnih zbiranjih, 7 (8) 
kršitev Zakona o zaščiti živali kršitev in 4 
(13) kršitev Zakona o prijavi prebivališča. 

Vodstvo policijske postaje je policiste 
z rednimi oblikami dela usmerjalo k 
cilju zagotavljanja čim boljše varnosti 
državljanov. Velik poudarek je bil na 
opazovalni in patruljni službi, saj so 
policisti s povečano vidnostjo poskušali 
pri ljudeh ustvariti večji občutek varnosti. 
Na podlagi sprotnih analiz prekrškov in 
glede na trenutno varnostno problema-
tiko, je vodstvo PP policiste usmerjalo 
na območja, kjer je bila trenutno večja 
potreba po policijski prisotnosti. Pri iz-
obraževanju je bila posebna pozornost 
namenjena področjem, kjer je prišlo 
do spremembe zakonodaje oziroma 
uveljavitve novih predpisov, predvsem 
Zakona o tujcih, Zakon o prekrških. Na 
podlagi varnostnih dogodkov in izve-
denih ukrepih gre zaključiti, da je stanje 
na področju javnega reda iz leta v leto 
boljše in relativno ugodno.

Na območju občine Domžale je bilo or-
ganiziranih več javnih prireditev, vendar 
množičnih kršitev javnega reda in miru ni 
bilo. Preventivne dejavnosti na področju 
javnega reda je policija usmerila v pre-
prečevanje kršitev na javnih prireditvah. 
Veliko pozornosti je bilo namenjene 
področju vrstniškega nasilja, točenja 
alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim 
osebam, obratovalnega časa, pirotehni-
ke in uživanja prepovedanih drog.

IV.2. Občinska inšpekcija ugotavlja:

Največje število kršitev je bilo zaznanih 
na področju cestnega prometa. Gre za 
kršitve določil kot so: neupoštevanje 
časovne omejitve parkiranja v ožjem 
središču Domžal,  nepravilno parkiranje 
na rezerviranih površinah za invalide; 
nepravilno parkiranje na pločnikih in po-
vršinah rezerviranih za pešce in na pre-
hodih za pešce. Najpogosteje se kršitve 
ugotavljajo v ožjem središču Domžal na 
Ljubljanski cesti, Kolodvorski ulici, Ulica 
Matije Tomca, Kamniški cesti,  kjer so 
dnevne migracije in frekvenca prometa 
ter obiskov največja (upravno središče 
občine). V ožjem središču je tudi moč 
pričakovati največje število varnostno 
zanimivih dogodkov. Po številu sledijo 
kršitve Zakon o cestah, Odloka o rav-
nanju s komunalnimi odpadki. Uradne 
osebe občinske inšpekcije so v letu 2016 
skupno izrekle 1443 glob za prekrške; 
kršitelji so podali 12 ugovorov, 1 kršitelj 
je podal zahtevo za sodno varstvo, zah-
teva za sodno varstvo je bila odstopljena 
pristojnemu sodišču. Prekrškovni organ 
je izdal tudi 14 upravnih ureditvenih 
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odločb. Največ odločb je bilo izdanih za 
sanacijo okoljskih bremen 11, od tega je 
bilo odstranjeno 1 vozilo kot komunalni 
odpadek;

IV.3. Ocena ogroženosti in 
varnostnih tveganj

Ogroženost cestnega prometa v 
naseljih in izven naselij 
Zaradi neupoštevanja pravil o predno-
sti, neprilagojene hitrosti, neustrezne 
varnostne razdalje so najbolj ogrožena 
naselja ob regionalnih cestah in lokalnih 
povezovalnih  cestah v naseljih Domžale, 
Vir, Dob, Količevo, Preserje, Radomlje, 
Krtina, Zgornje Jarše, Srednje Jarše in 
Spodnje Jarše. 

Kritične točke v prometu v naseljih so 
predvsem v okolici šol in vrtcev. V okolici 
šol in vrtcev so za boljšo varnost posta-
vljene dodatne omejitve hitrosti, table 
»Vi vozite« oz. so na cestah vgrajene tudi 
hitrostne ovire.

Po manjših naseljih občine je največji 
problem pomanjkanje hodnikov za 
pešce.

Ogroženost občinskih javnih poti in 
rekreacijskih površin
Rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici 
in Rači ter urejena igrišča so skozi celo 
leto zelo dobro obiskana. Rekreacijske 
poti so dobro označene in vzdrževane. 
Kljub temu se na omenjenih poteh poja-
vljajo tudi udeleženci, ki tja ne sodijo (vo-
zniki koles z motorji in motornih koles) 
in s svojo prisotnostjo ogrožajo pešce 

in kolesarje. Na rekreacijskih poteh in v 
parkih so prisotni psi, za katere pogosto 
ni ustrezno zagotovljeno varstvo.

Ogroženost javnih zgradb in 
objektov kulturne dediščine
Javne zgradbe in objekti kulturne de-
diščine so izpostavljeni predvsem v 
nočnem času poškodovanjem zunanjosti 
in notranjosti objektov in vandalizmu. 

Ogroženost javnega reda in miru
Občasne kršitve javnega reda in miru se 
pojavljajo na celotnem območju občine 
Domžale. Kršitve javnega reda in miru se 
pojavljajo predvsem v gostinskih lokalih 
in njihovi okolici, parkih. Mladoletniki se 
pogosto zadržujejo v okolici šol v parkih, 
kjer pogosto prihaja tudi do uživanja 
alkohola in prepovedanih drog. Na na-
vedenih lokacijah prihaja do puščanja 
raznih smeti, poškodovanja igral, javne 
infrastrukture in povzročanje hrupa.

Ogroženost na javnih shodih in 
prireditvah
Na območju občine Domžale so med 
najštevilčnejšimi prireditvami gasil-
ske veselice in športne prireditve. Za 
varnost na omenjenih prireditvah je 
poskrbljeno z varnostnimi službami in 
rediteljsko službo. Na prireditvah, kjer se 
uporabljajo zvočne naprave ali se točijo 
alkoholne pijače lahko pride do občasnih 
kršitev javnega reda in miru. Časovno 
se ti problemi lahko pojavijo ob koncu 
prireditve. Na športnih prireditvah, kjer 
se zbira večje številu obiskovalcev, in 
na ostalih prireditvah  višje tveganja je 
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poleg varnostnih služb vedno prisotna 
tudi policija.

V. NADALJNJE ZAGOTAVLJANJE 
JAVNEGA REDA V OBČINI 
DOMŽALE  

Uradne osebe v občinski upravi izpolnju-
jejo pogoje za opravljanje dejanj v po-
stopku o  prekršku, vodenje postopkov 
o prekršku in odločanje o postopku, kot 
to določa veljavna zakonodaja (Zakon o 
prekrških) in občinski splošni predpisi, 
ki določajo pristojnosti, organizacijo in  
sestavo teh organov. 

Na Inšpektoratu občine Domžale so 
zaposlene 3 osebe:
- Inšpektor – vodja inšpektorata (VII. 

stopnja izobrazbe)
- Komunalni nadzornik – redar (VI. 

stopnja izobrazbe)
- Redar (V. stopnja izobrazbe)

Delo redarjev se vodi in razporeja glede 
na časovno in krajevno varnostno pro-
blematiko.

Način dela redarjev je tudi intervencijski, 
kar pomeni, da reagirajo na podlagi 
obvestil občanov in pristojnih organov 
in služb. Redarji izvajajo svoje naloge 
na podlagi odrejenih delovnih nalog in 
zaznave kršitev, za katere so pristojni in 
jih zaznajo ob svojem delu na terenu. 

Občina Domžale bo naloge s področja 
inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega 

nadzorstva in občinskega redarstva za-
gotavljala z obstoječimi razpoložljivimi 
kadri in tehničnimi sredstvi. Ocenjujemo, 
da varnostne razmere na območju Ob-
čine Domžale ne kažejo potrebe po or-
ganizacijskih in kadrovskih spremembah. 

Potrebno je zagotoviti nadaljnjo priso-
tnost uradnih oseb nadzora in prisotnost 
občinskih redarjev na terenu, ki bistveno 
pripomorejo k izboljšanju varnosti in 
občutka varnosti pri občanih. Občina 
zagotavlja le red na območju lokalne 
skupnosti. Ko je okvir zagotavljanja reda 
presežen in je potrebno izvesti ukrepe 
za vzdrževanje javnega reda in miru, 
je potrebno tudi nadalje zagotoviti 
poseg, ukrepanje in odločanje organov 
za vzdrževanje reda, v prvi vrsti policije 
in po potrebi tudi drugih organov, ki 
zagotavljajo izvrševanje norm, s katerimi 
se zagotavlja red. 

Občinski redarji bodo svoje aktivnosti 
usmerjali v zagotavljanje Zakona o pra-
vilih cestnega prometa, Zakona o cestah, 
Zakona o varstvu javnega reda in miru, 
kakor tudi določil občinskih odlokov. 
Prednostne naloge občinskih redarjev 
bodo izvajanje nalog s področja varo-
vanja okolja, občinskih cest in varnosti 
prometa v naseljih.

Iz teh razlogov in ob upoštevanju lokal-
nih specifičnih  razmer in upoštevanju 
dela, ki ga  Občina Domžale že zagota-
vlja, Občina Domžale s tem občinskim 
programom varnosti zagotavlja  nadzor 
nad izvrševanjem tistih določil o javnem 
redu, za katere se pričakuje, da jih bodo 
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tudi v bodoče zaznali ob svojem rednem 
delu. Z določitvijo nalog in nadzora s 
področja Zakona o varstvu javnega reda 
in miru ter uporabo pooblastil iz Zakona 
o občinskem redarstvu se na  lokalne 
skupnosti ne prenaša le pravic, ampak 
tudi odgovornosti in obveznost, da bo 
zagotovljena zakonita uporaba vseh 
pooblastil in sredstev.  

Občina Domžale bo v okviru inšpekcij-
skega nadzorstva, komunalnega nad-
zorstva in občinskega redarstva izvajala 
pooblastila določena z zakoni skladno s 
programom varnosti, naloge na podlagi 
zgoraj navedenih zakonov pa bo v okvi-
ru svojih pooblastil izvajala tudi policija.

Občina Domžale bo najmanj enkrat 
letno ocenila izvajanje občinskega pro-
grama varnosti. V primeru spremenjenih 
varnostnih razmer bo podano mnenje, 
katere bo občinska uprava upoštevala 
pri organiziranju in zagotavljanju pro-
grama varnosti.

Za zagotavljanje nalog s predlaganim 
občinskim programom varnosti ni po-
trebno zagotoviti dodatnih sredstev in 
bistvenih sprememb pri organizaciji ter 
vsebini dela, kot so bile v Občini Dom-
žale uveljavljene do sedaj. V kolikor bi 
bilo potrebno zaradi slabših varnostnih 
razmer v prihodnosti organizacijo dela 
občinskih nadzornih služb spremeniti, 
bo potrebno zagotoviti za delovanje 
le te nove kadre in dodatna finančna 
sredstva, kar pa ob trenutnih varnostnih 
razmerah na območju Občine Domžale 

in delu policistov Policijske postaje Dom-
žale ni potrebno.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-25/17
Datum:  16. 11. 2017

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV DRUŽBENO-
SOCIALNIH IN SOCIALNO 

HUMANITARNIH DRUŠTEV 
OZIROMA ORGANIZACIJ V LETU 

2018

I.

Na podlagi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Pravilnika za vrednotenje družbenih, 
socialnih in humanitarnih projektov in 
programov, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) in Odloka 
o Proračunu Občine Domžale za leto 
2018 (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 10/16, 4/17), Občina Domžale v letu 
2018 načrtuje sofinanciranje programov 
družbeno-socialnih in socialno humani-
tarnih društev oziroma organizacij.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so programi 
družbeno-socialnih in socialno huma-
nitarnih društev oziroma organizacij, ki 
izvajajo dejavnosti na območju občine 
Domžale oziroma za občane občine 
Domžale.

III.

Pogoji za sofinanciranje:
- status društva oziroma organizacije, 

ki ima registrirano družbeno-social-
no ali socialno humanitarno dejav-
nost (v kolikor iz AJPES ni razvidna 
registrirana dejavnost prijavitelja 
za izvajanje programov družbeno-
socialnih in socialno humanitarnih 
društev, je potrebno priložiti tudi 
dokazilo o registrirani dejavnosti 
za izvajanje navedenih programov 
– npr. kopijo ustanovitvenega akta 
prijavitelja),

- z ustreznim aktom urejeno dode-
ljevanje humanitarnih pomoči ter 
vodenje ustreznih evidenc,

- izvajanje programa na območju 
občine Domžale oziroma za občane 
občine Domžale,

- prijavitelj ni subjekt, katerega pro-
gram je že financiran ali sofinanci-
ran oziroma bi lahko bil financiran 
ali sofinanciran iz drugih občinskih 
proračunskih postavk,

- prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
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IV.

Merila:
- obseg programa, namenjen obča-

nom občine Domžale,
- obseg družbene in socialne dejav-

nosti, vključno s pomočjo določenim 
družbenim skupinam,

- obseg dobrodelne in humanitarne 
dejavnosti ter skrb za brezdomce,

- delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev (natančno opre-
deljeni viri financiranja, pričakovani 
delež sofinanciranja),

- delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale dodelila na podlagi 
tega razpisa posameznemu upravičen-
cu, ne bo presegala 80% načrtovanih 
stroškov, povezanih z izvedbo prijavlje-
nih programov družbeno-socialnih in 
socialno humanitarnih društev.

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen 
načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega programa družbeno-so-
cialnih in socialno humanitarnih društev 
in zapisnik zadnje seje zbora članov, v 
kolikor je prijavitelj društvo, oziroma za-
pisnik zadnje seje organa upravljanja, ki 
ne sme biti starejši od 1 leta ter ustrezen 
akt, s katerim ima urejeno dodeljevanje 
humanitarnih pomoči ter vodenje ustre-
znih evidenc.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitev 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma 
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov 
telefonije in stroškov prevozov, ki niso 
v neposredni povezanosti z izvajanjem 
družbenega ali socialnega projekta 
oziroma programa.

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga 
mora v skladu s pogoji in merili doseči 
prijavljen program, ki je predmet tega 
javnega razpisa, je 200,00 evrov.

VI.

Sredstva bodo dodeljena za izvajanje 
programov družbeno-socialnih in soci-
alno humanitarnih društev v letu 2018. 
Dodeljena proračunska sredstva za iz-
brane programe morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2018, skrajni rok 
za predložitev zahtevka za izplačilo je 
30.11.2018.

Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu.

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša v letu 2018 do 
65.000,00 evrov.
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VIII.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.

Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko 
dobite v vložišču Občine Domžale ali na 
občinski spletni strani www.domzale.si v 
zavihku »Objave«.

IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, 
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na 
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale.

Rok za oddajo prijave je 15.12.2017.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma v 60 dneh po 
izteku roka za oddajo prijave.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 122-14/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

OBČINA DOMŽALE

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE 
DELOVANJA DNEVNEGA 

CENTRA ZA OSEBE Z 
MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU V LETU 2018

I.

Na podlagi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Pravilnika za vrednotenje družbenih, 
socialnih in humanitarnih projektov in 
programov, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, št. 9/13, 1/17) in Odloka 
o Proračunu Občine Domžale za leto 
2018 (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 10/16, 4/17), Občina Domžale v letu 
2018 načrtuje sofinanciranje delovanja 
dnevnega centra za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju.

II.

Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja je delovanje 
dnevnega centra za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju. Sredstva so v celoti 
namenjena le enemu izbranemu prija-
vitelju, ki bo glede na spodaj navedena 
merila najbolje ovrednoten.
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III.

Pogoji za sofinanciranje:
- prijavitelj je fizična ali pravna oseba, 

ki ima registrirano dejavnost social-
nega varstva z nastanitvijo, dejavnost 
socialnega varstva brez nastanitve ali 
dejavnost invalidskih organizacij,

- program dnevnega centra se izvaja 
na območju občine Domžale, prete-
žno za občane občine Domžale,

- prijavitelj ni subjekt, katerega pro-
gram je že financiran ali sofinanci-
ran oziroma bi lahko bil financiran 
ali sofinanciran iz drugih občinskih 
proračunskih postavk, 

- prijavitelj ni neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik.

Pri postopku dodeljevanju sredstev se 
bodo upoštevale določbe Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo) ali drugega zakona o 
dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

IV.

Merila:
- jasni in konkretni cilji ter nameni 

programa (program omogoča upo-
rabnikom ohranjanje pridobljenih in 
pridobivanje novih znanj, sposob-
nosti, socialnih in delovnih navad, 
vključevanje v življenje in delovno 
okolje),

- kvaliteten, izviren in ustrezen pro-
gram (program prilagojen udeležen-
cem, program uporablja sodobna 
znanja in spoznanja ter metode dela),

- zagotovljen ustrezen in usposobljen 
kader (usposobljenost, izkušnje in 
izobrazba, ki omogočajo predvidene 
aktivnosti programa, reference),

- predhodne izkušnje prijavitelja z 
izvajanjem tovrstnega programa,

- uporabniki programa so jasno 
opredeljeni ( jasno in konkretno 
opredeljeni uporabniki, število pred-
vidoma vključenih uporabnikov, 
način pridobivanja in izbor dejanskih 
uporabnikov, število ur vključenosti 
uporabnikov, aktivno vključevanje 
uporabnikov pri oblikovanju aktiv-
nosti),

- zagotovljeni ustrezni prostori, ki so 
dostopni invalidom,

- zagotovljena prehrana za uporabni-
ke,

- delež zagotovljenih lastnih nepro-
računskih sredstev ter finančno 
ovrednoten program,

- delež programa, realiziran s prosto-
voljnim delom.

V.

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo 
Občina Domžale na podlagi tega razpisa 
dodelila upravičencu, ne bo presegala 
80% načrtovanih stroškov, povezanih z 
delovanjem dnevnega centra za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju.

Prijavitelj mora vlogi priložiti natančen 
načrt stroškov po vrstah za izvajanje 
prijavljenega programa, ki bo podlaga 
za sofinanciranje in zapisnik zadnje 
seje zbora članov, v kolikor je prijavitelj 
društvo, oziroma zapisnik zadnje seje 
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organa upravljanja, ki ne sme biti starejši 
od 1 leta.

Občina Domžale ne bo sofinancirala 
stroškov reprezentance (pogostitev 
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma 
ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov 
telefonije in stroškov prevozov, ki niso 
v neposredni povezanosti z izvajanjem 
družbenega ali socialnega projekta 
oziroma programa.

VI.

Sredstva bodo dodeljena za delovanje 
dnevnega centra za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju v letu 2018. Dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2018, 
skrajni rok za predložitev zahtevka za 
izplačilo je 30.11.2018.

Prejemnik sredstev mora pri porabi 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v navedenem zakonu.

VII.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša v letu 2018 do 
80.000,00 evrov.

VIII.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- obrazec prijave.

Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko 
dobite v vložišču Občine Domžale ali na 
občinski spletni strani www.domzale.si v 
zavihku »Objave«.

IX.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate 
osebno v vložišču Občine Domžale, 
soba št. 4 ali pošljete priporočeno na 
naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 
69, 1230 Domžale.

Rok za oddajo prijave je 15.12.2017.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/ 724 13 05.

X.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma v 60 dneh po 
izteku roka za oddajo prijave.

OBČINA DOMŽALE

Številka: 122-15/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
8/17), objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN 
REKREATIVNIH PROGRAMOV - 

PROSTOČASNI ŠPORT MLADIH V LETU 2018

I.
(Predmet javnega razpisa)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov prostočasnega športa 
mladih v letu 2018. V to skupino športnih programov spadajo naslednje podskupine:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in
- obštudijske športne dejavnosti.

II.
(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu)

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih 
programov, ki delujejo na območju občine Domžale:
- športna društva in športne zveze,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 

skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo 
poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.
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III.
(Merila)

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM PR)

a. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Ovrednoteni so športni programi predšolskih otrok v starosti od rojstva do vstopa v 
šolo, ki so v programe vključeni prostovoljno in ki skozi igro spoznavajo posamezne 
elemente športa.

• razni športni programi:
 – Sofinancira se 60-urni program prostočasne športne vzgoje predšolskih 

otrok za skupine:
 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 - športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, so natančneje opredeljeni 
v preglednicah 1a, 3a in 4a.

b. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Ovrednoteni so športni programi šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme 
nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ).

• razni športni programi:
 – Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok, so natančneje opredeljeni 
v preglednicah 1a, 3a in 4a.

c. Prostočasna športna vzgoja mladine
Ovrednoteni so športni programi za mladino od 15. do 19. leta starosti, ki so prosto-
voljno vključeni v programe športa in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme NPŠZ.

• razni športni programi:
 – Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 - športni objekt: 1 točka/ura.
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Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih progra-
mov Prostočasne športne vzgoje mladine, so natančneje opredeljeni v preglednicah 
1a, 3a in 4a.

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP)

a. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in 
bogatejše življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v 
razvoju, invalidi, ipd.) do 15. leta starosti.

• razni športni programi:
 – Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, so natančneje opredeljeni v 
preglednicah 1a, 3a in 4a.

b. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in 
bogatejše življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v 
razvoju, invalidi, ipd.) od 15. do 19. leta starosti.

• razni športni programi:
 – Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami, so natančneje opredeljeni 
v preglednicah 1a, 3a in 4a.

3. Obštudijska športna dejavnost (ŠŠTU)

Ovrednoteni so športni programi študentov, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo 
zunaj obveznega izobraževalnega sistema.



Uradni vestnik št. 09/2017320

• Športni programi študentov v izbranih športnih panogah:
 – Sofinancira se 80-urni program športa študentov za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Obštudijske športne dejavnosti, so natančneje opredeljeni v preglednicah 
1a, 3a in 4a.

Preglednice:

PREGLEDNICA 1a PREDPISANO ŠTEVILO UDELE ENCEV V SKUPINI 
ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI   

  ŠVOM PR 
do 5 let 

ŠVOM PR 
6 - 19 let ŠŠTU ŠVOM PP RE (65-)   

ŠST (65+) RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 10 16 16 8 16 8 

PREGLEDNICA 3a ŠTEVILO PRIZNANIH UR  
ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

ŠPORTNI PROGRAM ŠVOM PR   
do 5 let 

ŠVOM PR 
6 - 19 let ŠŠTU ŠVOM PP RE (65-)   

ŠST (65+) RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 60 80 80 80 80 80 

PREGLEDNICA 4a MERILA ZA IZRA UN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 
cena (zni anje cene športnega programa za vrednost sofinanciranja) NE DA 
(to ke)               0 10 
kompetentnost strokovnih 
delavcev       NE DELNO DA 

(to ke)             0 15 30 
število vade ih         1-39 40-89 90-149 150+ 
(to ke)           0 20 40 60 
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IV.
(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja)

V Proračunu Občine Domžale za leto 2018 je za sofinanciranje športnih programov 
prostočasnega športa mladih predvidenih do 50.000,00 evrov.

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v prora-
čunskem letu 2018.

V.
(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije)

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni 
strani Občine Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale: www.zavod-sport-domzale.si.

Rok za oddajo vloge je 8.1.2018.

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov vlozi-
sce@domzale.si, s pripisom »Za javni razpis PŠM«.

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še:
- vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali
- lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki.

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču 
Občine Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja predvidoma 
v roku 60 dni od oddaje prijave na javni razpis.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve 



Uradni vestnik št. 09/2017322

odločbe vloži ugovor pri Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev 
o izbiri je s tem dokončna.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času 
trajanja razpisa nudil strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na 
Oddelek za družbene dejavnosti (01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si).

OBČINA DOMŽALE

Številka: 6710-3/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
8/17), objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV - 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH 

V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2018

I.
(Predmet javnega razpisa)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM US), v letu 2018. V to 
skupino športnih programov spadata naslednji podskupini:
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

II. 
(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu)

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih 
programov, ki delujejo na območju občine Domžale:
- športna društva in športne zveze,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 

skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo 
poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.
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III.
(Merila)

1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Ovrednoteni so športni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport ter se vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih 
panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ). Programi so razdeljeni na naslednje 
starostne stopnje:

• športni programi ŠVOM US otrok do 11. leta starosti: cicibanke, cicibani (CI/CE):
 – Sofinancira se do 200-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

• športni programi ŠVOM US otrok do 13. leta starosti: mlajše deklice, mlajši dečki 
(MDE/MDI):
 – Sofinancira se do 240-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

• športni programi ŠVOM US otrok do 15. leta starosti: starejše deklice, starejši 
dečki (SDE/SDI):
 – Sofinancira se do 280-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov Športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
so natančneje opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c (od 14. leta dalje), 3b in 4b.

2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Ovrednoteni so športni programi mladine od 15. do 19. leta starosti, ki je usmerjena 
v kakovostni in vrhunski šport ter se vključuje v tekmovalne sisteme NPŠZ. Programi 
so razdeljeni na dve starostni skupini:

• športni programi ŠVOM US mladine do 17. leta starosti: mlajše mladinke, mlajši 
mladinci (MME/MMI):
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 – Sofinancira se do 320-urni program za skupine:
 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

• Športni programi ŠVOM US mladine do 19. leta starosti: starejše mladinke, starejši 
mladinci (SME/SMI):
 – Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c, 3b in 4b.

Preglednice:

PREGLEDNICA 1b PREDPISANO ŠTEVILO UDELE ENCEV V SKUPINI 
ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

  TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

 
CI/CE     

do 11 let 
MDI/MDE  
do 13 let 

SDI/SDE    
do 15 let 

MMI/MME 
do 17 let 

SMI/SME   
do 19 let I/ E 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 8 8 8 8 6 6 

              

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 12 12 12 12 12 12 

            

MISELNE IGRE 8 8 8 6 6 4 

INDIVIDUALNI ŠPORTI: atletika, 
avto moto športi, badminton, balinanje, 
borilni športi, dviganje ute i, kolesarstvo, 
konjeništvo, nordijsko smu anje, planinstvo, 
plavanje, tenis, ples, idr.  

KOLEKTIVNI ŠPORTI: ameriški nogomet, košarka, 
nogomet, odbojka, ples-skupine, rokomet, idr. 
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PREGLEDNICA 2a RAZVRŠ ANJE V KAKOVOSTNE NIVOJE 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSE KI 

 ZA UVRSTITEV V KAKOVOSTNE NIVOJE 
MR nivo:     MEDNARODNI 
RANG  

Za uvrstitev v mednarodni rang lahko kandidirajo 
ŠVOM US v skladu z zakonom (od 14. leta dalje). 

1. nivo:        DR VNI RANG 1  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ.  

    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  4 in v  športnikov s kategorizacijo mladinskega 

razreda. 

2. nivo:        DR VNI RANG 2  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NPŠZ.  

    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  2 ali 3 športnike s kategorizacijo mladinskega razreda. 

3. nivo:        REGIJSKI RANG  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠZ. 

    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  Tekmovalna skupina. 

PREGLEDNICA 2c DODATEK ZA 
KATEGORIZACIJO 

Kategorizacija (razred) to ke/športnik 
svetovni 1000 
mednarodni 500 
perspektivni 200 
dr avni  50 
mladinski 50 
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PREGLEDNICA 3b ŠTEVILO PRIZNANIH UR  
ŠPORTNIH PROGRAMOV 

  TEKMOVALNI PROGRAMI: ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

DOSE EN KAKOVOSTNI NIVO CI/CE     
do 11 let 

MDI/MDE  
do 13 let 

SDI/SDE    
do 15 let 

MMI/MME  
do 17 let 

SMI/SME   
do 19 let I/ E 

3. nivo: REGIJSKI RANG 80 120 140 160 160 160 

2. nivo: DR AVNI RANG 2 120 160 200 240 240 240 

1. nivo: DR AVNI RANG 1 200 240 280 320 320 320 

MR nivo: MEDNARODNI RANG           400 

PREGLEDNICA 4b MERILA ZA IZRA UN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI      
kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 
(to ke)             0 15 30 
konkuren nost športne panoge     NEOLIMPIJSKA OLIMPIJSKA 
(to ke)           0 10 
lokalni pomen športne panoge (tradicija v letih)     1-4 5-9 10-14 15+ 
(to ke)           0 4 7 10 
število športnikov in razširjenost (registracija v 
NPŠZ) 1-17 18-31 32-47 48+ 
(to ke)       0 10 20 30 
uspešnost športne panoge (preglednici 2a in 2b)   III. nivo II. nivo I. nivo MR 
(to ke)           0 7 14 20 

Korekcijski 
faktor         

število to k korekcijski faktor* 
  0-24     1,0   
  25-49     1,1   
  50-74     1,2   
  75-100     1,3   
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 
priznanih ur športnih programov iz preglednice 3b 
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IV.
(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja)

V Proračunu Občine Domžale za leto 2018 je za sofinanciranje športnih programov 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pred-
videnih do 300.000,00 evrov.

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v prora-
čunskem letu 2018.

V.
(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije)

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni 
strani Občine Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale: www.zavod-sport-domzale.si.

Rok za oddajo vloge je 8.1.2018.

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov vlozi-
sce@domzale.si, s pripisom »Za javni razpis ŠVOM US«.

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še:
- vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali
- lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki.

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču 
Občine Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja predvidoma 
v roku 60 dni od oddaje prijave na javni razpis.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.
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Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve 
odločbe vloži ugovor pri Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev 
o izbiri je s tem dokončna.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času 
trajanja razpisa nudil strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na 
Oddelek za družbene dejavnosti (01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si).

OBČINA DOMŽALE

Številka: 6710-4/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 09/2017330

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
8/17), objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV – 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2018

I.
(Predmet javnega razpisa)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov kakovostnega in 
vrhunskega športa (KŠ/VŠ) v letu 2018. V to skupino športnih programov spadajo 
naslednje podskupine:
- kakovostni šport (KŠ),
- vrhunski šport (VŠ) in
- šport invalidov.

II.
(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu)

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih 
programov, ki delujejo na območju občine Domžale:
- športna društva in športne zveze,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 

skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo 
poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.
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III.
(Merila)

1. Kakovostni šport (KŠ)

Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
programe vrhunskega športa. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov 
in ekip na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: 
NPŠZ) do naslova državnega prvaka.

• športni programi odraslih: člani, članice (ČI/ČE):
 – Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov Kakovostnega športa, so natančneje opredeljeni v preglednicah 
1b, 2b, 2c, 3b in 4b.

2. Vrhunski šport (VŠ)

Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja kategoriziranih 
športnikov, z upoštevanjem sistema kategorizacije športnikov, ki ga določa zakon.

• športni programi VŠ kategoriziranih športnikov:
 – Sofinancira se do 400-urni program kategoriziranih športnikov:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov Vrhunskega športa, so natančneje opredeljeni v preglednicah 
1b, 2b, 2c, 3b in 4b.

3. Šport invalidov

Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov 
športa invalidov na kakovostni in vrhunski ravni. V okviru teh programov gre za 
nastope posameznikov in ekip na uradnih tekmovanjih NPŠZ.



Uradni vestnik št. 09/2017332

• športni programi invalidov:
 – Sofinancira se 320-urni program za skupine:

 - strokovni delavec: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov Športa invalidov, so natančneje opredeljeni v preglednicah 
1b, 2b, 2c, 3b in 4b.

Preglednice:

PREGLEDNICA 1b PREDPISANO ŠTEVILO UDELE ENCEV V SKUPINI 
ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

  TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

 
CI/CE     

do 11 let 
MDI/MDE  
do 13 let 

SDI/SDE    
do 15 let 

MMI/MME 
do 17 let 

SMI/SME   
do 19 let I/ E 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 8 8 8 8 6 6 

              

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 12 12 12 12 12 12 

            

MISELNE IGRE 8 8 8 6 6 4 

INDIVIDUALNI ŠPORTI: atletika, 
avto moto športi, badminton, balinanje, 
borilni športi, dviganje ute i, kolesarstvo, 
konjeništvo, nordijsko smu anje, planinstvo, 
plavanje, tenis, ples, idr.  

KOLEKTIVNI ŠPORTI: ameriški nogomet, košarka, 
nogomet, odbojka, ples-skupine, rokomet, idr. 
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PREGLEDNICA 2b RAZVRŠ ANJE V KAKOVOSTNE NIVOJE 

VRHUNSKI ŠPORT: VŠ, ŠI 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSE KI ZA UVRSTITEV 

V KAKOVOSTNE NIVOJE 
MR nivo:     MEDNARODNI 
RANG  

Kolektivne športne panoge:  
Dose eno mesto na uradnem dr avnem tekmovanju, 

  ki omogo a nastop na tekmah evropskega nivoja. 
    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  Kategoriziran športnik perspektivnega, mednarodnega 

ali svetovnega razreda v skupini. 

 KAKOVOSTNI ŠPORT: KŠ, ŠI 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSE KI ZA UVRSTITEV 

V KAKOVOSTNE NIVOJE 

1. nivo:        DR VNI RANG 1  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ.  

    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  4 in v  športnikov s kategorizacijo dr avnega razreda. 

2. nivo:        DR VNI RANG 2  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP 
NPŠZ.  

    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  2 ali 3 športnike s kategorizacijo dr avnega razreda. 

3. nivo:        REGIJSKI RANG  
Kolektivne športne panoge:  
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠZ in/ali  

  nastopanje v ni jih ligaških tekmovanjih NPŠZ.  
    
  Individualne športne panoge in miselne igre:  
  Tekmovalna skupina. 
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PREGLEDNICA 3b ŠTEVILO PRIZNANIH UR  
ŠPORTNIH PROGRAMOV 

  TEKMOVALNI PROGRAMI: ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

DOSE EN KAKOVOSTNI NIVO CI/CE     
do 11 let 

MDI/MDE  
do 13 let 

SDI/SDE    
do 15 let 

MMI/MME  
do 17 let 

SMI/SME   
do 19 let I/ E 

3. nivo: REGIJSKI RANG 80 120 140 160 160 160 

2. nivo: DR AVNI RANG 2 120 160 200 240 240 240 

1. nivo: DR AVNI RANG 1 200 240 280 320 320 320 

MR nivo: MEDNARODNI RANG           400 

PREGLEDNICA 4b MERILA ZA IZRA UN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI      
kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 
(to ke)             0 15 30 
konkuren nost športne panoge     NEOLIMPIJSKA OLIMPIJSKA 
(to ke)           0 10 
lokalni pomen športne panoge (tradicija v letih)     1-4 5-9 10-14 15+ 
(to ke)           0 4 7 10 
število športnikov in razširjenost (registracija v 
NPŠZ) 1-17 18-31 32-47 48+ 
(to ke)       0 10 20 30 
uspešnost športne panoge (preglednici 2a in 2b)   III. nivo II. nivo I. nivo MR 
(to ke)           0 7 14 20 

PREGLEDNICA 2c DODATEK ZA 
KATEGORIZACIJO 

Kategorizacija (razred) to ke/športnik 
svetovni 1000 
mednarodni 500 
perspektivni 200 
dr avni  50 
mladinski 50 
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Korekcijski 
faktor         

število to k korekcijski faktor* 
  0-24     1,0   
  25-49     1,1   
  50-74     1,2   
  75-100     1,3   
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 
priznanih ur športnih programov iz preglednice 3b 

IV.
(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja)

V Proračunu Občine Domžale za leto 2018 je za sofinanciranje športnih programov 
kakovostnega in vrhunskega športa (KŠ/VŠ) predvidenih do 100.000,00 evrov.

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v prora-
čunskem letu 2018.

V.
(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije)

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni 
strani Občine Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale: www.zavod-sport-domzale.si.

Rok za oddajo vloge je 8.1.2018.

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov vlozi-
sce@domzale.si, s pripisom »Za javni razpis KŠ/VŠ«.

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še:
- vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali
- lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki.

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču 
Občine Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja predvidoma 
v roku 60 dni od oddaje prijave na javni razpis.
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Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve 
odločbe vloži ugovor pri Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev 
o izbiri je s tem dokončna.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času 
trajanja razpisa nudil strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na 
Oddelek za družbene dejavnosti (01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si).

OBČINA DOMŽALE

Številka: 6710-5/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
8/17), objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV - 
ŠPORT ZA ZDRAVJE V LETU 2018

I.
(Predmet javnega razpisa)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov Športa za zdravje v 
letu 2018. V to skupino športnih programov spadata naslednji podskupini:
- športna rekreacija (RE) in
- šport starejših (ŠST).

II.
(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu)

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih 
programov, ki delujejo na območju občine Domžale:
- športna društva in športne zveze,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 

skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo 
poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.
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III.
(Merila)

1. Športna rekreacija (RE)

Ovrednoteni so športni programi športne rekreacije, namenjene odraslim, socialno 
in zdravstveno ogroženim skupinam, ter invalidom. V primeru, da športni program 
vodi usposobljen strokovni delavec, se vrednost programa poveča za faktor 1,25.

• športno rekreativni programi odraslih:
 – Sofinancira se 80-urni program za skupine:

 - športni program: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

• športno rekreativni programi socialno in zdravstveno ogroženih skupin:
 – Sofinancira se 80-urni program za skupine: 

 - športni program: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

• športno rekreativni programi invalidov:
 – Sofinancira se 80-urni program za skupine:

 - športni program: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Športne rekreacije, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

2. Šport starejših (ŠST)

Ovrednoteni so rekreativni programi, namenjenim starejšim od 65 let. V primeru, 
da športni program vodi usposobljen strokovni delavec, se vrednost programa 
poveča za faktor 1,25.

• rekreativni programih starejših od 65 let
 – Sofinancira se 80-urni program za skupine:

 - športni program: 1 točka/ura.
 – športni objekt: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov Športa starejših, so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.
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Preglednice:

PREGLEDNICA 1a PREDPISANO ŠTEVILO UDELE ENCEV V SKUPINI 
ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI   

  ŠVOM PR 
do 5 let 

ŠVOM PR 
6 - 19 let ŠŠTU ŠVOM PP RE (65-)   

ŠST (65+) RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 10 16 16 8 16 8 

PREGLEDNICA 3a ŠTEVILO PRIZNANIH UR  
ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

ŠPORTNI PROGRAM ŠVOM PR   
do 5 let 

ŠVOM PR 
6 - 19 let ŠŠTU ŠVOM PP RE (65-)   

ŠST (65+) RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 60 80 80 80 80 80 

PREGLEDNICA 4a MERILA ZA IZRA UN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

PROSTO ASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 
cena (zni anje cene športnega programa za vrednost sofinanciranja) NE DA 
(to ke)               0 10 
kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 
(to ke)             0 15 30 
število vade ih         1-39 40-89 90-149 150+ 
(to ke)           0 20 40 60 

Korekcijski 
faktor         

število to k korekcijski faktor* 
  0-24     1,0   
  25-49     1,1   
  50-74     1,2   
  75-100     1,3   
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 
priznanih ur športnih programov iz preglednice 3a 
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IV.
(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja)

V Proračunu Občine Domžale za leto 2018 je za sofinanciranje športnih programov 
Športa za zdravje predvidenih do 38.000,00 evrov.

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v prora-
čunskem letu 2018.

V.
(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije)

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni 
strani Občine Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale: www.zavod-sport-domzale.si.

Rok za oddajo vloge je 8.1.2018.

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov vlozi-
sce@domzale.si, s pripisom »Za javni razpis ŠZ«.

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še:
- vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali
- lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki.

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču 
Občine Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja predvidoma 
v roku 60 dni od oddaje prijave na javni razpis.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve 
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odločbe vloži ugovor pri Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev 
o izbiri je s tem dokončna.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času 
trajanja razpisa nudil strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na 
Oddelek za družbene dejavnosti (01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si).

OBČINA DOMŽALE

Številka: 6710-6/2017 
Datum: 20.11.2017 

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih 
in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
8/17), objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV – 
STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU V LETU 2018

I.
(Predmet javnega razpisa)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Strokovnih nalog v športu v letu 2018. 
Med Strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa, spada 
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.

II.
(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu)

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih 
programov, ki delujejo na območju občine Domžale:
- športna društva in športne zveze,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 

skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo 
poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.

III.
(Merila)

1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

Ovrednoteni so programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki 
se jih udeležujejo in jih izvajajo posamezni izvajalci športnih programov. Programi 
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usposabljanja morajo biti verificirani pri Strokovnem svetu za šport Republike Slo-
venije ali pri strokovnih organih nacionalnih panožnih športnih zvez.

• programi za pridobitev strokovne usposobljenosti in programi za pridobitev 
licence za vodenje ekipe:
 – Sofinancirajo se programi za pridobitev strokovne usposobljenosti:

 - usposabljanje: 50 točk/udeleženec
 – pridobitev licence: 20 točk/udeleženec

Za prijavljene športne programe se uporablja merilo deficitarnosti, ki se uporablja 
za ugotavljanje potreb po usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev.

Deficitarnost športnih programov se izračuna z naslednjim koeficientom deficitar-
nosti (kd):

kd= število strokovnih delavcev
       število skupin *

* Skupina v kolektivni športni panogi šteje najmanj 12 udeležencev in v individualni športni panogi najmanj 
8 udeležencev.

Glede na koeficient deficitarnosti se izvajalcem športnih programov določi korek-
cijski faktor, ki se ga pomnoži s številom točk, ki jih je izvajalec športnih programov 
pridobil skladno z merili 5. točke 4. člena tega pravilnika (preglednica 5).

0,50+ 0,5

koeficient deficitarnosti (Kd) korekcijski faktor*
0,00 - 0,24 1,5
0,25 - 0,49 1,0

PREGLEDNICA 5 KOREKCIJSKI FAKTOR
na koeficient deficitarnosti

 
IV.

(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja)

V Proračunu Občine Domžale za leto 2018 je za sofinanciranje Strokovnih nalog v 
športu predvidenih do 12.000,00 evrov.

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v prora-
čunskem letu 2018.
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V.
(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije)

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni 
strani Občine Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale: www.zavod-sport-domzale.si.

Rok za oddajo vloge je 8.1.2018.

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov vlozi-
sce@domzale.si, s pripisom »Za javni razpis SNŠ«.

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še:
- vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali
- lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki.

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču 
Občine Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Občina Domžale bo izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja predvidoma 
v roku 60 dni od oddaje prijave na javni razpis.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za sofinanciranje.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpi-
sana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve 
odločbe vloži ugovor pri Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev 
o izbiri je s tem dokončna.
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Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za 
šport in rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času 
trajanja razpisa nudil strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na 
Oddelek za družbene dejavnosti (01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si).
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