Domžale, 08. 03. 2010, št. 2

Na podlagi 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
94/07–UPB-2, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 127/06 – UJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 16/04–UPB) je
Občinski svet Občine Domžale na
svoji 32. seji dne 03. 03. 2010 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE
DOMŽALE ZA LETO 2010
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Domžale za leto 2010 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja proračuna ter
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cena z DDV: 9,00 €

obseg poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. člen
(uporabniki)
Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi neposredni
proračunski uporabniki proračuna
Občine Domžale.

2. STRUKTURA PRORAČUNA
3. člen
(struktura proračuna)
Odlok o proračunu sestavljajo ta določila o izvrševanju proračuna, tabelaričen del splošnega in posebnega dela
proračuna in obrazložitve splošnega
in posebnega dela proračuna.
Tabelarični del splošnega dela zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja, kjer so določene
višine prihodkov in prejemkov ter
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odhodkov in izdatkov proračuna za posamezno leto. Tabelarični del posebnega dela zajema postavke in konte, kjer so določene višine posameznega
namena porabe.
4. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Višina proračuna za leto 2010 v EUR je:
leto 2010
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
vsi prihodki

25.121.772

vsi odhodki

38.597.006

presežek/primanjkljaj

-13.475.234

B. Račun finančnih terjatev in naložb
prejeta vračila danih posojil

10.000

prodaja kapitalskih deležev

0

dana posojila

0

povečanje kapitalskih deležev

0

skupni presežek/primanjkljaj

-13.465.234

C. Račun financiranja

0

domače zadolževanje

6.728.655

odplačila dolga

224.428

Celotni presežek/primanjkljaj

-6.961.007

Sredstva na računih na dan 01.01. t.l

8.875.688

Zmanjšanje sredstev na računih

-6.961.007

Rezervirano za proračunske sklade

-1.914.681

Sredstev na računih na dan 31.12. p.l. –uravnotežen proračun
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
6. člen
(namenski prihodki in
odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so
prihodki, ki so določeni v Zakonu o
javnih financah.
Če se med izvrševanjem proračuna
vplača namenski prejemek, ki zahteva
sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan
v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča
proračun.
Izdatki v proračunu za leto 2010,
vezani na stanovanjsko dejavnost,
se oblikujejo v višini, ki je enaka
prejemkom iz naslova stanovanjske
dejavnosti.
Če je med izvrševanjem proračuna
izdana sodna ali upravna odločba,
na podlagi katere nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan
te obveznosti v proračun in predlaga
rebalans in določi obseg izdatkov za
ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali
s prerazporeditvijo sredstev v okviru
možnih prihrankov sredstev.
Okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odpadnih voda se v
proračunu oblikujejo kot namenski
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prihodki, ki se porabijo kot namenski
izdatki za gradnjo kanalizacij.
Okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov se
v proračunu oblikujejo kot namenski
prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki za sofinanciranje RCERO
Ljubljana.
Prihodki iz naslova komunalnega
prispevka se v proračunu oblikujejo
kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki za namen
gradnje komunalne opreme skladno
z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
Prihodki iz naslova požarnih taks se
v proračunu oblikujejo kot namenski
prihodki, ki se porabijo kot namenski
izdatki opredeljeni v posebnem delu
proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme.
Prihodki iz naslova pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki
za vzdrževanje gozdnih cest.
Prihodki iz naslova najemnin za
uporabo javne infrastrukture se v
proračunu oblikujejo kot namenski
prihodki in se porabijo kot namenski
izdatki za reinvestiranje v osnovna
sredstva javne infrastrukture.
Vsi prihodki in odhodki oblikovani
s posameznim odlokom o ustanovitvi
posameznega proračunskega sklada,
so namenski.
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7. člen
(prevzemanje obveznosti)
V breme proračuna tekočega leta
se lahko prevzemajo obveznosti in
vršijo izplačila samo za namene ter
do višine, ki so določeni s proračunom
in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni
in drugimi predpisi določeni pogoji.
Načini proračunske porabe na posameznih postavkah ali področjih na
podlagi katerih občani in drugi upravičenci lahko pridobivajo sredstva iz
proračuna, se podrobneje urejajo s
pravilniki in z javnimi povabili, razen
če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Pravilnike sprejme Občinski
svet.
Denarne obveznosti v pogodbah,
za obdobje do vključno enega leta,
morajo biti izražene v nominalnem
znesku, brez valorizacijske klavzule.
Denarne obveznosti v pogodbah, ki
se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način
in do višine določene z zakonom.
8. člen
(največji dovoljen obseg
prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Župan lahko v imenu Občine Domžale pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih in sicer za
namene, ki so že vključeni v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obveznosti iz zgornje12

ga odstavka tega člena v naslednjih
obsegih:
- za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so določeni
v investicijskem programu, ki jih
je sprejel Občinski svet, v obsegu
in dinamiki, ki je določen v tem investicijskem programu ali drugem
dokumentu;
- za investicijske odhodke in investicijske transfere do višine, ki ne
presega 70 % skupne vrednosti
sredstev, ki se v tekočem proračunskem letu namenjajo za te
namene, od tega:
1. v letu po tekočem proračunskem letu 40% navedenih
pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30%
navedenih pravic porabe;
- za odhodke ne investicijskega
značaja do višine, ki ne presega 25
% skupne vrednosti sredstev, ki se
v tekočem proračunskem letu namenjajo za blago in storitve ter za
tekoče transfere (skupini 40 in 41
v bilanci prihodkov in odhodkov).
9. člen
(pogoji za izpolnjevanje obveznosti)
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo
iz proračuna Občine Domžale, se
upoštevajo plačilni roki določeni v
zakonu.
10. člen
(predplačila)
Sredstva proračuna se uporabljajo
za plačevanje že opravljenih dobav,
storitev in gradenj. Dogovarjanje
predplačil je v skladu s predpisi
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možno le izjemoma, na podlagi
predhodnega soglasja župana ter ob
primernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom določi
Ministrstvo za finance. Predplačilo
mora biti utemeljeno tudi z vidika
gospodarnosti.
V kolikor se pogodbene obveznosti
ne plačajo v tekočem letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.
11. člen
(sofinanciranje)
Sofinanciranje namenov določenih
v proračunu se izvrši šele na podlagi upravne odločbe ali sklenjene
pogodbe med Občino Domžale in
upravičencem ter na podlagi ustrezne
računovodske listine, ki izkazuje utemeljeno porabo finančnih sredstev.
12. člen
(poraba sredstev)
Sredstva proračuna se med letom
porabljajo praviloma enakomerno
v skladu z dinamiko prihodkov in v
odvisnosti od zapadlih obveznosti.
13. člen
(zadržanje izvrševanja
posameznih izdatkov)
Če se med izvrševanjem proračuna
zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan lahko največ za
45 dni zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov z naslednjimi ukrepi:
- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih
rokov plačil,
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-

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi
prevzemanja obveznosti.
Če se med izvajanjem navedenih
ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni
pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna, predlagati
rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna se mora
prejemke in izdatke ponovno uravnovesiti. V obdobju sprejemanja
rebalansa proračuna župan lahko
ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
14. člen
(notranja organizacija poslovanja)

Izvedba postopkov notranje organizacije finančnega in materialnega
poslovanja za neposredne proračunske uporabnike se določa s pravilniki,
ki jih sprejme župan.
15. člen
(prerazporeditve pravic porabe)
Skladno s predpisi lahko župan
s sklepi prerazporeja proračunska
sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu
proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega
posamezne proračunske postavke
v sprejetem proračunu. O izvršenih
prerazporeditvah mora šestmesečno
poročati Občinskemu svetu.
Župan lahko uvede nove konte
ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva
ekonomska klasifikacija odhodkov.
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16. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih
proračunskih prejemkov vnaprej ne
razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati.
Sredstva splošne proračunske
rezervacije se določijo v proračunu
v obsegu, ki ne sme biti višji od 2%
prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
17. člen
(proračunska rezerva)
V proračunu se zagotovijo sredstva
za proračunsko rezervo, ki se določijo
v proračunu v obsegu do višine 1,5%
prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni ter druge nesreče,
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
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Proračunska rezerva deluje kot
proračunski sklad. Neporabljena
sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski
sklad tekočega leta.
O uporabi sredstev proračunske
rezerve v skladu s predpisi odloča
župan.
18. člen
(prosta sredstva)
Morebitna prosta sredstva proračuna oz. trenutni presežki, se zaradi
ohranjanja realne vrednoti lahko nalagajo tako, da je zagotovljena njihova
varnost in s tem ni ogrožena tekoča
likvidnost proračuna. O nalaganju
prostih sredstev odloča župan, ki
lahko to pooblastilo prenese na odgovorno osebo oddelka, pristojnega
za finance.
Sredstva proračuna se smejo začasno nalagati v poslovnih bankah kot
vezani depozit tako, da v posamezni
banki ni vezanih v nobenem primeru
več kot 20% prostih sredstev, če posamezni depozit presega 1.000.000 EUR.
19. člen
(odgovornost za izvrševanje
proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti
Občinski svet o polletni realizaciji
prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna.
Poročilo o polletni realizaciji morajo
pripraviti tudi vsi posredni in neposredni proračunski uporabniki in ga
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najkasneje do 30.07. tekočega leta
oddati županu.

22. člen
(pripoznanje dolga občine)

20. člen
(odloženo plačilo, obročno
plačilo dolžnika)

Poravnavo za pripoznanje dolga
občine lahko utemeljeno sklene župan do višine sredstev določenih v
proračunu, nad to višino pa Občinski
svet Občine Domžale.

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob
primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno
plačilo dolga dolžnika ali spremeni
predvideno dinamiko plačila, če se s
tem bistveno izboljšajo možnosti za
plačilo dolga dolžnika.
Odlog plačila dolžnika se zavaruje
z instrumenti za zavarovanje plačil,
obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane
depozite, za ustrezno obdobje.
21. člen
(odpis dolga do občine)
Če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve ali če
se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, lahko župan odpiše,
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Ob konkretnem primeru se odloča za
vsak dolg posebej.
Ne glede na določila prejšnjega
odstavka ni možno odpisati tistih
dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

4. UPRAVLJANJE IN
PRODAJA STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
23. člen
(stvarno premoženje)
Župan ima pravico odločati o pridobitvi stvarnega premičnega in
stvarnega nepremičnega premoženja
do višine v proračunu zagotovljenih
sredstev in v skladu z namenom porabe sredstev, določene v proračunu.
Spremembe letnega načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine občine pod vrednostjo 21.000 EUR,
lahko sprejme župan.
Višina pravnega posla, ki ga sklene
krajevna skupnost in velja s soglasjem župana, je določena v Odloku o
krajevnih skupnostih.

O odpisih terjatev župan poroča ob
predložitvi zaključnega računa občinskemu svetu.
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5. ZADOLŽEVANJE IN
POROŠTVA OBČINE
24. člen
(zadolževanje občine in
proračunskih uporabnikov
ter javnih podjetij)
Zaradi kritja odhodkov nad prihodki
in odhodki, presežkov nad prejemki v
računu terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži
do višine 6.728.655 EUR.
Neposredni in posredni proračunski
uporabniki in javna podjetja se lahko
zadolžujejo, če pridobijo soglasje
Občinskega sveta Občine Domžale.
25. člen
(obseg izdanih poroštev občine)
Občina lahko izdaja poroštva neposrednim in posrednim proračunskim
uporabnikom in javnim podjetjem, če
pridobi soglasje Občinskega sveta
Občine Domžale.

6. NADZOR PORABE JAVNIH
SREDSTEV
26. člen
(nadzor porabe javnih sredstev)
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico
in dolžnost nadzirati porabo javnih
sredstev iz proračuna, ki so bila dana
pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve
pregleda porabe ima župan pravico in
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
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7. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
27. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja
Občine Domžale v letu 2011, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
28. člen
(podaljšanje veljavnosti
sedanjih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka
ostanejo v veljavi:
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine
Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev.3/04)
- Pravilnik o dodeljevanju posojil
za pospeševanje razvoja obrti in
malega gospodarstva na podlagi
subvencioniranja obrestne mere
v občini Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, štev.3/05)
- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje na
področju obrti in podjetništva v
občini Domžale(Uradni vestnik
Občine Domžale, štev.13/02)
- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev
in drugih aktivnosti iz Proračuna
občine Domžale (Uradni vestnik
štev. 12/2000 ter 3/2001)
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29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka
preneha veljati Odlok o proračunu
Občine Domžale za leti 2008 in 2009.
30. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.
OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-1/2010
Datum: 03. 03. 2010
ŽUPAN
Toni DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 20. lena Statuta Obine Domžale (Uradni vestnik št. 16/04 - preišeno besedilo) in 174. lena Poslovnika
Obinskega sveta Obine Domžale (Uradni vestnik št. 11/99, 11/00 in 9/03) je Obinski svet Obine Domžale na svoji
32. seji, dne 03.03.2010, sprejel

PRORAUN OBINE DOMŽALE ZA LETO 2010












I. S K U P A J



P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

25.121.772

70

TEKOI PRIHODKI (70+71)
DAVNI PRIHODKI (700+703+704+706)

24.196.129
20.510.385

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIEK

16.714.585

7000

Dohodnina

16.714.585

700020

Dohodnina - obinski vir

16.714.585
3.373.600

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

7030

Davki na nepreminine

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizinih oseb

703001

Davek od premoženja od prostorov za poitek in rekreacijo

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od pravnih oseb

1.370.000
770.000

2.270.100

127.000
2.100

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiša - od fizinih oseb

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiša

7031

Davki na preminine

1.000

703100

Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

1.000

7032

Davki na dedišine in darila

102.500

703200

Davek na dedišine in darila

100.000

703201

Zamudne obresti davkov obanov

7033

Davki na promet nepreminin in na finanno premoženje

703300

Davek na promet nepreminin - od pravnih oseb

703301

Davek na promet nepreminin - od fizinih oseb

704

DOMAI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.000

2.500
1.000.000

100.000
900.000
422.200

7044

Davki na posebne storitve

50.000

704403

Davek na dobitke od iger na sreo

50.000

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

372.200

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

170.000

704704

Turistina taksa

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

704709

Druge obinske takse

704719

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

13.000
4.200
25.000
160.000
0
3.685.744

710

UDELEŽBA NA DOBIKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100

Prihodki od udeležbe na dobiku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

2.704.044

710005

Prihodki od udeležbe na dobiku in dividend finannih družb

7102

Prihodki od obresti

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

710201

Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev

200

200
160.000

10.000
150.000

7103

Prihodki od premoženja

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

2.543.844

432.000

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

240.000
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710304

Prihodki od drugih najemnin

710305

Prihodki od zakupnin

40.000

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

11.000

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.300

7111

Upravne takse in pristojbine

4.300

711100

Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

3.500

711120

Upravne takse s podroja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.820.844

800
58.400

7120

Globe in druge denarne kazni

58.400

712001

Globe za prekrške

56.300

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

2.100

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

8.000

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.000

713002

Prihodki obratov družbene prehrane

3.000

713003

Prihodki od poitniške dejavnosti

5.000

714

DRUGI NEDAVNI PRIHODKI

911.000

7141

Drugi nedavni prihodki

714100

Drugi nedavni prihodki

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

714199

Drugi izredni nedavni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

232.000

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

30.000

7200

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

30.000

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

30.000

911.000

30.000
820.000
61.000

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPREDMETENIH DOLGORONIH
SREDSTEV

0

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov

2.000

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš

2.000

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

200.000

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

200.000

202.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731+732)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAIH VIROV

50.000

7300

Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb

50.000

730000

Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb

50.000

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

732

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESRE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANNIH INSTITUCIJ

7400

Prejeta sredstva iz državnega prorauna

353.828

740001

Prejeta sredstva iz državnega prorauna za investicije

353.828

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAUNA IZ SREDSTEV PRORAUNA
EVROPSKE UNIJE

50.000

0
0
353.828

353.828

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

781

Prejeta sredstva iz prorauna EU z a iz vajanje skupne kmetijske politike

0
289.815

0
175.190
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7812

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega
kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in
Evropskega kmetijskega

175.190

781208

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz naslova programa razvoja podeželja za ukrep dopolnil k
neposrednim plailom

175.190

782

Prejeta sredstva iz prorauna EU z a strukturno politiko

7821

Prejeta sredstva iz prorauna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)

114.625

782100

Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD - ERDF)

114.625

II. S K U P A J

114.625

O D H O D K I (40+41+42+43)

38.597.006

40

TEKOI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

9.326.246

4000

Plae in dodatki

4001
4002

Regres za letni dopust
Povraila in nadomestila

50.800
121.400

4004
4009

Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

4.000
15.000

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010
4011
4012

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje

4013
4015

Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020
4021

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve

480.677
29.675

4022
4023

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve

461.573
12.000

4024
4025

Izdatki za službena potovanja
Tekoe vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4027

Kazni in odškodnine

4029

Drugi operativni odhodki

1.648.950
1.457.750

277.550
125.700
97.200
1.940
1.510
51.200

7.058.446

9.000
2.968.962
235.700
300.000
2.560.859

403

PLAILA DOMAIH OBRESTI

4031

Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam

10.000

4033

Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem

59.000

409

REZERVE

4090
4091

Splošna proraunska rezervacija
Proraunska rezerva

41

TEKOI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

4100

Subvencije javnim podjetjem

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4115
4117
4119

Nadomestila pla
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

DRUGI TEKOI DOMAI TRANSFERI

69.000

272.300
264.000
8.300
11.959.050

231.500
20.000
211.500

6.111.572
230.000
4.000
165.551
5.712.021

1.061.597
1.061.597

4.554.381
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4130

Tekoi transferi obinam

4132
4133

Tekoi transferi v javne sklade
Tekoi transferi v javne zavode

420.000

414

TEKOI TRANSFERI V TUJINO

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200
4202

Nakup zgradb in prostorov
Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205
4206
4208

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljiš in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

30.000
4.104.381

0
14.874.286

14.874.286
11.880
84.100
12.127.625

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZINIM OSEBAM, KI NISO PRORAUNSKI
UPORABNIKI

715.688
123.583
1.811.410
2.437.424

1.033.569

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

397.584

4311

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obin

635.985

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAUNSKIM UPORABNIKOM

4321

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

1.403.855
4.200
1.399.655

III. PRORAUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ PRIHODKI
MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-13.475.234
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75

IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

750

PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL

10.000

7500

Prejeta vraila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

10.000

750001

Prejeta vraila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgorona posojila

10.000

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

440

DANA POSOJILA

0

10.000

441

POVEANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANNIH NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH
JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)
VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)

10.000
-13.465.234
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50

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

500

DOMAE ZADOLŽEVANJE

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

6.728.655

500101

Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoroni krediti

6.728.655

55

IX. ODPLAILA DOLGA (550)

550

ODPLAILA DOMAEGA DOLGA

5501
5503

Odplaila kreditov poslovnim bankam
Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

6.728.655

6.728.655

224.428

224.428
172.428
52.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. STANJE DENARNIH SREDSTEV NA RAUNIH DNE 01.01. TEKOEGA
LETA
XII. POVEANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NARAUNIH (I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)

6.504.227
8.875.688
-6.961.007

XIII. SPLOŠNI IN REZERVNI SKLAD

-1.914.681

9009

SPLOŠNI SKLAD IN DRUGO

-1.888.538

900901

Sklad za izgradnjo OŠ Dragomelj

900904

Sklad za osnovne šole

900906

Sklad za vrtce

900907

Sklad za nakup nepreminin

9100

REZERVNI SKLAD

-26.143

910000

Rezervni sklad

-26.143

XX. URAVNOTEŽEN PRORAUN

-98.256
-352.726
-1.130.345
-307.211

0
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04

OBINSKA UPRAVA



38.821.434

01

POLITINI SISTEM

439.200

0101

Politini sistem

439.200

01019001

Dejavnost obinskega sveta

01019002

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.300

0203

Fiskalni nadz or

6.300

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO

2.500

0302

Mednarodno sodelovanje in udelež ba

2.500

03029002

Mednarodno sodelovanje obin

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

592.397

0403

Druge skupne administrativne služ be

592.397

04039001

Obvešanje domae in tuje javnosti

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003

Povezovanje lokalnih skupnosti

0602

Sofinanciranje dejavnosti obin, ož jih delov obin in z vez obin

211.200
75.000
153.000

6.300

2.500

65.870
125.475
401.052
2.850.273
70.440
70.440
420.000

06029001

Delovanje ožjih delov obin

420.000

0603

Dejavnost obinske uprave

2.359.833

06039001

Administracija obinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

511.451

0703

Civilna z ašita in protipož arna varnost

511.451

07039001

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07039002

Protipožarna varnost

2.105.700
254.133

79.456
431.995

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.300

0802

Policijska in kriminalistina dejavnost

4.300

08029001

Prometna varnost

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

20.000

1003

Aktivna politika z aposlovanja

20.000

10039001

Poveanje zaposljivosti

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

131.566

1102

Program reforme kmetijstva in ž ivilstva

104.010

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.638

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij

55.872

11029003

Zemljiške operacije

27.500

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

19.556

1104

Goz darstvo

8.000

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

6.843.398

1302

Cestni promet in infrastruktura

6.843.398

13029001

Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

4.300

20.000

19.556

8.000

2.032.437
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13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

4.074.961

13029003

Urejanje cestnega prometa

13029004

Cestna razsvetljava

596.000

14

GOSPODARSTVO

506.585

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

408.856

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

408.856

1403

Promocija Slovenije, raz voj turiz ma in gostinstva

97.729

14039001

Promocija obine

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

3.493.172

1502

Zmanjševanje onesnaž enja, kontrola in nadz or

3.408.694

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

15029003

Izboljšanje stanja okolja

1504

Upravljanje in nadz or vodnih virov

15049001

Nartovanje, varstvo in urejanje voda

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

15069001

Informacijski sistem varstva okolja in narave

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

140.000

25.800
71.929

702.485
2.702.570
3.639
65.842
65.842
18.636
18.636
2.880.697

1602

Prostorsko in podež elsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na podroju geodetskih evidenc

330.511

16029003

Prostorsko nartovanje

572.230

1603

Komunalna dejavnost

1.144.930

16039001

Oskrba z vodo

140.380

16039002

Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

572.400

16039003

Objekti za rekreacijo

390.850

16039004

Praznino urejanje naselij

16039005

Druge komunalne dejavnosti

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003

Drugi programi na stanovanjskem podroju

1606

Upravljanje in raz polaganje z z emljiši (javno dobro, kmetijska, goz dna in stavbna
z emljiša)

16069001

Urejanje obinskih zemljiš

16069002

Nakup zemljiš

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706

Preventivni programi z dravstvenega varstva

17069001

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1707

Drugi programi na podroju z dravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

17079002

Mrliško ogledna služba

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

902.741

35.000
6.300
580.617
358.938
221.679
252.409
63.410
188.999
552.098
92.098
92.098
460.000
425.000
35.000
3.284.633

1802

Ohranjanje kulturne dedišine

117.518

18029001

Nepremina kulturna dedišina

89.518

18029002

Premina kulturna dedišina

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižniarstvo in založništvo

28.000
1.604.125
767.025
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18039002

Umetniški programi

510.000

18039003

Ljubiteljska kultura

192.600

18039004

Mediji in avdiovizualna kultura

84.500

18039005

Drugi programi v kulturi

50.000

1804

Podpora posebnim skupinam

8.600

18049001

Programi veteranskih organizacij

1805

Šport in prostoasne aktivnosti

18059001

Programi športa

18059002

Programi za mladino

19

IZOBRAŽEVANJE

13.826.336

1902

Varstvo in vz goja predšolskih otrok

10.024.154

19029001

Vrtci

10.024.154

1903

Primarno in sekundarno iz obraž evanje

3.194.404

19039001

Osnovno šolstvo

19039003

Splošno srednje in poklicno šolstvo

1905

Drugi iz obraž evalni programi

8.600
1.554.390
1.422.357
132.033

3.177.704
16.700
26.650

19059002

Druge oblike izobraževanja

1906

Pomoi šolajoim

19069001

Pomoi v osnovnem šolstvu

321.758

19069002

Pomoi v srednjem šolstvu

100.519

19069003

Štipendije

20

SOCIALNO VARSTVO

2.294.400

2004

Iz vajanje programov socialnega varstva

2.294.400

20049001

Centri za socialno delo

33.100

20049003

Socialno varstvo starih

1.881.000

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005

Socialno varstvo zasvojenih

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

301.428

2201

Servisiranje javnega dolga

301.428

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - domae zadolževanje

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proraunska rez erva in programi pomoi v primerih nesre

23029001

Rezerva obine

23029002

Posebni programi pomoi v primerih nesre

2303

Splošna proraunska rez ervacija

23039001

Splošna proraunska rezervacija

26.650
581.128

158.851

259.800
9.000
111.500

301.428
280.700
16.700
8.300
8.400
264.000
264.000
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04

OBINSKA UPRAVA



38.821.434

01

POLITINI SISTEM

439.200

0101

Politini sistem

439.200

01019001

Dejavnost obinskega sveta

211.200

011100 Plae in sejnine obinskih svetnikov ter lanov delovnih teles obinskega sveta
4029

102.000

Drugi operativni odhodki

102.000

011101 Avtorski honorarji in sejnine lanov projektnih skupin ter sejnine lanov komisij pri
obinski upravi
4029

Drugi operativni odhodki

011102 Materialni stroški Obinskega sveta in Nadz ornega odbora
4020
4022
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki

011103 Sredstva z a delovanje politinih strank
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

011104 Sredstva z a delovanje svetniških skupin
4020
4029

01019002

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

011200 Lokalne volitve
4020
4026
4029

01019003

Pisarniški in splošni material in storitve
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

Dejavnost župana in podžupanov

011300 Plae ž upana in podž upanov
4000
4001
4002
4010
4011
4012
4013
4015
4029

7.200
7.200

62.000
45.400
8.300
8.300

30.000
30.000

10.000
5.850
4.150

75.000
75.000
50.000
1.400
23.600

153.000
153.000

Plae in dodatki
Regres za letni dopust
Povraila in nadomestila
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Drugi operativni odhodki

117.400
2.100
3.200
9.200
7.200
90
110
3.700
10.000

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.300

0203

Fiskalni nadz or

6.300

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

6.300

023100 Nagrade nadz ornega odbora

6.300

4029

Drugi operativni odhodki

6.300

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO

2.500

0302

Mednarodno sodelovanje in udelež ba

2.500

03029002

Mednarodno sodelovanje obin

032200 Mednarodno sodelovanje
4029

Drugi operativni odhodki

2.500
2.500
2.500

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

592.397

0403

Druge skupne administrativne služ be

592.397

04039001

Obvešanje domae in tuje javnosti

043100 Informiranje javnosti
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

043199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4020

04039002

Pisarniški in splošni material in storitve

Izvedba protokolarnih dogodkov

65.870
63.870
63.870

2.000
2.000

125.475
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043200 Obletnice in otvoritve ter iz redne prireditve
4020
4120

20.000

Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.000
18.000

043202 lanarine, pokroviteljstva in sponz orstva

21.000

4020
4029
4119
4120

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.700
2.800
2.000
12.500

043203 Obinske prireditve, proslave, priz nanja in poroke
4020
4029
4120

56.500

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

7.000
29.500
20.000

043204 Sredstva z a bož ine in novoletne prireditve
4020
4021
4029

21.400

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki

2.500
16.400
2.500

043299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4021
4029

04039003

6.575

Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki

2.575
4.000

Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem

401.052

043300 Stroški tujih storitev z a iz vrševanje prorauna
4029

71.900

Drugi operativni odhodki

71.900

043301 Obvez nosti iz naslova sodb
4027

300.000

Kazni in odškodnine

300.000

043302 Stroški postopka vraanja v telekomunikacijsko omrež je
4029

2.000

Drugi operativni odhodki

2.000

043303 Notranje revidiranje
4029

20.000

Drugi operativni odhodki

20.000

043399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

7.152

Drugi operativni odhodki

7.152

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003

Povezovanje lokalnih skupnosti

061300 Raz vojni programi
4029

Drugi operativni odhodki

061301 Comenius regio partnerstva
4029

Drugi operativni odhodki

061399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

Drugi operativni odhodki

0602

Sofinanciranje dejavnosti obin, ož jih delov obin in z vez obin

06029001

Delovanje ožjih delov obin

062100 Sredstva z a redno dejavnost KS
4130

Tekoi transferi obinam

062101 Odškodnina KS Dob
4130

Tekoi transferi obinam

0603

Dejavnost obinske uprave

06039001

Administracija obinske uprave

063100 Plae obinske uprave
4000
4001
4002
4004
4009

Plae in dodatki
Regres za letni dopust
Povraila in nadomestila
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

2.850.273
70.440
70.440
50.000
50.000

4.330
4.330

16.110
16.110

420.000
420.000
322.000
322.000

98.000
98.000

2.359.833
2.105.700
1.729.000
1.290.050
48.700
118.200
4.000
15.000
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4010
4011
4012
4013
4015
4029

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Drugi operativni odhodki

112.000
90.000
1.750
1.300
47.500
500

063102 Materialni stroški obinske uprave
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4029
4120

327.000

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoe vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

142.400
6.000
98.600
12.000
9.000
5.000
53.000
1.000

063103 Stroški skupne porabe
4020
4022
4025
4205

29.700

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in obnove

18.000
4.300
6.700
700

063104 Mestni arhitekt
4029

06039002

Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoe vzdrževanje

063201 Nabava opreme in inventarja
4026
4202

20.000

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave

063200 Vz drž evanje upravne z gradbe in opreme
4020
4025

20.000

Drugi operativni odhodki

254.133
90.000
2.000
88.000

110.300

Poslovne najemnine in zakupnine
Nakup opreme

39.300
71.000

063202 Obnova obinske stavbe

50.000

Investicijsko vzdrževanje in obnove

50.000

063299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let

4205

3.833

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

3.833

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

511.451

0703

Civilna z ašita in protipož arna varnost

511.451

07039001

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

073100 Usposabljanje in pripravljenost enot z a z ašito in reševanje
4020
4022
4029
4120

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

073101 Tehnino reševalna in osebna oprema enot
4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

073102 Vz drž evanje sistema z a alarmiranje
4022
4025

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje

073103 Vz drž evanje javnih z akloniš
4021
4022
4025

Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje

073104 Refundacije pla
4115

Nadomestila pla

073105 Tehnino reševalna in osebna oprema enot
4021

Posebni material in storitve

79.456
27.000
700
800
23.500
2.000

16.000
16.000

2.400
400
2.000

9.000
300
700
8.000

4.000
4.000

20.000
4.400


Uradni Vestnik Št. 2/10

29

















4025
4202

Tekoe vzdrževanje
Nakup opreme

2.500
13.100

073199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

07039002

1.056

Drugi operativni odhodki

1.056

Protipožarna varnost

431.995

073200 Center pož arne varnosti Domž ale
4133

48.695

Tekoi transferi v javne zavode

48.695

073201 Redna dejavnost Gasilske z vez e
4133

18.400

Tekoi transferi v javne zavode

18.400

073202 Pož arna dejavnost
4133

49.600

Tekoi transferi v javne zavode

49.600

073203 Sofinanciranje programov mladih gasilcev
4120

6.300

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

6.300

073205 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

11.000

4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

11.000

073206 Nabava voz il in opreme z a pož arno dejavnost
4310

143.000

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143.000

073207 Pož arni sklad
4310

85.000

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

85.000

073210 Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Dob

70.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

70.000

08

4204

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.300

0802

Policijska in kriminalistina dejavnost

4.300

08029001

Prometna varnost

4.300

082100 Vz goja in varnost v cestnem prometu
4029
4133

4.300

Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi v javne zavode

1.000
3.300

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

20.000

1003

Aktivna politika z aposlovanja

20.000

10039001

Poveanje zaposljivosti

20.000

103100 Lokalni program z aposlovanja

20.000

4119

Drugi transferi posameznikom

20.000

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

131.566

1102

Program reforme kmetijstva in ž ivilstva

104.010

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.638

112102 Sofinanciranje obresti pri kreditih z a nalož be v kmetijsko proiz vodnjo
4102

7.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

7.000

112103 Štipendija z a kmetijsko iz obraž evanje
4117

6.700

Štipendije

6.700

112104 Iz obraž evanje kmetov na podroju primarne kmetijske proiz vodnje
4102

3.600

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

3.600

112199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

11029002

3.338

Drugi operativni odhodki

3.338

Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoij

55.872

112200 Sofinanciranje društev in organiz acij s podroja kmetijstva
4102

6.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

6.000

112201 Ureditev in vz drž evanje trž nega prostora
4022
4025

13.400

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje

900
12.500

112205 Iz obraž evanje kmetov na podroju predelave in trž enja kmetijskih proiz vodov in
ostalih dopolnilnih dejavnosti

2.000
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4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

112206 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

112207 Nalož be z a opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trž enja na
kmetijah
4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

112299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025

11029003

Tekoe vzdrževanje

Zemljiške operacije

112300 Urejanje pašnikov, kmetijskih z emljiš in dostopov
4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

112301 Vz drž evanje poljskih poti
4025

Tekoe vzdrževanje

112302 Vz drž evanje melioracijskih jarkov
4025

Tekoe vzdrževanje

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

113200 Varstvo z apušenih ž ivali
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

113299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1104

Goz darstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

114100 Vz drž evanje goz dnih cest
4025

Tekoe vzdrževanje

2.000

28.100
28.100

5.000
5.000

1.372
1.372

27.500
9.700
9.700

8.500
8.500

9.300
9.300

19.556
19.556
16.000
16.000

3.556
3.556

8.000
8.000
8.000
8.000

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

6.843.398

1302

Cestni promet in infrastruktura

6.843.398

13029001

Upravljanje in tekoe vzdrževanje obinskih cest

132100 Vz drž evanje javnih prometnih površin
4025

2.032.437
1.125.831

Tekoe vzdrževanje

1.125.831

132101 Zimska služ ba

805.848

4025

Tekoe vzdrževanje

132102 Ukrepi z a poveanje varnosti prometa
4025

Tekoe vzdrževanje

132199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025

13029002

Tekoe vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

132200 Projekti v cestno infrastrukturo
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

132204 EU projekt - Kamniška Bistrica kot z elena os regije
4204

805.848

59.000
59.000

41.758
41.758

4.074.961
60.000
60.000

200.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

200.000

132228 Rekonstrukcija Smetarske ceste v Dobu

20.000

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132229 Gradnja plonika ob Prešernovi cesti v Radomljah (odsek od Kulturnega doma do
Arboretuma)
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132230 Gradnja plonika ob cesti Dob - Podreje
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132235 Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domž alah
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132236 EU projekt - rekonstrukcija ceste v Depali vasi

20.000

30.000
30.000

85.000
85.000

1.200.000
1.200.000

450.000
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4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

450.000

132248 Rekonstrukcija Pokopališke ceste v Ihanu
4204

20.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

20.000

132251 Rekonstrukcija dela Kamniške ceste od križ iša Deteljica do križ iša Majheni
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

300.000

132252 Rekonstrukcija Golajske ceste v Jaršah (80 m)
4204

35.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

35.000

132253 Rekonstrukcija Brez nikove ceste v Ihanu (odsek Na ledinah - Dragarjeva, 230 m)
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

50.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

50.000

132255 Gradnja plonika ob R3 644 v Nož icah (odsek od Nož ic do obinske meje)
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132256 Rekonstrukcija ceste Kolievo - ešenik
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132257 Rekonstrukcija dela Bolkove ulice (170 m)
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132258 Gradnja mostu Pšata - Biše
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132260 Rušitev ž elez niške postaje Jarše - Rodica
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132261 Gradnja kraka ceste Radomeljske ete
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132262 Gradnja ceste Pot z a Bistrico Zaboršt
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132263 Gradnja ceste v Nož icah
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132264 Gradnja ceste Pšata - Biše
4204

78.000
78.000

132254 Rekonstrukcija VIII. Ulice in mostu v Homcu
4204

300.000

35.000
35.000

90.000
90.000

75.000
75.000

140.000
140.000

10.000
10.000

20.000
20.000

30.000
30.000

50.000
50.000

120.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

120.000

132265 Rekonstrukcija Preloške ceste

80.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

80.000

132266 Rekonstrukcija ceste D v Študi

4204

45.000

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4204
4208

13029003

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Urejanje cestnega prometa

132300 Talna signaliz acija na cestah
4025

Tekoe vzdrževanje

132303 Vz drž evanje prometno svetlobne signaliz acije
4025

13029004

Tekoe vzdrževanje

Cestna razsvetljava

132400 Tokovina javne raz svetljave
4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

132401 Vz drž evanje javne raz svetljave
4025

Tekoe vzdrževanje

132403 Iz vedba ukrepov proti svetlobnemu onesnaž evanju
4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

132411 Javna raz svetljava v naselju Rova do cerkve
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

132412 Javna raz svetljava Brez je - Studenec
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

45.000

851.961
831.979
19.982

140.000
90.000
90.000

50.000
50.000

596.000
330.000
330.000

125.000
125.000

100.000
100.000

15.000
15.000

10.000
10.000
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132413 Javna raz svetljava Gorjuša - Krumperk
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16.000
16.000

14

GOSPODARSTVO

506.585

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

408.856

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

142100 Pospeševanje raz voja z asebnikov in malih podjetij - subvencioniranje obrestne
mere
4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

142103 Podjetniški pospeševalni center Domž ale
4026
4120

Poslovne najemnine in zakupnine
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

142104 Nepovratne finanne spodbude
4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

142199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

408.856
50.100
50.100

255.000
195.000
60.000

100.000
100.000

3.756
3.756

1403

Promocija Slovenije, raz voj turiz ma in gostinstva

14039001

Promocija obine

25.800

143100 Promocija obine

12.500

4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143101 Celostna podoba obine
4029

14039002

Drugi operativni odhodki

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

143200 Spodbujanje raz voja turiz ma
4020
4029
4120

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143201 Turistina društva
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

143203 EU projekt - promocija turistinega obmoja SRCE SLOVENIJE
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

143299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4020
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki

97.729

12.500

13.300
13.300

71.929
35.362
12.000
15.362
8.000

16.000
16.000

13.638
13.638

6.929
4.225
2.704

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE

3.493.172

1502

Zmanjševanje onesnaž enja, kontrola in nadz or

3.408.694

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

152100 Poraba okoljske takse - RCERO Ljubljana
4311

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obin

152101 Sanacija okoljskih bremen
4029

Drugi operativni odhodki

152102 Akcija "ista in z elena obina Domž ale"
4025

Tekoe vzdrževanje

152103 Odškodnina "Zbirni center Dob"
4025

Tekoe vzdrževanje

152199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4311

15029002

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali obin

Ravnanje z odpadno vodo

152200 Projekti z a kanaliz acijo
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

152201 EU projekt - gradnja kanaliz acije v Ihanu
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

702.485
160.000
160.000

20.000
20.000

12.500
12.500

34.000
34.000

475.985
475.985

2.702.570
30.000
30.000

250.000
250.000
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152202 Gradnja kanaliz acije na Pšati
4204

70.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

70.000

152207 EU projekt - gradnja kanaliz acije v Krtini
4204

50.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

50.000

152215 Gradnja kanaliz acije ob Prešernovi v Radomljah
4204

130.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

130.000

152216 Investicijsko vz drž evanje - Prodnik
4029

1.477.673

Drugi operativni odhodki

1.477.673

152217 Investicijsko vz drž evanje - CN
4029

181.171

Drugi operativni odhodki

181.171

152299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4204
4208

15029003

513.726

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

280.463
233.263

Izboljšanje stanja okolja

3.639

152399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

3.639

Drugi operativni odhodki

1504

Upravljanje in nadz or vodnih virov

15049001

Nartovanje, varstvo in urejanje voda

3.639

65.842
65.842

154100 Urejanje voda in protipoplavni ukrepi
4025

50.000

Tekoe vzdrževanje

50.000

154199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025

15.842

Tekoe vzdrževanje

1506

Splošne okoljevarstvene storitve

15069001

Informacijski sistem varstva okolja in narave

15.842

18.636
18.636

156100 Sofinanciranje okoljevarstvenih organiz acij in društev
4120

5.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

5.000

156101 Okoljska promocija, oz avešanje, iz obraž evanje in informiranje
4029

5.000

Drugi operativni odhodki

5.000

156199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

8.636

Drugi operativni odhodki

8.636

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podež elsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na podroju geodetskih evidenc

162100 Vz postavitev in vz drž evanje baz e okoljskih podatkov
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

162101 Obinska geodetska in informacijska dejavnost
4029

Drugi operativni odhodki

162102 Prostorsko informacijski sistem
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

162103 Vz drž evanje evidenc z a odmero NUSZ
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

162104 Iz delava lokalnega energetskega koncepta
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162105 Energetski pregled šol in vrtcev
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4020
4029
4204
4208

16029003

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Prostorsko nartovanje

2.880.697
902.741
330.511
5.000
5.000

34.000
34.000

5.000
5.000

35.000
35.000

35.000
35.000

130.000
130.000

86.511
34.232
27.122
5.417
19.740

572.230
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162301 Iz delava prostorskih aktov
4029
4208

Drugi operativni odhodki
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162302 Cona Želodnik
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

162303 Iz delava programov komunalnega opremljanja
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162304 Iz delava projektne dokumentacije
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162308 Avtocestni prikljuek Študa - Ihan
4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

162309 EU projekt - mrež a intermodalnih z birnih središ JPP v LUR
4029

Drugi operativni odhodki

162310 EU projekt - portal neprometnih vsebin
4029

Drugi operativni odhodki

162399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029
4208

Drugi operativni odhodki
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

163100 Obnova in iz gradnja komunalnih vodov
4025

Tekoe vzdrževanje

163199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4208

16039002

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost

163200 Pokopališe Domž ale
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

163203 Pokopališe Krtina
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

163204 Mrliška vež ica Dragomelj - Pšata
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

163299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4204

16039003

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Objekti za rekreacijo

163300 Vz drž evanje z elenic in mestne komunalne opreme
4025

Tekoe vzdrževanje

163302 Ureditev ešminovega parka v Domž alah
4204
4208

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

163303 Vz postavitev urbanega z elenega sistema
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

163304 Zavarovanje in ureditev Šumberka
4025
4204
4208

Tekoe vzdrževanje
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

163305 Ureditev goz dnih in drugih unih poti
4029
4204
4208

Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

163399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025
4204
4208

Tekoe vzdrževanje
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring





100.000
2.000
98.000

30.000
30.000

20.000
20.000

20.000
20.000

64.515
64.515

4.500
4.500

3.000
3.000

330.215
11.508
318.707

1.144.930
140.380
100.000
100.000

40.380
40.380

572.400
250.000
250.000

150.000
150.000

150.000
150.000

22.400
22.400

390.850
130.000
130.000

100.000
97.000
3.000

4.200
4.200

50.000
5.000
30.000
15.000

15.000
9.000
3.000
3.000

91.650
17.669
60.105
13.876
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16039004

Praznino urejanje naselij

35.000

163400 Bož ino - novoletna okrasitev obine
4029

16039005

35.000

Drugi operativni odhodki

35.000

Druge komunalne dejavnosti

6.300

163500 Najem javnih sanitarij
4025

6.300

Tekoe vzdrževanje

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

6.300

580.617
358.938

165203 Nakup in gradnja stanovanj
4208

30.000

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

30.000

165205 Vz drž evanje poslovnih prostorov
4022
4025
4029
4205
4208

107.000

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

5.000
23.000
9.000
60.000
10.000

165207 Vz drž evanje stanovanj
4022
4025
4205
4208

170.000

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoe vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

4.000
23.000
140.000
3.000

165299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4022
4200
4205

16059003

51.938

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Nakup zgradb in prostorov
Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.173
11.880
34.885

Drugi programi na stanovanjskem podroju

221.679

165301 Obvez nost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske druž be
4132

30.000

Tekoi transferi v javne sklade

30.000

165302 Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori
4029

30.000

Drugi operativni odhodki

30.000

165303 Pokrivanje najemnim do pogodbene višine
4112

60.000

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

60.000

165304 Obvez nosti do upravnikov
4029

60.000

Drugi operativni odhodki

60.000

165305 Plailo neiz terljivih terjatev upravljalcev do najemnikov
4029

30.000

Drugi operativni odhodki

30.000

165399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4029

11.679

Drugi operativni odhodki

11.679

1606

Upravljanje in raz polaganje z z emljiši (javno dobro, kmetijska, goz dna in stavbna
z emljiša)

16069001

Urejanje obinskih zemljiš

166101 Komunalno opremljanje stavbnih z emljiš
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

166199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025
4204

16069002

Tekoe vzdrževanje
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Nakup zemljiš

166200 Sklad z a nakup nepreminin
4029
4206

Drugi operativni odhodki
Nakup zemljiš in naravnih bogastev

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706

Preventivni programi z dravstvenega varstva

252.409
63.410
50.000
50.000

13.410
5.892
7.518

188.999
188.999
65.416
123.583

552.098
92.098
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17069001

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

176101 Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda
4133

Tekoi transferi v javne zavode

176102 Sofinanciranje preventivnih programov
4133

Tekoi transferi v javne zavode

176199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

Tekoi transferi v javne zavode

1707

Drugi programi na podroju z dravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

177100 Prispevki z a z dravstveno varstvo brez poselnih
4119

Drugi transferi posameznikom

177101 Program dodatne urgence
4133

Tekoi transferi v javne zavode

177102 Sofinanciranje nakupa AED naprave
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

177199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

17079002

Tekoi transferi v javne zavode

Mrliško ogledna služba

177200 Mrliško pregledna služ ba
4020

Pisarniški in splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dedišine

18029001

Nepremina kulturna dedišina

182100 Tekoe vz drž evanje spominskih obelež ij
4025

Tekoe vzdrževanje

182102 Ohranjanje kulturne dedišine
4029
4208
4310
4321
4323

Drugi operativni odhodki
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi javnim zavodom

182103 Menanikova domaija
4022
4120

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

182104 Gasilska muz ejska z birka
4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

182199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4025
4029
4120
4133
4310

18029002

Tekoe vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Premina kulturna dedišina

182200 Muz ejska dejavnost
4120
4310

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

92.098
53.800
53.800

19.000
19.000

19.298
19.298

460.000
425.000
360.000
360.000

30.000
30.000

5.000
5.000

30.000
30.000

35.000
35.000
35.000

3.284.633
117.518
89.518
10.000
10.000

30.000
1.000
700
17.100
4.200
7.000

10.000
3.400
6.600

20.000
20.000

19.518
2.450
9.413
2.000
3.655
2.000

28.000
28.000
16.000
12.000

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižniarstvo in založništvo

767.025

183100 Knjiž nica Domž ale - redna dejavnost

680.000

4133

Tekoi transferi v javne zavode

183101 Založ niška dejavnost
4119

Drugi transferi posameznikom

1.604.125

680.000

11.200
1.800
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4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

183102 Sofinanciranje nakupa knjiž nega gradiva z a Knjiž nico Domž ale
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

183199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4119
4120
4133

18039002

Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

Umetniški programi

183200 Kulturni dom Franca Bernika Domž ale
4133
4323

18039003

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

Ljubiteljska kultura

183300 Zvez a kulturnih društev
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183301 Sklad z a ljubiteljsko kulturo
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183302 Sofinanciranje kulturnih prireditev
4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

183303 Gostievi dnevi
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183304 Simfonini orkester Domž ale - Kamnik
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183305 Godba Domž ale
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183306 Miklavž evanje, bož ino novoletne prireditve in silvestrovanje
4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

183307 Pustni karneval Vir
4120

18039004

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Mediji in avdiovizualna kultura

183400 Glasilo Slamnik
4029
4133

18039005

Drugi operativni odhodki
Tekoi transferi v javne zavode

Drugi programi v kulturi

183500 Obnova poletnega gledališa Studenec
4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

183502 Obnova opreme in investicijsko vz drž evanje kulturnih domov
4120
4310

7.100
2.300

74.740
74.740

1.085
100
835
150

510.000
510.000
360.000
150.000

192.600
75.000
75.000

24.700
24.700

22.500
22.000
500

5.000
5.000

5.000
5.000

14.500
14.500

25.900
20.900
5.000

20.000
20.000

84.500
84.500
6.000
78.500

50.000
20.000
20.000

30.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4.000
26.000

1804

Podpora posebnim skupinam

8.600

18049001

Programi veteranskih organizacij

184100 Dotacija organiz acijam in društvom
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostoasne aktivnosti

18059001

Programi športa

185100 Program športa in rekreacije
4120

8.600
8.600
8.600

1.554.390
1.422.357
357.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

357.000

185101 Sofinanciranje ostalih športnih objektov in opreme

8.500

4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

8.500
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185102 Sofinanciranje vejih športnih prireditev in udelež ba športnikov na vejih in
mednarodnih prireditvah
4119
4120

Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185103 Javni z avod z a šport in rekreacijo
4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

185105 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Dom športnih organiz acij
4133
4323

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

185106 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Hala KC
4133
4323

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

185107 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Športni park Vir
4133
4323

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

185108 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Športni park Domž ale
4025

Tekoe vzdrževanje

185109 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Teniška dvorana in igriše
4133
4205

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijsko vzdrževanje in obnove

185110 Sofinanciranje Športnega parka Dob
4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185111 Sofinanciranje Športnega parka Ihan
4120
4310

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185112 Športni programi z a ŠŠD
4120

18.400
8.800
9.600

177.500
19.000
158.500

53.300
31.300
22.000

80.000
12.000
68.000

14.600
9.600
5.000

84.000
84.000

20.000
3.000
17.000

14.600
14.600

14.600
7.100
7.500

48.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

48.000

185113 Sofinanciranje Športnega parka Radomlje

14.600

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185114 Vz drž . in upr. športnih objektov obinskega pomena - Kopališe Domž ale
4133
4323

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

185115 Športni park Domž ale
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

185117 Drsališe Domž ale in venamenska plošad
4133
4323

14.600

38.300
26.300
12.000

100.000
100.000

41.700

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

10.000
31.700

185119 Baliniše v Športnem parku

6.000

4310

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4120
4133
4310
4323

18059002

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi javnim zavodom

Programi za mladino

185201 Delo z mladimi
4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

185202 Mladinski svet
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185203 Center z a mlade
4133

Tekoi transferi v javne zavode

6.000

331.257
200
11.275
13.284
306.498

132.033
10.000
8.200
1.800

8.000
8.000

107.733
107.733
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185204 Zvez a prijateljev mladine
4120

6.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

6.000

185299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

300

Tekoi transferi v javne zavode

300

19

IZOBRAŽEVANJE

13.826.336

1902

Varstvo in vz goja predšolskih otrok

10.024.154

19029001

Vrtci

10.024.154

192100 Stroški iz vajanja programa otroškega varstva
4119
4133

4.700.000

Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi v javne zavode

4.475.744
224.256

192101 Predšolski programi
4133

13.200

Tekoi transferi v javne zavode

13.200

192102 Vz gojni pripomoki v vrtcih
4133
4208
4323

13.580

Tekoi transferi v javne zavode
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom

2.100
400
11.080

192103 Oprema oddelkov vrtcev
4323

52.000

Investicijski transferi javnim zavodom

52.000

192104 Investicijsko vz drž evanje vrtcev
4205
4323

112.700

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijski transferi javnim zavodom

72.700
40.000

192105 Iz gradnja in vz drž evanje otroških igriš
4133
4323

41.700

Tekoi transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom

18.000
23.700

192109 Sklad z a vrtce
4208

23.500

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

23.500

192110 Vrtec ešmin - najemnina
4133

160.000

Tekoi transferi v javne zavode

160.000

192112 Vrtec Krtina
4204
4208

2.700.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

2.670.000
30.000

192113 Ureditev otroškega igriša na Rovah - I. faz a
4323

20.000

Investicijski transferi javnim zavodom

20.000

192199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133
4204
4208
4323

2.187.474

Tekoi transferi v javne zavode
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom

1903

Primarno in sekundarno iz obraž evanje

19039001

Osnovno šolstvo

616.001
1.411.543
53.559
106.371

3.194.404
3.177.704

193100 Materialni stroški osnovnih šol
4133

637.100

Tekoi transferi v javne zavode

637.100

193102 Tekmovanja, iz obraž evanja in usposabljanja
4133

10.600

Tekoi transferi v javne zavode

10.600

193103 Prireditev z a najboljše uence in z late maturante in sreanje upokojenih uiteljev in
vz gojiteljev
4119
4133

Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi v javne zavode

10.000
4.100

193104 Varstvo uencev - voz aev
4133

14.100

9.800

Tekoi transferi v javne zavode

9.800

193105 Tuj jez ik na raz redni stopnji in sofinanciranje vz gojiteljic 1. oz . 2. raz redov
devetletke

29.800



40

Uradni Vestnik Št. 2/10

















4133

Tekoi transferi v javne zavode

193106 Oprema šol
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

193107 Investicijsko vz drž evanje šol
4205
4208
4323

Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom

193109 Sklad z a osnovne šole
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

193199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4020
4119
4133
4208
4323

19039003

Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi v javne zavode
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom

Splošno srednje in poklicno šolstvo

193300 Gimnaz ija Domž ale
4323

Investicijski transferi javnim zavodom

1905

Drugi iz obraž evalni programi

19059002

Druge oblike izobraževanja

195200 Društva s podroja raz iskovanja ter tehnine kulture
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

195202 Tehnina kultura
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

195299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4120

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1906

Pomoi šolajoim

19069001

Pomoi v osnovnem šolstvu

196100 Prevoz i uencev
4119

Drugi transferi posameznikom

196101 Sofinanciranje z imovanja
4119

Drugi transferi posameznikom

196199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4119

19069002

Drugi transferi posameznikom

Pomoi v srednjem šolstvu

196200 Sofinanciranje dijaških voz ovnic
4119

Drugi transferi posameznikom

196299 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4119

19069003

Drugi transferi posameznikom

Štipendije

196300 Štipendije Obine Domž ale
4117

Štipendije

196399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4117

Štipendije

29.800

123.400
123.400

340.000
236.570
3.430
100.000

1.800.000
1.800.000

212.904
4.800
1.100
63.818
18.720
124.466

16.700
16.700
16.700

26.650
26.650
6.300
6.300

20.000
20.000

350
350

581.128
321.758
265.000
265.000

13.155
13.155

43.603
43.603

100.519
80.400
80.400

20.119
20.119

158.851
130.000
130.000

28.851
28.851

20

SOCIALNO VARSTVO

2.294.400

2004

Iz vajanje programov socialnega varstva

2.294.400

20049001

Centri za socialno delo

204100 Preventivni socialni programi z a mlade in samopomone skupine
4120
4133

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

204199 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

Tekoi transferi v javne zavode

33.100
30.800
10.000
20.800

2.300
2.300
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20049003








Socialno varstvo starih

1.881.000

204300 Oskrbnine
4119

401.000

Drugi transferi posameznikom

401.000

204301 Pokrivanje stroškov priprave in iz vedbe programa pomoi ostarelim na domu
4000
4010
4012
4013
4133

Plae in dodatki
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Tekoi transferi v javne zavode

50.300
4.500
100
100
385.000

204302 Center Bistra - oskrbovana stanovanja
4204
4208

1.000.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

500.000
500.000

204399 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

20049004

40.000

Tekoi transferi v javne zavode

40.000

Socialno varstvo materialno ogroženih

259.800

204400 Obinske denarne pomoi
4112
4119
4133

137.800

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Drugi transferi posameznikom
Tekoi transferi v javne zavode

120.000
800
17.000

204401 Sofinanciranje javnih del
4133

62.000

Tekoi transferi v javne zavode

62.000

204402 Karitas Domž ale
4112

25.000

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

25.000

204403 Rdei križ Domž ale
4112

25.000

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

25.000

204499 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4133

20049005

10.000

Tekoi transferi v javne zavode

10.000

Socialno varstvo zasvojenih

9.000

204500 Preventivni program z a boj proti drogam
4120
4133

20049006

9.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoi transferi v javne zavode

4.500
4.500

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

111.500

204600 Druž beno - socialna in socialno humanitarna društva ter javna kuhinja
4120

64.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

64.000

204601 Lipa - Univerz a z a tretje ž ivljenjsko obdobje
4100

20.000

Subvencije javnim podjetjem

20.000

204602 Invalidska društva
4120

5.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

5.000

204603 Projekt "Varne hiše"
4120

2.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.000

204604 Delovanje društev upokojencev v Domž alah
4120

20.000

Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

20.000

204699 Pokrivanje obvez nosti preteklih let
4310

440.000

500

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

500

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

301.428

2201

Servisiranje javnega dolga

301.428

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - domae zadolževanje

221100 Odplailo obresti in stroški garancij
4029
4031
4033

Drugi operativni odhodki
Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem

221102 Odplailo glavnic dolgoronih kreditov

301.428
77.000
8.000
10.000
59.000

224.428
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5501
5503










Odplaila kreditov poslovnim bankam
Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proraunska rez erva in programi pomoi v primerih nesre

23029001

Rezerva obine

232100 Iz loitev sredstev v stalno rez ervo
4091

23029002

Proraunska rezerva

Posebni programi pomoi v primerih nesre

232200 Pomo ob nesreah
4119

Drugi transferi posameznikom

2303

Splošna proraunska rez ervacija

23039001

Splošna proraunska rezervacija

233100 Splošna proraunska rez ervacija
4090

Splošna proraunska rezervacija

172.428
52.000

280.700
16.700
8.300
8.300
8.300

8.400
8.400
8.400

264.000
264.000
264.000
264.000
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01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 – Dejavnost občinskega
sveta
011100 - Plače in sejnine občinskih
svetnikov ter članov delovnih teles
občinskega sveta
Pravne podlage:
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta določa Zakon
o lokalni samoupravi, znotraj tega obsega pa plačilo za opravljanje funkcije
določa Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter povračil stroškov, ki ga je sprejel Občinski
svet določa sejnine in nagrade članov
občinskega sveta in drugih članov
delovnih teles občinskega sveta.
Opis namena porab:
Zagotavljanje plačila za opravljanje
funkcije občinskega svetnika Občine
Domžale in sejnin članov delovnih
teles občinskega sveta in drugih
komisij.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev se določi na podlagi
dinamike v preteklih letih in obsega
planiranih sej.
Pričakovani cilji:
Plačilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in članov stalnih in
občasnih delovnih teles.
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Dinamika financiranja:
Izplačila se izplačujejo preko posameznega leta glede na število sej
občinskega sveta, njegovih delovnih
teles in sej različnih občasnih delovnih teles.
011101 - Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin ter
sejnine članov komisij pri občinski
upravi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov, Zakon o avtorski pravici in njim sorodni
pravici.
Opis namena porabe:
V občini Domžale je ustanovljenih
več projektnih skupin, katerih glavna naloga je priprava in izdelava
strateških pogledov razvoja občine
Domžale na različnih segmentih ali
pa koordinirano delo različnih nosilcev nalog. Enako je ustanovljenih
več komisij, ki oblikujejo predloge za
posamezne odločitve na posameznih
področjih.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi obsega in dinamike dela
v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Plačilo nadomestila za delo članov
projektnih skupin ter v komisijah in
odkup avtorskih pravic pri delu članov projektnih skupin.
Dinamika financiranja:
Izplačilo se izvrši enakomerno preko posameznega leta.
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011102 - Materialni stroški Občinskega sveta in Nadzornega odbora
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
S postavke se financira priprava
gradiv za seje občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, objava gradiv na spletnih straneh, sredstva se
namenjajo tudi za morebitne seminarje, tiskanje Uradnega vestnika
Občine Domžale in drugih publikacij
za potrebe občinskega sveta, nakup
drugega drobnega inventarja za potrebe občinskega sveta. S postavke
se financirajo tudi drugi materialni
stroški, ki so potrebni za nemoteno
delovanje občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je planirana na
podlagi ocene materialnih stroškov,
ki se pripravi na podlagi porabe v
preteklem letu
Pričakovani cilji:
Zagotovitev plačil stroškov, ki so
potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora.
Dinamika financiranja:
Izplačila se izplačujejo tekoče preko
posameznega leta.
011103 - Sredstva za delovanje političnih strank
Pravna podlaga:
Zakon o političnih strankah.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje strank za njihovo
delovanje.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Glasove, ki jih je posamezna politična stranka dobila na lokalnih volitvah
v letu 2006, se pomnoži z vrednostjo
0,25 EUR na glas.
Pričakovani cilji:
Nemoteno delovanje političnih
strank.
Dinamika financiranja:
Po dvanajstinah.
011104 - Sredstva za delovanje
svetniških skupin
Pravne podlage:
Pravilnik o delovanju svetniških
skupin.
Opis namena porabe:
Sredstva se namenjajo za delno
pokrivanje materialnih stroškov delovanja svetniških skupin občinskega
sveta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina postavke za leto 2010 ostaja
enaka kot v preteklem letu. Koriščenje
sredstev za pokrivanje potreb svetniških skupin je zelo omejeno in pokriva materialne stroške za potrebe
posamezne svetniške skupine.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje dela sredstev za lažje
in kvalitetnejše delovanje svetniških
skupin.
Dinamika financiranja:
Po dvanajstinah, glede na število
članov svetniške skupine.
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01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov
011200 – Lokalne volitve
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opisi namena poravnave:
Pokritje stroškov organizacije in
izvedbe lokalnih volitev v letu 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev
Ocena stroškov lokalnih volitev v
letu 2006.
Pričakovani cilji:
Pokritje stroškov lokalnih volitev,
izvedenih v letu 2010.
Dinamika financiranja:
Tretja četrtina leta 2010.
01019003 - Dejavnost župana in
podžupanov
011300 - Plače župana in podžupanov
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih uslužbencih, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon
o sistemu plač v javnem sektorju
in Pravilnik o plačah funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter povračilih stroškov, Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in
2011, Zakonom o začasnem znižanju
plač funkcionarjev.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za izplačila
plač župana in podžupanov ter drugih
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prejemkov, ki jih določajo veljavni
predpisi.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina potrebnih sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana
in podžupanov v plačne razrede in
plačne lestvice določene z zakonom
ter projekcije navedenega ter drugih
prejemkov za 12 mesecev.
Pričakovani cilji:
Plačilo dela župana in podžupanov.
Dinamika financiranja:
Izplačila se enakomerno izplačujejo
skozi celo leto.
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
0203 – Fiskalni nadzor
02039001 – Dejavnost nadzornega
odbora
023100 - Nagrade nadzornega
odbora
Pravna podlaga:
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih
teles Občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje dela nadzornega
odbora.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi obsega dela nadzornega
odbora v letu 2009. Višina postavke
za leto 2010 je enaka kot v letu 2009.
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Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev za delo nadzornega odbora.
Dinamika financiranja:
Po programu dela nadzornega odbora, po opravljenih storitvah.
03 - ZUNANJA POLITIKA IN
MEDNARODNA POMOČ
0302 – Mednarodno sodelovanje in
udeležba
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
032200 – Mednarodno sodelovanje
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opisi namena porabe:
- pokritje stroškov gostovanja izvajalcev kulturnega programa na
osrednji prireditvi ob dnevu državnosti, ki jo organizira Slovensko
društvo Slovenija Ruti v Švici;
- sodelovanje s pobrateno Občino
Koprivnica (pokrivanje stroškov
obiskov delegacij s posameznih
področij v Občini Domžale);
- drugo mednarodno sodelovanje
(pokrivanje stroškov obiskov predstavnikov drugih držav v občini
Domžale).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je enak glede na
leto 2009.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev mednarodnega sodelovanja Občine Domžale.
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Dinamika financiranja:
Glede na konkretne dogovore o
oblikah sodelovanja.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 – Druge skupne administrativne službe
04039001 – Obveščanje domače in
tuje javnosti
043100 – Informiranje javnosti
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena:
- pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine,
- predstavitvam občine v medijih
na osnovi sklenjenih pogodb in
- plačilu objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je enak glede na
leto 2009.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Seznanitev javnosti o pomembnih
prireditvah in dogodkih ter delu in
življenju v Občini Domžale, informiranje občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah,
slovesnostih, prireditvah ter drugih
aktivnostih občine.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta.
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043199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let

04039002 – Izvedba protokolarnih
dogodkov

(prenovljeni vodovod, novoasfaltirane
ulice ipd.; predvideno sofinanciranje
prireditev ob naslednjih obletnicah:
130 let PGD Domžale – mesto, 120
let PGD Dob, 20 let Centra požarne
varnosti Domžale, 30 let uspešnega
dela Komisije za mlade GZ Domžale;
110 let rojstva prof. Matije Tomca; 60
let Košarkarskega kluba Helios; 40
let MPZ Radomlje, 50 let MPZ Janez
Cerar DU Domžale, 60 let Glasbene
šole Domžale, 35 let Medobčinskega društva invalidov Domžale. Iz te
postavke se sofinancira tudi tradicionalni mednarodni festival gorniškega
filma in ostale izredne prireditve.
Pričakovani cilji:
Sredstva omogočajo organizacijo
in izvedbo slovesnosti ob odprtju
posameznih novih objektov oz. sofinanciranje prireditev ob posameznih
obletnicah.
Dinamika financiranja:
Glede na termine organizacije in
izvedbe posameznih prireditev.

043200 – Obletnice in otvoritve ter
izredne prireditve

043202 – Članarine, pokroviteljstva in sponzorstva

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob organizaciji in izvedbi prireditev ob obletnicah
oz. otvoritvah posameznih objektov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev ostaja glede na leto
2009 enak. Med že znanimi prireditvami v letu 2010 bodo: odprtje Vrtca Gaj,
odprtje novih komunalnih objektov

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in
drugih aktivnosti iz Proračuna občine
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za pokrivanje članarine Skupnosti slovenskih
občin, katere članica smo, stroškov
sodelovanja z drugimi občinami ter
finančni podpori občine društvom in
organizacijam, prevzetih pokroviteljstvih in sponzorstvih društvom in po-

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta,
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
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sameznikom, stroškom reprezentance
in daril. O delitvi sredstev odloča
komisija, ki jo je imenoval župan, pri
dodeljevanju sredstev pa se upošteva
veljavni Pravilnik.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je glede na lansko
leto enak.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Zagotavljanje financiranja sodelovanja občine v širši družbeni skupnosti in pomoči organizacijam ter
društvom in posameznikom pri realizaciji posebnih projektov.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta oz. v
skladu z že citiranim Pravilnikom ter
sprejetimi sklepi komisije.
043203 - Občinske prireditve, proslave, priznanja in poroke
Pravne podlage:
Program občinskih prireditev in
proslav in Odlok o priznanjih Občine
Domžale.
Opis namena porabe:
Dotacija organizatorjem izvedbe
programa proslav in prireditev občinskega pomena, pokrivanje stroškov
vabil in priznanj občine Domžale. S
postavke se pokrivajo stroški za darilo
mladoporočencem, ki so občani Občine Domžale ter stroški organizacije
in izvedbe zlatih in bisernih porok.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Zaradi sprejema novega Odloka
o priznanjih Občine Domžale, ki določa, da prejemniki priznanj občine
Domžale prejmejo denarne nagrade
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se proračunska postavka v letošnjem
letu poveča za 10.000 EUR.
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 se izplačujejo preko posameznega leta ob posameznih prireditvah.
043204 - Sredstva za božične in
novoletne prireditve
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opisi namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:
- nakup promocijskega materiala in
reprezentančnih daril za božičnonovoletni čas;
- za stroške tradicionalnega prazničnega sprejema ob izteku leta
s kulturno predstavo, ki ga vsako
leto v kulturnem domu pripravi
župan;
- nakup voščilnic, ki bodo poslane
občanom in občankam, starejšim
od 75 let, z najboljšimi željami za
novo leto;
- nakup koledarjev z logotipom občine – tudi za nekdanje zaposlene
v Občini Domžale;
- del denarja se bo porabil za novoletne obdaritve častnih občanov
ter obiske najstarejšega občana
in najstarejše občanke Občine
Domžale ter za obiske in finančne pomoči socialno ogroženim
družinam, ki jih bodo predlagale
dobrodelne organizacije – Župnij49

ska Karitas in Občinsko združenje
RK, center za socialno delo ter
medobčinsko društvo invalidov
- sofinanciranje tradicionalnega
silvestrovanja na prostem v Domžalah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je glede na leto
2009 enak.
Pričakovani cilji:
Obeležitev prazničnih dni ob izteku
leta.
Dinamika financiranja:
V večini v zadnji četrtini leta.
043299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta,
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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043300 - Stroški tujih storitev za
izvrševanje proračuna
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o notariatu, Zakon o odvetništvu, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku na promet nepremičnin.
Opis namena porabe:
Ta postavka je namenjena plačilu
notarskih, odvetniških in drugih svetovalnih storitev, ki jih občina naroča
zaradi pravne zaščite svojih koristi,
plačilo storitev bank, plačilo davčnih
obveznosti in podobno.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina postavke je zaradi različne
dinamike opravljenih storitev ter
finančnega prometa težko določljiva. Sredstva so določena glede na
predvideno število primerov, v katerih
potrebujemo pomoč oziroma sodelovanje zunanjih strokovnjakov.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje pravne zaščite koristi občine, plačila storitev obveznih
postopkov drugih državnih organov.
Dinamika financiranja:
Neenakomerna izplačila preko
celega leta.
043301 - Obveznosti iz naslova
sodb
Pravna podlaga:
Odločbe sodišč, poravnave, upravni
akti upravnih organov, Zakon o davku
na dodano vrednost, Zakon o davku
na promet nepremičnin.
Opis namena porabe:
Poravnava obveznosti po sodbah,
poravnavah, upravnih odločbah, plaUradni Vestnik Št. 2/10

čilo davčnih obveznosti nastalih na
podlagi navedenih odločitev.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Glede na znane postopke in predpostavke o času končanja zadev in
uspešnosti v postopkih.
Pričakovani cilji:
Poravnava obveznosti po sodnih,
upravnih odločbah ter poravnavah.
Dinamika financiranja:
V rokih določenih v posamičnih
aktih.
043302 – Stroški postopka vračanja v telekomunikacijsko omrežje
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Opis namena porabe:
Pokrivanje materialnih stroškov in
stroškov dela pri izvajanju postopkov
za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Postopki vračanja so v veliki večini
zaključeni. Zaradi dedovanja, preselitev ali drugih razlogov je odprtih še
cca 60 zadev, ki pa se bodo reševale
dolgo in počasi. Glede na navedeno
še vedno potrebujemo minimalna
sredstva za pokrivanje stroškov v teh
postopkih.
Pričakovani cilji:
Vračilo sredstev vloženih v javno
telekomunikacijsko omrežje.
Dinamika financiranja:
Postopoma preko celega leta.
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043303 – Notranje revidiranje
Pravna podlaga:
Zakon o javnih financah, Navodilo
o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah.
Opis namena porabe:
Notranja revizija zaključnega računa občine Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
načrtovane revizijske dejavnosti in
porabljenih sredstev preteklega proračunskega leta.
Pričakovani cilji:
Izboljšanje poslovanja ter notranjih kontrol, dopolnjevanje registra
tveganj.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb v enkratnem znesku.
043399 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
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Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta,
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.

Dinamika financiranja:
V skladu s sklenjenimi pogodbami.
061301 - Comenius regio partnerstva

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019003 – Povezovanje lokalnih
skupnosti
061300 - Razvojni programi
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje razvojnih programov
in strategij na lokalni in regionalni
ravni, za pripravo različnih strokovnih
podlag, zbiranje analitičnih in drugih
podatkov, stroške delovnih teles v
zvezi z razvojnimi programi ter za
organizacijo priprave in izdelavo razvojnih dokumentov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina postavke je določena na
podlagi deleža Občine Domžale pri
rednem financiranju regionalnih
razvojnih programov in glede na dosedanje izkušnje pri pripravi drugih
razvojnih dokumentov.
Pričakovani cilji:
Priprava strokovnih podlag in razvojnih dokumentov.
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Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za projekt
Comenius regio partnerstva, ki je v
celoti financiran s sredstvi Evropske
skupnosti, ki so bila prejeta v letu
2009.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjene Pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev Evropske skupnosti, in morajo biti 100 % porabljena
v okviru projekta.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Glede na finančni načrt projekta in
sklenjene pogodbe.
061399 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta,
oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.

pnosti v skladu z odlokom še enkratni
transfer v višini 12.000 EUR. Posamezni krajevni skupnosti pripadajo
sredstva glede na število prebivalstva v krajevni skupnosti in površino
krajevne skupnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje nemotenega dela
krajevnih skupnosti.
Dinamika financiranja:
Po dvanajstinah.
062101 – Odškodnina KS Dob

0602 - Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in zvez
občin
06029001 - Delovanje ožjih delov
občin
062100 - Sredstva za redno dejavnost KS
Pravna podlaga:
Odlok o krajevnih skupnosti.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje sredstev krajevnim
skupnostim za pokrivanje stroškov
vzdrževanja stavb, prostorov in
opreme v njihovi uporabi, stroškov
strokovno-administrativnega dela,
sejnin, materialnih stroškov, izdatkov
za izvajanje njihove redne dejavnosti
ter drugih stroškov iz dejavnosti krajevnih skupnosti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti ostajajo enaka kot
v preteklem letu, razen za Krajevno
skupnost Dob, ki dobi poleg rednih
sredstev za delovanje krajevnih sku-
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Pravna podlaga:
Odlok o krajevnih skupnosti.
Opis namena porabe:
Sredstva se zagotavljajo za KS Dob,
ki jih razporeja v skladu s potrebami
po razvoju KS in društev ter organizacij.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so planirana na podlagi
ocene potrebnih sredstev za izvedbo
predvidenih programov krajevne
skupnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje potrebnih sredstev za
razvoj krajevne skupnosti.
Dinamika financiranja:
Po dvanajstinah.
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
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063100 - Plače občinske uprave
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
delavcih v državnih organih, Zakon
o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za državno
upravo, uprave pravosodnih organov
in uprave samoupravnih lokalnih
skupnosti, Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju, Zakon o kolektivnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju
za javne uslužbence, Uredba o plačah
direktorjev v javnem sektorju, Uredba
o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in pravosodnih organih,
Uredba o napredovanju uradnikov v
nazive, Uredba o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede ter Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale.
Opis namena uporabe:
Iz te postavke se financirajo plače
in drugi prejemki zaposlenih delavcev občinske uprave in pripravnikov,
nagrade dijakom in študentom za
opravljanje obvezne prakse ter plačila
drugim osebam, ki občasno na podlagi ustreznih pogodb izvajajo določena
dela. Iz te postavke se izplačujejo tudi
dodatno pokojninsko zavarovanje in
povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih
in projekcije BOD za 12 mesecev ter
pričakovanih sprememb glede višine
54

plač in drugih dodatkov ter stroškov
do katerih so zaposleni upravičeni.
Pričakovani cilji:
Namen te postavke je zagotavljanje
plač in drugih prejemkov zaposlenim
v občinski upravi v skladu s predpisi,
ter zagotavljanja tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili
in občinskimi predpisi.
Dinamika financiranja:
Izplačila se enakomerno mesečno
izplačujejo preko leta oziroma ob
nastanku posameznega primera (jubilejna nagrada,…).
063102 - Materialni stroški občinske uprave
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in
uporabe upravne stavbe. Sem sodijo
stroški elektrike, komunalnih storitev,
telekomunikacijskih storitev, poštnih
storitev, pisarniški material, drobni
inventar, zavarovanje, službene poti,
poslovni najem vozil, izobraževanje,
delovanje sindikata, varnosti pri
delu, varovanja, čiščenja, sredstva za
zdravstveno, kulturno in rekreativno
dejavnost delavcev ter drugi stroški
potrebni za delovanje uprave.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Postavka se planira na podlagi ocene materialnih stroškov, ki se pripravi
na podlagi porabe v preteklem letu.
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev plačil stroškov, ki so
potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.
Dinamika financiranja:
Izplačila preko celega leta.
063103 - Stroški skupne porabe
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o upravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pri uporabi objektov in
naprav, katere uporabljamo skupaj z
upravno enoto ter objektov, ki so v solasti občin, nastalih na območju bivše
občine Domžale. Iz sredstev te postavke se zagotavlja pokrivanje stroškov
nabav opreme in vzdrževanja, ki se
nanašajo na obratovanje menze, počitniških objektov in skupnih prostorov.
Stroški nabav iz menze ter materialni
stroški, ki nastanejo pri koriščenju
počitniških objektov se pokrijejo s
prihodki uporabnikov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina postavke se načrtuje na
podlagi predvidenega prometa v
menzi, uporabi počitniških objektov
ter predvidenega vzdrževanja menze,
počitniških in skupnih objektov ter
prostorov.
Pričakovani cilji:
Vzdrževanje objektov in naprav, ki
so v souporabi ter zagotovitev prehrane delavcev.
Dinamika financiranja:
Izplačila postopoma preko leta.
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063104 – Mestni arhitekt
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena uporabe:
Sredstva so namenjena financiranju
mestnega arhitekta kot pogodbena
storitev.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi predvidenega obsega del in
predvidene vrednosti storitev.
Pričakovani cilji:
Namen te postavke je zagotovitev
pregleda prostorskih aktov, ki se
sprejemajo ter pomoč pri oblikovanju
prostorske politike.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi sklenjene pogodbe.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
063200 - Vzdrževanje upravne
zgradbe in opreme
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Iz te postavke se krije vzdrževanje
upravne zgradbe in drugih objektov,
ki so v uporabi občine, pleskanje prostorov, obnova talnih oblog, vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji,
popravila in obnova pohištva, kurilnih
in klimatskih naprav, električnih
instalacij, servis dvižne ploščadi za
invalide, nadgradnje in vzdrževanje
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računalniških programov ter priklopi
na različne računalniške baze ter
druga vzdrževalna dela.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Postavka je glede na predvidena
vzdrževalna dela in porabo nekoliko
višja kot v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo
stanje in vrednost objektov v občinski
lasti.
Dinamika financiranja:
Financiranje preko celega leta.
063201 - Nabava opreme in inventarja
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Postavka je namenjena nakupu
novih osnovnih sredstev, inventarja,
informacijske strojne in programske
opreme ter zamenjavi iztrošene opreme in inventarja ter plačilu leasinga
za službena vozila. Plan nabav je del
načrta nabave in gradenj v tekočem
letu.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Postavka se oblikuje na podlagi potrebnih nabav in zamenjav osnovnih
sredstev, ki so potrebna za nemoteno
delovanje občinske uprave.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje ustrezne opreme za
delo organov občine.
Dinamika financiranja:
Največ nakupov in zamenjav bo
izvedeno med aprilom in oktobrom.
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063202 - Obnova občinske stavbe
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva na postavki namenjamo
sanaciji hidroizolacije kletnih prostorov in zamenjavi električne in vodovodne instalacije v upravni stavbi.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je ocenjen na podlagi predvidenih del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ureditev upravnih prostorov.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno po zaključku
del, predvidoma v drugi polovici leta.
063299 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih finančnih
obveznosti
Dinamika financiranja:
V prvi polovici leta.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB
IZREDNIH DOGODKIH
0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob
izrednih dogodkih
073100 – Usposabljanje in pripravljenost enot za zaščito in reševanje
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Uredba o vsebini
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Odlok o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Uredba o službi
v Civilni zaščiti.
Opis namena porabe:
Izvedena bodo dodatna usposabljanja enot civilne zaščite, občinskega
štaba za civilno zaščito ter drugih
reševalnih enot, katere so organizirane v okviru prostovoljnih društev. Del
sredstev je namenjenih za obvezna
in dodatna zavarovanja reševalcev
na usposabljanjih in intervencijah,
pokrivanju intervencijskih stroškov,
dopolnjevanje ocen ogroženosti ter
operativnih načrtov, organiziranje
sprejema ob dnevu CZ, sejninam
OŠCZ in obveznostim iz pogodb o
službi v civilni zaščiti. Sredstva so
namenjena tudi pokrivanju materialnih in drugih stroškov, ki nastanejo
pri delovanju OŠCZ ter usposabljanju
drugih zaščitno-reševalnih enot ter
pokrivanju stroškov logistične oskrbe
intervencij, usposabljanj in zaščitnoreševalnih vaj.
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Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan.
Pričakovani cilji:
Pripravljenost in usposobljenost
OŠCZ in zaščitno-reševalnih enot
za ukrepanje ob naravnih in drugih
nesrečah.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko leta po izvedenih usposabljanjih.
073101 - Tehnično reševalna in
osebna oprema enot
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugim nesrečami, Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za osebno
zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo reševalnih enot, ki delujejo
v društvih in drugih organizacijah
s katerimi ima občina sklenjene
pogodbe o izvajanju nalog zaščite in
reševanja.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan.
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Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:
V drugi polovici leta.
073102 - Vzdrževanje sistema za
alarmiranje
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje
in alarmiranje.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan.
Pričakovani cilji:
Obveščanje in alarmiranje občanov
ob naravnih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:
Po opravljenem servisu v juniju in
decembru ter v primeru nujnih vzdrževalnih del.
073103 - Vzdrževanje javnih zaklonišč
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za servisiranje javnih zaklonišč, katere mora
vzdrževati občina ter plačevanju drugih stroškov, ki nastanejo pri uporabi.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan. Načrtovana sredstva so namenjena za
redno vzdrževanje zaklonišč v skladu
s predpisi.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti varnost in funkcionalnost javnih zaklonišč, kakršno je potrebno za njihovo nemoteno uporabo
v primeru nesreč ali vojne.
Dinamika financiranja:
V prvi polovici leta.
073104 - Refundacije plač
Pravna podlaga:
Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom zaščitno-reševalnih enot
zagotoviti izpad osebnega dohodka v
času opravljanja usposabljanj in drugih dolžnosti sodelovanja v sistemu
zaščite in reševanja.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
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drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan. Sredstva se določijo v skladu z predvidenimi letnimi usposabljanji pripadnikov
gasilskih in drugih zaščitno-reševalnih enot.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje rednih osebnih dohodkov pripadnikom zaščitno-reševalnih enot med usposabljanjem ali
ukrepanjem.
Dinamika financiranja:
Po izvedenem usposabljanju na
podlagi zahtevkov delodajalcev preko
celega leta.
073105 - Tehnično reševalna in
osebna oprema enot
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugim nesrečami, Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za nabavo
zaščitne, tehnično reševalne, informacijske, osebne in druge potrebne
opreme za delovanje zaščitno-reševalnih enot ter opreme za nastanitev
ogroženih. Sredstva so namenjena
tudi obnavljanju in dopolnjevanju
obstoječe opreme in vzdrževanju
vozila CZ.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega plana, ki
ga sprejme OŠCZ ter srednjeročnega
programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki ga na podlagi
predloga OŠCZ sprejme župan.
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Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v drugi polovici leta.
073199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih finančnih
obveznosti
Dinamika financiranja:
Obveznosti bodo pokrite v prvi
četrtini leta 2010.
07039002 – Protipožarna varnost
073200 - Center požarne varnosti
Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Pokrivanje stroškov treh bruto plač
poklicnih gasilcev ter vzdrževanja
občinske reševalne opreme. V CPV je
sicer zaposlenih 22 gasilcev.
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Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Občina Domžale ima s podjetjem
Helios Količevo sklenjeno pogodbo
o opravljanju javne gasilske službe,
ki jo izvaja Center požarne varnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje 24-urne dežurne gasilske službe in takojšnje ukrepanje
ob požaru.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.
073201 - Redna dejavnost Gasilske
zveze
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vodenje,
organiziranje ter zagotavljanje pogojev za dejavnost Gasilske zveze ter
za izvedbo tekmovanj ter prireditev
gasilskih društev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGDjev s katerimi ima občina sklenjeno
pogodbo o opravljanju javne gasilske
službe.
Pričakovani cilji:
Pripravljenost in usposobljenost
gasilcev za ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.
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073202 - Požarna dejavnost
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za usposabljanje, vzdrževanje, vozil, opreme,
gasilskih domov sredstev zvez ter
zavarovanje vozil, članov ter zavarovanje škode povzročene tretjim osebam.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in PGDjev s katerimi ima občina sklenjeno
pogodbo o opravljanju gasilske javne
službe.
Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za
izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.
073203 - Sofinanciranje programov
mladih gasilcev
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja mladih gasilcev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna
služba na podlagi letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in
PGD-jev s katero ima občina sklenjeno
pogodbo o opravljanju gasilske javne
službe.
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Pričakovani cilji:
Seznanjanje mladih z gasilsko dejavnostjo.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.
073205 - Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev
Pravna podlaga:
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za obvezno
izvedbo zdravniških pregledov za
operativne gasilce v občini.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva se določijo na podlagi
števila operativnih gasilcev in okvirne
cene zdravniškega pregleda.
Pričakovani cilji:
Ustrezna zdravstvena sposobnost
gasilcev za izvajanje nalog pri ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Po izvedenih zdravniških pregledih
preko celega leta.
073206 - Nabava vozil in opreme
za požarno dejavnost
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne in reševalne opreme
katera je določena v aneksu za posamezno leto k pogodbi o opravljanju
javne gasilske službe.
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Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi kategorizacije
gasilskih društev ter letnega in srednjeročnega plana Gasilske zveze in
PGD-jev s katero ima občina sklenjeno
pogodbo o opravljanju gasilske javne
službe. V letošnjem letu se bodo poleg reševalne opreme sofinancirala
gasilska vozila v PGD Dob in PGD Vir.
Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za
ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v drugi polovici leta.
073207 - Požarni sklad
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom.
Opis namena porabe:
Sredstva razdeli Občinski odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, na podlagi predlogov obeh
izvajalcev gasilske javne službe.
Sredstva se namenjajo za opremljanje
operativnih gasilskih enot.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višino sredstev določi Republiški
odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za
ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Delitev sredstev v skladu z nakazili
s strani republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
postopno preko celega leta.

61

073210 – Sofinanciranje gradnje
gasilskega doma Dob

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Zakon o lokalni
samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje gradnje Doma krajanov Dob, ki
se bo gradil v okviru skupnega projekta, v katerem bodo poleg gasilskega
doma tudi prostori Krajevne skupnosti Dob. Za opravljanje javne gasilske službe je obstoječi gasilski dom
dotrajan in premajhen. Za gradnjo
novega objekta bodo zagotovljeni
pogoji za opravljanje dejavnosti javne
gasilske službe na območju Krajevne
skupnosti Dob.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Občina bo kot odgovorna za organiziranje delovanja obvezne javne gasilske službe v okviru svojih zmožnosti
prispevala dogovorjeni del sredstev
za izvedbo investicije. Objekt bosta
poleg občine sofinancirala tudi krajevna skupnost in prostovoljno gasilsko
društvo.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev osnovnih pogojev za
delovanje prostovoljnega gasilskega
društva in KS Dob.
Dinamika financiranja:
Po predložitvi ustrezne dokumentacije do konca leta.

0802 – Policijska in kriminalistična
dejavnost
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08029001 – Prometna varnost
082100 - Vzgoja in varnost v cestnem prometu
Pravna podlaga:
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje
v cestnem prometu za šoloobvezne
in predšolske otroke. Sredstva se
načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi
realizacije preteklega leta.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev boljše varnosti otrok
v prometu.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi računov, neenakomerno preko celega leta.
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10 - TRG DELA IN DELOVNI
POGOJI
1003 – Aktivna politika zaposlovanja
10039001 – Povečanje zaposljivosti
103100 – Lokalni program zaposlovanja
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Občinski svet je ob obravnavanju
socialne problematike v občini v letu
2006 sklenil, da mora občina skupaj
z Zavodom za zaposlovanje, obrtno
zbornico in drugimi zainteresiranimi
organizacijami izdelati lokalni program zaposlovanja. Znesek je namenjen za strokovno pripravo informacij
in stroške v zvezi z izdelavo lokalnega
programa zaposlovanja, kot tudi
organizacijo-realizacijo programov,
ki povečujejo možnosti zaposlovanja
(pridobivanje informacij, sejem oz.
obisk sejma ali festivala osnovnošolcev pred odločanjem za poklic,
festival, izobraževanje, zaposlovanje
ipd.). Sredstva so namenjena tudi
strokovni pripravi in izvedbi dogodka,
ki bo prikazal možnosti nadaljnjega
ciljno usmerjenega izobraževanja
in zaposlovanja. Načrtujemo nadaljevanje izvajanja izobraževanja za
pridobitev Evropskega spričevala
poslovnih kompetenc za brezposelne
občane občine Domžale v sodelovanju
z Zavodom za zaposlovanje.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena vrednosti storitev za strokovno pripravo informacij, realizacijo programov in s tem povezanimi stroški.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pomoč pri zmanjšanju brezposelnosti v občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Plačilo na podlagi podpisane pogodbe in realizaciji storitev neenakomerno tekom proračunskega leta.
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN RIBIŠTVO
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 – Strukturni ukrepi v
kmetijstvu in živilstvu
112102 – Sofinanciranje obresti pri
kreditih za naložbe v kmetijsko
proizvodnjo
Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Vlaganja v kmetijsko proizvodnjo
vzpodbujamo tudi z dodeljevanjem
posojil s subvencionirano obrestno
mero. Posojila se bodo v letu 2010
dodeljevala za naložbe v primarno
kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih. Posojila bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa. Upravičenci do sredstev so fizične osebe
– državljani Republike Slovenije, ki
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se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
imajo stalno bivališče v občini Domžale in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi ocene potrebnih sredstev za
posojila.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z naložbami v kmetijsko proizvodnjo se pričakuje doseganje enega
ali več od naštetih ciljev: zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje
kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ter standardov za
dobro počutje živali.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi
javni razpis, sredstva pa se nakažejo
izbrani banki predvidoma v drugi
polovici leta.
112103 - Štipendija za kmetijsko
izobraževanje
Pravne podlage:
Odlok o štipendiranju v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Na podlagi javnega razpisa se letno
dodeljuje praviloma (v kolikor se prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje)
ena štipendija za dijake in študente
kmetov. Pravico do pridobitve štipendije za kmetijsko izobraževanje
imajo le kandidati, katerih starši se
preživljajo izključno s kmetijstvom.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih
sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Spodbujanje razvoja kmetijskih
dejavnosti preko izobraževalnih procesov.
Dinamika financiranja:
Enakomerno (mesečno) preko celega leta.
112104 - Izobraževanje kmetov
na področju primarne kmetijske
proizvodnje
Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena za izobraževanje, usposabljanje in informiranje
nosilcev kmetijskih gospodarstev in
njihovih družinskih članov na področju primarne kmetijske proizvodnje.
Sofinancirali se bodo stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja, ki jih izvajajo organizacije
registrirane za tehnično pomoč na
področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v enakem obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Podpora razvoju kmetijstva s spodbujanjem pridobivanja znanja s področja pridelave kmetijskih proizvodov.
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Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana
po izvedenih aktivnostih, predvidoma
v drugi polovici leta.
112199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
S sredstvi te proračunske postavke
se bo plačala pogodbena obveznost
za izdelavo Vodnika po domžalskih
kmetijah. Vodnik je že v zaključni
fazi in bo predvidoma izšel do konca
pomladi leta 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je bil določen na
podlagi sklenjene pogodbe.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici proračunskega leta oz. takoj, ko bodo
izpolnjeni pogoji za izpolnitev obveznosti plačila glede na pogodbene in
zakonske določbe.
11029002 - Razvoj in prilagajanje
podeželskih območij
112200 - Sofinanciranje društev in
organizacij s področja kmetijstva
Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
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Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju programov organizacij in
društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva se društvom
dodelijo na podlagi javnega razpisa
za financiranje naslednjih aktivnosti:
redna dejavnost, organiziranje in izvedba programov za usposabljanje;
organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, organizacija tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih; udeležba
na strokovnih ekskurzijah; izdajanje
publikacij (razen glasil društev), strokovne literature in katalogov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v enakem obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Spodbujanje dejavnosti društev.
Dinamika financiranja:
Društvom bodo sredstva dodeljena
predvidoma v dveh polletnih nakazilih, prvi del po izvedenem javnem razpisu in odobritvi sredstev, drugi del
pa predvidoma v mesecu decembru.
112201 – Ureditev in vzdrževanje
tržnega prostora
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena vzdrževanju tržnega prostora ob poslovno
stanovanjskem objektu na Ljubljanski
cesti v Domžalah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov vzdrževanja tržnice
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med katere so na novo vključeni tudi
stroški ureditve in vzdrževanja zelenih delov tržnega prostora. Višina
zagotovljenih sredstev ostaja enaka
kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ustrezno vzdrževanje tržnega prostora.
Dinamika financiranja:
Preko celega leta.

proizvodov ter drugih dopolnilnih
dejavnosti.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana
po izvedenih aktivnostih, predvidoma
v drugi polovici leta.

112205 - Izobraževanje kmetov
na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov in ostalih
dopolnilnih dejavnosti

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje
posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo in
sicer za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih. Upravičeni stroški, ki
se bodo sofinancirali so: stroški za
pripravo načrta za rekonstrukcijo in
adaptacijo hlevov; stroški adaptacije
hlevov; stroški nakupa in montaže
nove tehnološke opreme za krmljenje,
molžo in izločke; nakup materiala,
opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (gnojne jame,
gnojišča, seniki, silosi); nakup nove in
rabljene kmetijske mehanizacije; stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s
pripadajočo opremo in stroški nakupa
in postavitve mrež proti toči.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je nekoliko večji od plana v preteklem letu,
kajti zanimanje za tovrstne subven-

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo v skladu s pravilom
»de minimis« namenjena za sofinanciranje delavnic, tečajev, predavanj za
razvoj in opravljanje dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov
ter drugih dopolnilnih dejavnosti za
nosilce kmetijskih gospodarstev in
njihovih družinskih članov. Sofinancirali se bodo stroški organiziranja in
izvedbe programov usposabljanja, ki
jih izvajajo organizacije registrirane
za tehnično pomoč na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v enakem obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Podpora razvoju kmetijstva s spodbujanjem pridobivanja znanja s področja predelave in trženja kmetijskih
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112206 - Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
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cije vsako leto presega razpoložljiva
sredstva.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje enega ali več od naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih
stroškov; izboljšanje in preusmeritev
proizvodnje; izboljšanje kakovosti;
ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov oziroma dobro
počutje živali.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi
javni razpis, sredstva pa bodo predvidoma nakazana v drugi polovici leta,
ko upravičenci zaključijo investicijska
vlaganja.
112207 – Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah
Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje
naložb, ki so potrebne za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev in modernizacijo
že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Dejavnost mora biti prijavljena ali
registrirana na kmetijskem gospodarstvu in se mora izvajati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še
vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji. V primeru predelave ali
neposredne prodaje ni potrebno, da
ima upravičenec registrirano dopolnilUradni Vestnik Št. 2/10

no dejavnost. Predmet sofinanciranja
so naložbe za sledeče vrste namenov:
predelava kmetijskih proizvodov,
neposredna prodaja kmetijskih proizvodov kmetije, turizem na kmetiji in
dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičeni stroški so vsi stroški v
zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
nakup nove opreme ter promocija.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je večji od plana v preteklem letu, ko so
bila razpoložljiva sredstva več kot
še enkrat nižja od vlog za tovrstne
subvencije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje enega ali več od
naslednjih ciljev: izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, utrjevanje tržnega položaja
kmetijskih gospodarstev, ustvarjanje
novih delovnih mest, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov
in storitev s kmetij.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana
v drugi polovici leta.
112299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
S sredstvi te proračunske postavke
se bosta plačali pogodbeni obveznosti za plačilo čiščenja tržnega prostora
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za december 2009 ter pleskanje treh
zaprtih stojnic.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je bil določen na
podlagi sklenjenih pogodb.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:
Obveznosti bosta poravnani v prvi
tretjini leta 2010.
11029003 - Zemljiške operacije
112300 - Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo dodeljevala za
naslednje namene: ureditev pašnikov;
nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnikov na pašne čredinke
(koli, žica, izolatorji, pašni aparat);
ureditev napajališč za živino; izvedbo
agromelioracijskih del (razen drenaže)
oziroma planiranje; urejanje, obnove
in izgradnje dovoznih poti. Sredstva
bodo dodeljena na podlagi javnega
razpisa.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je nekoliko večji od plana v preteklem letu,
kajti zanimanje za tovrstne subvencije vsako leto presega razpoložljiva
sredstva.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Na zemljiščih, kjer bodo opravljeni
omenjeni posegi, bo omogočena lažja
in hitrejša obdelava oziroma bodo
nastali boljši pogoji za kmetijsko
dejavnost.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi
javni razpis, sredstva pa bodo predvidoma nakazana v drugi polovici leta.
112301 - Vzdrževanje poljskih poti
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju
poljskih poti v občinski lasti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v enaki
višini kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Primerno vzdrževane poti za uporabo v kmetijske namene, s ciljem delne
razbremenitve lokalnih cest s kmetijskimi stroji in prevoznimi sredstvi.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvršeno na podlagi
sklenjene pogodbe na osnovi računa
oziroma situacije, predvidoma v drugi
polovici leta.
112302 - Vzdrževanje melioracijskih jarkov
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju melioracijskih jarkov, ker ima
neustrezno vzdrževanje teh jarkov
lahko ob morebitnih večjih padavinah
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zelo negativne učinke na kmetijska
zemljišča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je nekoliko večji od plana v preteklem letu,
ker se je obseg nujnega vzdrževanja
povečal.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Primerno vzdrževani melioracijski
jarki.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvršeno na podlagi
sklenjene pogodbe na osnovi računa
oziroma situacije, predvidoma konec
proračunskega leta.
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 – Zdravstveno varstvo
rastlin in živali
113200 - Varstvo zapuščenih živali
Pravne podlage:
Zakon o zaščiti živali.
Opis namena porabe:
Na podlagi Zakona o zaščiti živali se
na postavki zagotavljajo sredstva za
pokrivanje stroškov veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih
zapuščenih živali. Število zapuščenih
živali predvsem mačkov in mačk, za
katere ni predpisanega čipiranja, se
zaradi neodgovornih lastnikov živali
še vedno povečuje. Občina Domžale
že nekaj let namenja sredstva tudi za
sterilizacijo zapuščenih prosto-živečih
mačk z namenom zmanjšanja njihovega obsega, predvsem v središču
mesta, in s tem tudi zmanjšanja mo-
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žnosti širjenja bolezni, ki jih te živali,
ko obolijo, prenašajo tudi na človeka.
Za izvajanje navedenih storitev v letu
2010 je Občina Domžale sklenila pogodbo z zavetiščem v Horjulu.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi ocene potrebnih sredstev z
upoštevanjem veljavnih cen za veterinarske storitve in oskrbo živali v
zavetišču.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Primerna oskrba in zagotovitev prostora za namestitev zapuščenih živali
v skladu Zakonom o zaščiti živali.
Dinamika financiranja:
Preko celega leta.
113299 - Pokrivanje obveznosti preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
S sredstvi te proračunske postavke
se bo poravnala pogodbena obveznost za financiranje storitev oskrbe
zapuščenih živali, ki so bile izvršene
še na podlagi pogodbe iz leta 2009.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je bil določen na
podlagi sklenjene pogodbe.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:
Obveznost bo poravnana v prvi
četrtini leta 2010.
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1104 - Gozdarstvo
11049001 – Vzdrževanje in gradnja
gozdnih cest
114100 - Vzdrževanje gozdnih cest
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnem naročanju, Zakon o gozdovih.
Opis namena porabe:
Sredstva, ki jih planiramo so namenjena vzdrževanju gozdnih cest
in vlak.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Primerno vzdrževanje gozdnih
poti in vlak v letu 2010 za uporabo
v kmetijske namene, s kmetijskimi
stroji in ostalimi tovornimi prevoznimi
sredstvi.
Dinamika financiranja:
Plačilo se bo izvedlo predvidoma v
četrtem kvartalu 2010, v enkratnem
izplačilu za izvedeno delo, v skladu s
pogodbenimi določili.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 – Cestni promet in infrastruktura
13029001 – Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest
132100 - Vzdrževanje javnih prometnih površin
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Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Občini Domžale.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo v letu
2010 izvajali redna vzdrževalna dela
na občinski cestni infrastrukturi, v
sklopu izvajanja koncesijske pogodbe
ter večja vzdrževalna dela – obnovitvena dela na cestni infrastrukturi,
predvsem na javnih cestah, pločnikih,
kolesarskih stezah in ostalih prometnih površinah. V obseg cestne infrastrukture spadajo občinske ceste,
ulice, javne poti, kolesarske steze,
pločniki, javna parkirišča in druge
javne prometne površine, mostovi in
mostne ograje, odbojne varnostne
ograje, avtobusna postajališča, vertikalna prometna signalizacija – prometni znaki in ostalo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Zagotovitev primernega vzdrževanja javnih cest, javnih površin in ostalih infrastrukturnih objektov za varno
uporabo vseh udeležencev v prometu,
oziroma uporabnikov javnih površin.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnih situacij oziroma računov po
sklenjeni pogodbi vse leto.
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132101 - Zimska služba
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izvajanju
zimskega vzdrževanja na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, kolesarskih
stezah, pločnikih, parkiriščih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Izvajanje zimskega vzdrževanja obsega postavitev in odstranitev
snežnih kolov, stalno pripravljenost,
dežurno in nadzorno službo, pluženje
cestišča in pločnikov in ostalih javnih
površin, čiščenje snega in posipanje
proti poledici.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Dejanska poraba sredstev in s tem
višina sredstev na postavki je v celoti
odvisna od vremenskih razmer. Sredstva so planirana na osnovi povprečne porabe v preteklih letih.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi bomo v letu
2010 zagotovili primerno izvajanje
zimskega vzdrževanja z namenom
zagotoviti prevoznost in varnost cestnega omrežja v zimskem času.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnih situacij po sklenjeni pogodbi.
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132102 - Ukrepi za povečanje varnosti prometa
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena zagotavljanju večje varnosti prometa na kategoriziranih občinskih cestah s prometno
tehničnimi ukrepi, predvsem v smislu
povečanja varnosti udeležencev v prometu na nevarnih odsekih. V sklopu
te postavke bomo v letu 2010 opravili meritve hitrosti na tistih cestnih
odsekih, kjer so podani predlogi za
gradnjo fizičnih ovir in zgradili ovire
pri OŠ Radomlje. Nadaljevali bomo
z nameščanjem novejših prometnih
znakov na šolskih poteh in izvedbo
drugih prometno tehničnih ukrepov
za katere se med letom izkaže upravičenost in nujnost.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi ocene po posameznih objektih.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi predvidevamo izvedbo ukrepov v letu 2010 z
namenom zagotovitve večje varnosti
v cestnem prometu.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi situacij po sklenjenih pogodbah.
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132199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu finančnih obveznosti iz preteklega leta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjene pogodbe in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjene pogodbene
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno v prvi polovici
leta, oz. takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
132200 - Projekti v cestno infrastrukturo
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o ureditvi cestnega prometa
v Občini Domžale, Zakon o graditvi
objektov.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj
in gradnjo, študij in analiz o izvedljivosti projektov, plačilu gradbenega
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nadzora, izdelavi strokovnih mnenj in
podobno. Med ostalim je predvidena
izdelava projektne dokumentacije
za ureditev železniške postaje Jarše
- Rodica, rekonstrukcijo Breznikove
ceste v Ihanu, rekonstrukcijo ceste
Pšata – Bišče, rekonstrukcijo ceste
Količevo – Češenik, rekonstrukcijo
Bolkove ulice, gradnjo kraka Radomeljske čete, rekonstrukcijo mostu
čez Kamniško Bistrico v Biščah in za
projekte, ki se bodo v tekočem letu
izkazali za potrebne.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi ocene po redu velikosti obsega
posameznega projekta.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izdelava projektne dokumentacije,
v smislu priprave projektov za realizacijo.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
132204 – EU projekt - Kamniška
Bistrica kot zelena os regije
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva na postavki namenjamo
nadaljevanju ureditve rekreacijske osi
ob Kamniški Bistrici, vključno z ureditvijo enega premostitvenega objekta.
Uradni Vestnik Št. 2/10

V letu 2010 nameravamo nadaljevati z
ureditvijo novih povezav ob Kamniški
Bistrici proti občini Dol ter proti občini
Kamnik, v smislu nadaljevanja projekta »Po poteh kulturne dediščine«. S
sredstvi tudi vsebinsko dopolnjujemo
ureditve ob rekreacijski poti, v smislu
nameščanja komunalne opreme, klopi, košev za smeti, pitnikov ter ostalo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Razširitev obsega ureditve rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi situacij in računov po sklenjenih pogodbah.
132228 – Rekonstrukcija Smetarske ceste v Dobu
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo povečanju obsega del pri rekonstrukciji Smetarske
ceste in gradnji novega mostu čez
Hujski potok. V sklopu navedenega
projekta bomo dodatno zgradili del
pločnika, ki se navezuje na Smetarsko cesto in je bil izključni pogoj za
pridobitev zemljišč za gradnjo po
osnovnem projektu.
Uradni Vestnik Št. 2/10

Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture, za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi situacij in računov po sklenjenih pogodbah.
132229 – Gradnja pločnika ob Prešernovi cesti v Radomljah (odsek
od Kulturnega doma do Arboretuma)
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo aktivnostim,
ki tečejo za pridobitev zemljišč. Delno
gre tukaj za odkupe in delno za pokrivanje sredstev v postopku razlastitve.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pridobitev potrebnih zemljišč kot
predpripravo za realizacijo naložbe v
naslednjih letih.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi sklenjenih pogodb.
132230 - Gradnja pločnika ob cesti
Dob - Podrečje
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo drugi fazi ureditve pločnika ob cesti Dob Podrečje.
Gre za odsek od križišča z Virsko cesto do pločnika pri Osnovni šoli Dob.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi projektantske ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z gradnjo pločnika želimo zagotoviti varno pot v šolo od Podrečja do
Doba.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
132235 – Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domžalah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
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kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo celoviti rekonstrukciji navedene ceste. Izvedena
bo rekonstrukcija cestnega telesa, z
gradnjo pločnika in kolesarske steze, zamenjava vodovoda, sanacija
fekalne kanalizacije, ureditev javne
razsvetljave in zelenih površin ter namestitev urbane komunalne opreme.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Modernizacija ceste ter zagotovitev
večje prometne varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi situacij po sklenjenih pogodbah, v drugi
polovici leta.
132236 – EU projekt – rekonstrukcija ceste v Depali vasi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo rekonstrukciji
srednje ceste v Depali vasi. Cesta je
po vgradnji komunalnih vodov v preteklih letih v zelo slabem stanju in je
potrebna celovite prenove. V okviru
Uradni Vestnik Št. 2/10

rekonstrukcije bo zgrajena cesta z javno razsvetljavo in hodnikom za pešce.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture, za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi situacij po sklenjenih pogodbah, v drugi
polovici leta.
132248 – Rekonstrukcija Pokopališke ceste v Ihanu
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
izvedbe rekonstrukcije Pokopališke
ceste v Ihanu. Financiranje investicije je dvoletno. V letu 2009 je bilo
zagotovljenih 60 % investicije, v letu
2010 pa zagotavljamo 40 % sredstev
za izvedbo investicije.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so po sistemu dvoletnega
financiranja, določena na osnovi sklenjene gradbene pogodbe in obračuna
izvedenih del.

Uradni Vestnik Št. 2/10

Doseženi oz. pričakovani cilji:
Investicija je zaključena.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi končne situacije po sklenjeni pogodbi, v
prvi polovici leta.
132251 - Rekonstrukcija dela Kamniške ceste od križišča Deteljica
do križišča Majhenič
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Odsek državne ceste, se bo rekonstruiral v celotni širini cestnega
telesa, kar pomeni, da bo poleg rekonstrukcije vozišča (državna sredstva),
zgrajen pločnik, kolesarska steza,
javna razsvetljava in obnovljeni vsi
komunalni vodi, vključno z rekonstrukcijo kanalizacijskega voda.
Zaradi vkopa ceste v teren, bo
potrebno ob vozišču zgraditi obojestranski betonski zid.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Sanacija vozišča, ter ureditev površin za pešce in kolesarje.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132252 - Rekonstrukcija Golčajske
ceste v Jaršah (80 m)
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena ureditvi
– asfaltiranju makadamske ceste z
ureditvijo odvodnjavanja. Za planirano rekonstrukcijo imamo izdelano
projektno dokumentacijo in pridobljena zemljišča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi projektantskega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ureditev oziroma asfaltiranje cestišča.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
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132253 - Rekonstrukcija Breznikove ceste v Ihanu (odsek Na ledinah – Dragarjeva, 230 m)
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva na postavki namenjamo
celoviti ureditvi dela Breznikove
ceste, ki je v zelo slabem stanju.
Predhodno bo pred rekonstrukcijo
navedenega odseka potrebno obnoviti salonitni vodovod, za kar so
sredstva zagotovljena iz amortizacije
infrastrukture.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili glede na oceno investicije. Dejanska vrednost investicije bo znana
po izvedenem javnem naročilu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z navedeno rekonstrukcijo želimo
nadaljevati ureditev Breznikove ceste
v smislu celovite obnove. Od obnove
in vgradnje vseh komunalnih vodov,
do ureditve ceste. Z obnovo bomo na
tem odseku ceste, povečali prometno
varnost.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
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132254 - Rekonstrukcija VIII. Ulice
in mostu v Homcu
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo izdelavi projektne dokumentacije ter pridobitvi
zemljišč za rekonstrukcijo cestne
povezave med obstoječo Vaško cesto,
ki je bila rekonstruirana v letu 2006 in
Homcem, vključno z mostom preko
Mlinščice.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva smo določili na osnovi
ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
V letu 2010 planiramo pridobitev
zemljišča in izdelavo projektne dokumentacije ter pripravo projekta za
izvedbo v naslednjih letih.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132255 – Gradnja pločnika ob R3
644 v Nožicah (odsek od Nožic do
občinske meje)
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Uradni Vestnik Št. 2/10

Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
S predvidenimi sredstvi pričakujemo izdelavo projektne dokumentacije
in pridobitev zemljišč za gradnjo pločnika na odseku od Nožic do Šmarce
oziroma do občinske meje z Občino
Kamnik. Gradnja pločnika je predvidena ob regionalni cesti R3 644, za
kar bo potrebno pridobiti soglasje
Direkcije RS za ceste kot upravljavca
državne ceste.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva smo določili na osnovi
ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
V letu 2010 predvidevamo ureditev
zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije, kot pripravo za izvedbo
naložbe v naslednjih letih.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132256 – Rekonstrukcija ceste
Količevo - Češenik
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
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Opis namena porabe:
Sredstva na postavki so namenjena
ureditvi povezovalne ceste med naseljema Količevo in Češenik. Obstoječa
cesta je v makadamski izvedbi, neurejena in brez ustreznih zaključkov, zaradi česar prihaja do nekontroliranih
širitev vozišča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi ocene na podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih
elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z rekonstrukcijo ceste pričakujemo
ureditev makadamske ceste in s tem
zagotovitev pogojev za varno odvijanje prometa.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132257 - Rekonstrukcija dela Bolkove ulice (170 m)
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena ureditvi
odseka Bolkove ulice, ki je obstoječa
v makadamski izvedbi. V letu 2010
planiramo pridobitev projektne dokumentacije ter asfaltiranje ceste, z
ureditvijo odvodnjavanja.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na
podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ureditev oziroma asfaltiranje cestišča.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132258 – Gradnja mostu Pšata Bišče
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo
rekonstrukciji dveh mostov čez potok
Gobovšek na Pšati. Most se je zaradi neupoštevanja predpisane osne
obremenitve v avgustu 2009 porušil
in je neprevozen. Prehod je omogočen samo pešcem in kolesarjem. V
letu 2009 smo pridobili projektno
dokumentacijo, izvedbo planiramo
spomladi 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna. Končna vrednost bo
znana po izvedenem javnem naročilu.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z gradnjo mostu želimo ponovno
vzpostaviti varno prometno povezavo
med Pšato in Biščami.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132260 – Rušitev železniške postaje Jarše - Rodica
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo rušenju dotrajanega objekta na železniški postaji
na Rodici, ter ureditvi prostora za
namestitev nove nadstrešnice.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Odstranitev dotrajanega objekta,
ki ni več v funkciji in je v obstoječem
stanju celo nevaren za uporabnike, ter
ureditev prostora za postavitev nove
nadstrešnice.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132261 – Gradnja kraka ceste Radomeljske čete
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Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo
rekonstrukciji dela ceste Radomeljske
čete. Obstoječa cesta je v makadamski izvedbi brez odvodnjavanja, kar
ob močnejšem deževju povzroča poplavljanje kletnih prostorov, objektov
ob cesti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na
podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z gradnjo ceste bomo asfaltirali
cesto ter predvsem uredili meteorne
vode.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132262 – Gradnja ceste Pot za
Bistrico Zaboršt
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
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Opis namena porabe:
Predvideno je asfaltiranje obstoječe
makadamske ceste, ki se nahaja v
območju zazidalnega načrta območja
Zaboršt (D 28, D 29). Poleg ureditve
vozišča z ustreznim odvodnjavanjem
je predvidena izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja in priključkov obstoječeih objektov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na
podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture, za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132263 – Gradnja ceste v Nožicah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo rekonstrukciji povezovalne ceste
med Gostičevo cesto in Kamniško
Bistrico na južnem delu območja
Nožic. Obstoječa cesta je neurejena v
makadamski izvedbi brez ustreznega
odvodnjavanja.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na
podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture, za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132264 – Gradnja ceste Pšata Bišče
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo
pridobitvi zemljišč ter rekonstrukciji
ceste, na odseku od Pšate do odcepa
za Malo Loko. V okviru rekonstrukcije
bomo rekonstruirali vozišče, zgradili
enostranski pločnik, uredili odvodnjavanje ter postavili javno razsvetljavo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je ocenjena na
podlagi kalkulativnega izračuna posameznih cestnih elementov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture, za zagotovitev večje prometne
varnosti.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132265 – Rekonstrukcija Preloške
ceste
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rekonstrukciji ceste v naselju stanovanjskih hiš
v Ihanu, ki je trenutno v makadamskem stanju. V cesti je že izgrajeno
kanalizacijsko in vodovodno omrežje,
potrebno je urediti odvodnjavanje in
asfaltirati cesto. Gre za asfaltiranje
ceste širine 5 m in dolžine 200 m.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
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132266 – Rekonstrukcija ceste D v
Študi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo rekonstrukciji ceste D v Študi. V
okviru rekonstrukcije je predvidena
prilagoditev vozišča, gradnja enostranskega pločnika in ureditev javne
razsvetljave.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi projektantskega
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izboljšanje komunalne infrastrukture za zagotovitev večje prometne
varnosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, oziroma takoj ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

13029003 – Urejanje cestnega
prometa
132300 - Talna signalizacija na
cestah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju
horizontalne prometne signalizacije
– talne označbe na javnih prometnih
površinah v letu 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S temi sredstvi vsakoletno obnavljamo talno signalizacijo kot del prometne signalizacije za zagotavljanje
varnosti v cestnem prometu.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjeni pogodbi, v poletnem
času.
132303 - Vzdrževanje prometno
svetlobne signalizacije
Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu in
investicijskemu vzdrževanju prometne svetlobne signalizacije – semaforjev v letu 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S sredstvi bomo vzdrževali nemoteno delovanje semaforskih naprav
ter zagotovili periodična preventivna
vzdrževalna dela.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
13029004 - Cestna razsvetljava
132400 - Tokovina javne razsvetljave
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačevanju
električne energije in omrežnine za
cestno javno razsvetljavo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Nemoteno zagotavljanje oskrbe z
električno energijo za javno razsvetljavo v letu 2010, ter s tem povečana
prometna varnost na javnih cestah.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov.
132401 - Vzdrževanje javne razsvetljave
Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o pogojih, postopkih in merilih
za podeljevanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
»javna razsvetljava«, Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaženja
okolja.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu
in investicijskemu vzdrževanju javne
razsvetljave. Pri rednem vzdrževanju
je potrebno zaradi dotrajanosti letno
zamenjati okoli 1/3 žarnic ali ostalega
električnega materiala. Pri investicijskem vzdrževanju odpravljamo
napake na kablovodih in svetilkah,
prav tako pa odpravljamo poškodbe
zaradi vandalizma in nesreč neznanih
storilcev.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S sredstvi bomo v letih 2010 zagotavljali nemoteno delovanje javne razsvetljave ter periodična preventivna
vzdrževalna dela.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah enakomerno čez celo leto.
132403 – Izvedba ukrepov proti
svetlobnemu onesnaževanju
Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Odlok o občinskih cestah,
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Odlok o pogojih, postopkih in merilih
za podeljevanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
»javna razsvetljava«, Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaženja
okolja.
Opis namena porabe:
Sredstva bomo namenili nadaljevanju izvedbe ukrepov proti svetlobnemu onesnaževanju in izpolnjevanju
predpisanih načinov osvetljevanja po
uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi ocene zamenjave in predelave
svetilk za naslednje obdobje za javno
razsvetljavo v občini.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z določeno prilagoditvijo obstoječe
in nove razsvetljave (osvetljevanje
okolja s prijaznimi svetilkami) bomo
zadostili zakonodaji na tem področju.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah enakomerno čez celo leto, nadaljevalo pa
se bo naslednja leta vse do dokončne
prilagoditve obstoječe razsvetljave.
132411 – Javna razsvetljava v naselju Rova do cerkve
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo postavitvi javne razsvetljave na odseku od glavne
ceste skozi Rova, proti cerkvi oziroma
pokopališču na Rovah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S postavitvijo javne razsvetljave na
tem odseku ceste želimo zagotoviti
varnost, predvsem pešcev v nočnem
času.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
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132412 – Javna razsvetljava Brezje
- Studenec
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo
postavitvi javne razsvetljave od naselja Brezje do odcepa za Studenec.
Gre za regionalno cesto Moravče –
Želodnik, ob kateri je zgrajen pločnik,
vendar brez javne razsvetljave.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S postavitvijo javne razsvetljave
želimo zagotoviti varnost predvsem
pešcev v nočnem času, oziroma v
času zmanjšane vidljivosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.
132413 – Javna razsvetljava Gorjuša – Krumperk
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih cestah, Zakon o varnosti
cestnega prometa, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah, Odlok o
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14 - GOSPODARSTVO

ranje obrestne mere pri dolgoročnih
posojilih za naložbe v gospodarstvo.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki se bo objavil v
javnem glasilu po sprejemu proračuna Občine Domžale za leto 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem
obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Cilj je spodbujanje razvoja malega
gospodarstva v smislu ohranitve
zdravih delov obstoječe proizvodnje,
povečanja števila malih gospodarskih
subjektov ter istočasno povečanje
obsega zaposlenosti.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo nakazana izbrani
banki predvidoma v drugi polovici
leta in sicer na podlagi zahtevkov na
osnovi sklenjene pogodbe.

1402 - Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti

142103 – Podjetniški pospeševalni
center Domžale

14029001 - Spodbujanje razvoja
malega gospodarstva

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vzpostavitev pravnega subjekta, ki bo opravljal funkcijo pospeševanja razvoja
podjetništva v občini Domžale. Akt o
njegovi ustanovitvi bo sprejel Občinski svet Občine Domžale. Načrtovana
je tudi vzpostavitev Podjetniškega
inkubatorja, ko bo Občina Domžale
pridobila ustrezne prostore. Manjši
del sredstev je predviden za financiranje storitev Podjetniškega centra
Domžale v začetnih mesecih leta 2010.

kategorizaciji občinskih cest, Odlok
o ureditvi cestnega prometa v Občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva iz te postavke namenjamo postavitvi javne razsvetljave od
križišča ceste čez nadvoz smer Dob
– Gorjuša (križišče pri Rapovcu).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so določena na podlagi
ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S postavitvijo javne razsvetljave
želimo zagotoviti varnost pešcev,
predvsem šoloobveznih otrok.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi
situacij in računov po sklenjenih
pogodbah.

142100 - Pospeševanje razvoja
zasebnikov in malih podjetij – subvencioniranje obrestne mere
Pravne podlage:
Zakon o spremljanju državnih
pomoči, Pravilnik o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo na podlagi pravilnika, v skladu s pravilom »de
minimis«, porabila za subvencioni-
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Namen delovanja Podjetniškega
pospeševalnega centra Domžale bo
vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike
in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, kot trajna usmeritev
Občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena glede na
izvedbo predvidenih aktivnosti.
142104 – Nepovratne finančne
spodbude
Pravne podlage:
Zakon o spremljanju državnih
pomoči, Pravilnik o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa, v skladu s pravilnikom,
po shemi »de minimis« namenjala za
subvencioniranje različnih naložb in
aktivnosti, ki jih bodo izvajala podjetja na območju občine Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Namen subvencioniranja različnih naložb in aktivnosti je pomoč
podjetjem na območju občine pri
ustvarjanju konkurenčnih pogojev
za razvoj gospodarstva, spodbujanje
investicijskih vlaganj in posledično
tudi odpiranje novih delovnih mest.
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Dinamika financiranja:
Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.
142199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
S sredstvi te postavke se bodo
plačale pogodbene obveznosti za
stroške delovanja Podjetniškega centra Domžale za meseca november in
december 2009.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjene pogodbe in aneksa k
Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta »Podjetniški center Domžale«.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Obveznosti bodo poravnane v januarju in februarju 2010.
1403 – Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
143100 - Promocija občine
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in
drugih aktivnosti iz proračuna Občine
Domžale.
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Opis namena porabe:
Iz postavke se sofinancirajo prireditve, pomembne za promocijo občine,
sodelovanje občine na humanitarnih
prireditvah, sofinanciranje študijskih
potovanj in udeležbe posameznikov
iz občine Domžale na različnih mednarodnih taborih in aktivnostih, ki pomenijo promoviranje občine. O delitvi
sredstev odloča posebna komisija, ki
jo imenuje župan.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi ocene potrebnih sredstev za
predvidene naloge, da se bodo lahko
izvajale v podobnem obsegu kot lani.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Sodelovanje občine v širši družbeni
skupnosti ter pomoč občine pri humanitarnih in dobrodelnih projektih.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta oz.
v skladu s sklepi pristojne komisije
na podlagi pravilnika navedenega
v prvem odstavku obrazložitve te
postavke.
143101 - Celostna podoba občine
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Postavka bo v večjem delu porabljena za predstavitev občine na
elektronskih medijih, kjer se spletne
strani vsakodnevno dopolnjujejo z
novicami iz občine (rubrike: Novice
iz občinske uprave, Kaj je novega v
občin, današnje prireditve).
Manjši del postavke bo namenjen
nakupu različnih promocijskih izdelkov, na katerih bo upodobljena že
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sprejeta celostna podoba občine. Te
izdelke lahko organizacije in društva,
v izjemnih primerih tudi posamezniki,
prevzamejo v Uradu župana in jih podarijo ob kulturnih, športnih in drugih
srečanjih kot tudi na tekmovanjih v tujini ter tudi tako promovirajo občino.
Lahko jih dobijo tudi organizatorji različnih tekmovanj, ki so organizirana
v občini (državna prvenstva, različni
turnirji ipd.), podarjamo pa jih tudi ob
obisku različnih gostov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena v enakem obsegu kot lani.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Prepoznavnost občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Predvidena so nakazila preko celega leta, glede na opravljene naloge
in projekte.
14039002 Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva
143200 - Spodbujanje razvoja
turizma
Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
Opis namena porabe:
Planirano je financiranje promocijskih aktivnosti v obliki sodelovanja
občine na različnih prireditvah, kot
so cvetlična razstava v Arboretumu
Volčji Potok, Hitovo sejmarjenje
ter sejem Turizem in prosti časa v
Ljubljani. Del sredstev bo namenjen
za tradicionalni prireditvi Etno rock
festival ter Plesni dnevi. Prebivalcem
občine Domžale bomo predvidoma so87

financirali nakup letnih kart za Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik ter
Veliko planino. Načrtovana je izdaja
razglednic občine Domžale ter financiranje tako novih kot tudi ponatis že
obstoječih aktualnih različnih zloženk
in brošur, s katerimi bomo promovirali
občino tekom leta. Nekaj sredstev je
predvidenih za operativne stroške pri
izvajanju načrtovanih nalog ter za sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije
in Slovensko turistično organizacijo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva na tej postavki so nižja kot
v preteklem letu, ker je za projekt Promocija turističnega območja Srce Slovenije določena samostojna postavka,
vendar obe postavki skupaj znašata
enako kot je bilo za spodbujanje razvoja turizma namenjeno v letu 2009.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Občina Domžale z zagotavljanjem
sredstev za spodbujanje razvoja turizma opravlja dejavnost pospeševanja
turizma, ki pomeni oblikovanje celovite turistične ponudbe, njeno promocijo ter informiranje obiskovalcev.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta po
sprejemu proračuna.

delujejo na področju spodbujanja
lokalnega prebivalstva k sodelovanju
pri pospeševanju turizma, ohranjanju
kulturne in naravne dediščine ter
urejanju okolja, olepševanju krajev na
turističnem območju, organiziranju
in usklajevanju prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v
kraju. Sredstva se bodo posameznim
turističnim društvom dodelila na
podlagi objavljenega javnega razpisa
v skladu s pravilnikom in sicer tistim
društvom, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje ter predložila zahtevano
dokumentacijo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so predvidena v enaki
višini kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Zagotavljanje in podpiranje dejavnosti društev.
Dinamika financiranja:
Dotacije turističnim društvom se
dodelijo predvidoma v dveh polletnih nakazilih, prvi del po izvedenem
javnem razpisu in odobritvi sredstev,
drugi del pa predvidoma v mesecu
decembru.

143201 - Turistična društva

143203 – EU projekt - promocija
turističnega območja SRCE SLOVENIJE

Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja
turizma na območju občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za sofinanciranje projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije h kateremu
bo pristopila Občine Domžale. V njem
bodo sodelovale sosednje občine
Kamnik, Trzin, Komenda, Lukovica,
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Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija,
Šmartno pri Litiji ter Mengeš. Projekt
je dveletni in se bo sofinanciral tudi iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru projekta
bo pripravljena strategija razvoja in
trženja območja Srce Slovenije ter
izdelana srednjeročni in kratkoročni
načrt trženja, kar se bo začelo izvajati z izdajanjem skupnega časopisa.
V okviru projekta bo organiziran
tudi natečaj za turistični spominek,
nadgradnja označevanja obstoječe
turistične infrastrukture, izobraževanje turističnih vodnikov in nosilcev
turistične ponudbe trženje ponudbe
območja, predstavitev območja na
večjih prireditvah oz. sejmih znotraj
in zunaj regije Srce Slovenije.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so predvidena na podlagi
finančnega načrta projektnega predloga v okviru Izvedbenega načrta
Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje
2010-2012.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Dolgoročni cilj projekta je povečanje
turistične atraktivnosti regije v okviru
katere se nahaja tudi občina Domžale,
ustvarjanje novih delovnih mest ter
nadgradnja regijskega projekta Trkamo na vrata dediščine v turistično
destinacijo Srce Slovenije.
Dinamika financiranja:
Financiranje projekta se bo izvedlo
na podlagi pogodbe, predvidoma v
drugi polovici leta 2010.
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143299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo sprejetih obveznosti
v letu 2009 za ponatis zloženke Trkamo na vrata dediščine, sofinanciranje
nakupa prenosljivih vstopnic za Terme Snovik, tiskanje brošure Zgodba
o Domžalskih slamnikih, organizacijo
projekta Zimska vas ter izvedbo fotografiranja občine Domžale iz zraka.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je bil določen na
podlagi sklenjenih pogodb in izdanih
naročilnic za storitve.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sprejetih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Obveznosti bodo v celoti poravnane
predvidoma v prvi polovici leta 2010.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja,
kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z
odpadki
152100 – Poraba okoljske takse –
RCERO Ljubljana
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o gospodar-
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skih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah.
Opis namena porabe:
Sredstva so v skladu s pogodbo o
pristopu namenjena za sofinanciranje
nadgradnje regijskega centra RCERO Ljubljana.
Način določitve predlaganega
zneska:
Velikost sredstev na postavki je
določena z mehanizmom za določitev
okoljske dajatve po uredbi, ki se obračunava glede na količino oddanih
odpadkov. Javno podjetje zaračunava okoljsko dajatev ter napoveduje
in vodi evidenco o zbrani okoljski
dajatvi.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Realizacija projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v
Ljubljani.
Dinamika financiranja:
Sredstva zbrana iz okoljske dajatve
bodo v skladu s pogodbo in odločbo o
oprostitvi plačila okoljske dajatve po
uredbi, nakazana za sofinanciranje
projekta RCERO, enkrat letno.
152101 - Sanacija okoljskih bremen
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Strategija varstva
okolja v Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena odvozu
opuščenih vozil na odlagališče komunalne deponije, odstranjevanju
odpadkov odloženih na nedovoljenih
odlagališčih in izdelavi programa
sanacije nedovoljenih odlagališč komunalnih in drugih odpadkov.
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Način določitve predlaganega
zneska:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe in stroškov v preteklem
letu, kakor tudi dejstva, da se zaradi
spremenjenega obračunavanja z
odpadki povečuje število nepravilno
odloženih komunalnih odpadkov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S sanacijo okoljskih bremen se bo izboljšala kakovost bivanja in varovalo
okolje predvsem v smislu ohranjanja
čiste narave.
Dinamika financiranja:
Tekoče glede na izvedbo posameznih dejavnosti.
152102 - Akcija »Čista in zelena
občina Domžale«
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Strategija varstva
okolja v Občini Domžale.
Opis namena porabe:
Nalaganje, odvoz in odlaganje odpadkov v odlagališče, zbranih v čistilni akciji »Očistimo Občino Domžale«.
Način določitve predlaganega
zneska:
Za vsakoletno akcijo »Čista in zelena Občina Domžale« smo predvideli
sredstva na osnovi porabe in stroškov
v preteklih letih.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Doseči čisto okolje ter dvig ravni
zavesti mlajše generacije o pomenu
in varstvu okolja.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v sredini leta, oziroma
glede na izvedbo posameznih aktivnosti.
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152103 – Odškodnina »Zbirni center Dob«
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Odlok
o proračunu Občine Domžale 2010,
Sklep Občinskega sveta.
Opis namena porabe:
Sredstva so v skladu s Sklepom
Občinskega sveta namenjena odškodnini za nematerialno škodo gospodinjstvom zaradi slabše kakovosti
bivanja, ki jo povzroča zbiranje odpadkov v Zbirnem centru Dob.
Način določitve predlaganega
zneska:
Višina sredstev na postavki je določena na osnovi upoštevanja razpoložljivih proračunskih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Povrnitev nematerialne škode gospodinjstvom zaradi slabšega bivalnega okolja.
Dinamika financiranja:
V skladu s Sklepom Občinskega
sveta, mesečno.
152199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Odlok o gospodarskih javnih
službah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenska in rezervirana sanaciji in zapiranju deponije v
Dobu ter ureditvi centra za ravnanje
z odpadki.
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Način določitve predlaganega
zneska:
Velikost sredstev na postavki je bila
določena z mehanizmom za določitev
okoljske dajatve po uredbi, ki se je
obračunavala glede na količino oddanih odpadkov. Javno podjetje je zaračunavalo okoljsko dajatev ter vodi
evidenco o zbrani okoljski dajatvi.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Realizacija projekta sanacije in
zaprtja obstoječe deponije Dob ter
ureditev centra za ravnanje z odpadki.
Dinamika financiranja:
V skladu z odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.
15029002 - Ravnanje z odpadno
vodo
152200 - Projekti za kanalizacijo
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj
na območjih, ki še niso opremljena z
javno kanalizacijo. Poleg tega, sredstva namenjamo izdelavi hidroloških
študij, ki jih potrebujemo pri načrtovanju investicij na poplavnih območjih. V letošnjem letu med drugim
nameravamo s planiranimi sredstvi
pridobiti projektno dokumentacijo
za gradnjo kanalizacijskega omrežja
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za področje Kolovca, Sela pri Ihanu in
Studenca pri Krtini.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi ocen in glede na predviden
obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pričakujemo izdelavo navedene
projektne dokumentacije, v smislu
priprave za fizično realizacijo.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
računov po sklenjenih pogodbah.
152201 – EU projekt – gradnja kanalizacije v Ihanu
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varovanju okolja, Zakon o vodah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacije v Ihanu in
prijavi projekta kanalizacije v KS Ihan,
sofinanciranega iz EU strukturnega
sklada. S planiranimi sredstvi bomo
nadaljevali z gradnjo dopolnilnega
kanalizacijskega omrežja na tem
območju in sicer kanalov H – Krožna,
Prečna in E – Ihanska, Igriška.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi projektantskega predračuna in
glede na predviden obseg del.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z izgradnjo kanalizacijskega sekundarnega omrežja bomo zagotovili čim
večje število priključitev uporabnikov
na kanalizacijsko omrežje.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
situacij po sklenjenih pogodbah v
skladu z dinamiko gradnje.
152202 – Gradnja kanalizacije na
Pšati
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varovanju okolja, Zakon o vodah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena nadaljevanju in dokončanju izgradnje kanalizacije na območju Pšate. V okviru sredstev bomo v letošnjem letu nadaljevali
izgradnjo sekundarnih kanalov, ki so
povezani na kanal P2 in male čistilne
naprave v južnem delu naselja.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi ocen iz javnega razpisa in glede na
predviden obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S predvideno gradnjo zaključujemo
gradnjo kanalizacijskega omrežja na
Pšati.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
situacij po sklenjenih pogodbah v
skladu z dinamiko gradnje
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152207 – EU projekt - gradnja
kanalizacije v Krtini
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varovanju okolja, Zakon o vodah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe:
Sredstva na proračunski postavki
so namenjena za predpripravo projekta gradnje primarnega fekalnega
kanalizacijskega voda, za priklop
občine Moravče na JP CČN Domžale
– Kamnik.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Priprava projektov za pridobitev
EU sredstev, pri izgradnji primarnega
fekalnega kolektorja, v sklopu rekonstrukcije JP CČN Domžale – Kamnik.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
situacij po sklenjenih pogodbah.
152215 – Gradnja kanalizacije ob
Prešernovi v Radomljah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varovanju okolja, Zakon o vodah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izgradnji
kanalizacije, s katero bomo na sekundarno kanalizacijsko omrežje,
priključili objekte ob Prešernovi cesti
na severnem delu naselja Radomlje.
Dolžina odseka znaša cca. 300 m.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi projektantskega predračuna in
glede na predviden obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z izgradnjo bomo zagotovili priključitev uporabnikov na kanalizacijsko
omrežje.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
situacij po sklenjenih pogodbah v
skladu z dinamiko gradnje.
152216 – Investicijsko vzdrževanje
– Prodnik
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Računovodski standardi.
Opis namena porabe:
Sredstva so v skladu s predpisi, ki
urejajo obvezne gospodarske javne
službe varstva okolja namenska in
se morajo uporabiti za investicije in
investicijsko vzdrževanje opreme in
infrastrukture obveznih gospodarskih
javnih služb.
Način določitve predlaganega
zneska:
Višina sredstev je za posamezno
vrsto infrastrukture določena na
podlagi posebne pogodbe, ki je bila
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sklenjena zaradi spremenjene zakonodaje in računovodskih standardov
SRS 35, na podlagi katerih je bilo potrebno infrastrukturo, ki se je nahajala
v bilancah javnih podjetij prenesti v
bilance občine. Osnova za izračun
zneska je bila višina amortizacije
infrastrukture in opreme.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi situacij v skladu s sklenjeno pogodbo,
enakomerno čez leto 2010 v skladu z
dinamiko obnove.

v bilancah javnih podjetij prenesti v
bilance občine. Osnova za izračun
zneska je bila višina amortizacije
infrastrukture in opreme.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Reinvestiranje v osnovna sredstva,
ohranjanje materialne osnove dela
osnovnih sredstev.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
situacij v skladu s sklenjeno pogodbo,
enakomerno čez leto 2010 v skladu z
dinamiko obnove.

152217 – Investicijsko vzdrževanje
– CČN

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, oziroma takoj ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Računovodski standardi.
Opis namena porabe:
Sredstva so v skladu s predpisi, ki
urejajo obvezne gospodarske javne
službe varstva okolja namenska in
se morajo uporabiti za investicije in
investicijsko vzdrževanje opreme in
infrastrukture obveznih gospodarskih
javnih služb.
Način določitve predlaganega
zneska:
Višina sredstev je za posamezno
vrsto infrastrukture določena na
podlagi posebne pogodbe, ki je bila
sklenjena zaradi spremenjene zakonodaje in računovodskih standardov
SRS 35, na podlagi katerih je bilo potrebno infrastrukturo, ki se je nahajala
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152299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let

15029003 – Izboljšanje stanja
okolja
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152399 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Plačilo pogodbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi sklenjene pogodbe.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Plačila se bodo vršila glede na pogodbene določbe.
1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 – Načrtovanje, varstvo in
urejanje voda
154100 - Urejanje voda in protipoplavni ukrepi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o graditvi objektov, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o vodah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izvedbi
ukrepov za odpravo lokalnih točk, kjer
je problematična poplavna varnost.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi predvidevanj in projektantskih
predračunov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi bomo zagotavljali sanacijske ukrepe zaradi
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delovanja vodotokov in zalednih vod
na brežine, ceste in cestne objekte.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
154199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu finančnih obveznosti iz preteklega leta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjene pogodbe in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjene pogodbene
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno v prvi polovici
leta, oz. takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
1506 – Splošne okoljevarstvene
storitve
15069001 – Informacijski sistem
varstva okolja in narave
156100 - Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje promocijskih, izobraževalnih in informativnih programov
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društev delujočih na območju občine
na področju varstva okolja.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sofinanciranje dejavnosti prijavljenih društev, ki se navezujejo na tekoče
programe in aktivnosti občine.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Promocija in spodbujanje delovanja
društev na področju varstva okolja,
sodelovanje nevladnih organizacij pri
pripravi okoljevarstvenih programov
in projektov.
Dinamika financiranja:
Drugi in tretji kvartal.
156101 - Okoljska promocija, ozaveščanje, izobraževanje in informiranje
Pravne podlage:
Zakon o varstvu okolja, Aarhuška
konvencija.
Opis namena porabe:
Priprava promocijskega in informativnega materiala in druge promocijske aktivnosti za programe, ki jih
izvaja občina.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izkustvena ocena za podobne aktivnosti.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Posredovanje informacij javnosti, ki
se nanašajo na okoljsko in prostorsko
aktivnost občine, vključevanje javnosti v okoljske projekte.
Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal.
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156199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Plačilo pogodbenih obveznosti,
nastalih v letu 2009.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi sklenjene pogodbe.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Plačila se bodo vršila glede na pogodbene določbe.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE
IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko
planiranje in administracija
16029001 – Urejanje in nadzor na
področju geodetskih evidenc
162100 - Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih podatkov
Pravne podlage:
Zakon o varstvu okolja, Zakon o
ohranjanju narave, Zakon o prostorskem načrtovanju.
Opis namena porabe:
Sredstva so bodo pretežno porabila za:
- evidence za potrebe zavarovanih
območij v Občini Domžale ter vodenje evidenc, ki jih predvideva
okoljevarstvena in naravovarstvena zakonodaja in
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obdelavo okoljskih podatkov pri
projektih urejanja prostora ter
varstva okolja.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb ter obstoječih cenikov, izkustvena ocena.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Vnos okoljskih podatkov v kataster, priprava podatkov za potrebe
okoljskih študij po zakonu pri pripravi
prostorskih aktov.
Dinamika financiranja:
V drugem, tretjem in četrtem kvartalu.
162101 - Občinska geodetska in
informacijska dejavnost
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o
urejanju prostora ter druga sektorska
zakonodaja, ki določa vodenje evidenc o prostoru na lokalnem nivoju.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za:
posodabljanje baz prostorskih podatkov,
zbiranje podatkov za pripravo evidenc, ki jih vodi Občina Domžale po
zakonu in za lastne potrebe in
vzdrževanje licence prostorskih
programov ArcView.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi cenika
storitev in dosedanje porabe.
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Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Obnova, vzdrževanje in nadgradnja
obstoječih baz ter vzpostavitev novih
sestavin prostorskega informacijskega sistema in priprava evidenc na
podlagi zbranih podatkov.
Dinamika financiranja:
Tekoče celo leto.
162102 - Prostorsko informacijski
sistem
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o
urejanju prostora.
Opis namena porabe:
Vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema občine Domžale
(PISO).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi pogodbe.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Kvalitetne in obsežne prostorske
informacije za potrebe javne uprave
in občanov, ki so javno dostopne na
internetnem portalu.
Dinamika financiranja:
Tekoča, v skladu s pogodbo.
162103 - Vzdrževanje evidenc za
odmero NUSZ
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem
načrtovanju.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za letno
vodenje in vzdrževanje evidence
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč in prenos podatkov iz DURS ter
vzpostavitvi baze podatkov za nove
zavezance za plačilo NUSZ.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb, izkustvena
ocena.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Posodabljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih baz podatkov,
ki so osnova za odmero in obračun
NUSZ (ažuriranje baz s podatki o
novih objektih, izboljšani komunalni
opremljenosti, spremembah lastništva, spremembah parcelnega stanja
ipd.).
Dinamika financiranja:
V prvem in drugem kvartalu leta.
162104 – Izdelava lokalnega energetskega koncepta
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Energetski
zakon.
Opis namena porabe:
Sredstva so bodo pretežno porabila
za izdelavo lokalnega energetskega
koncepta, ki ga morajo lokalne skupnosti na podlagi določil Energetskega zakona sprejeti do leta 2011.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb.
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Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Analiza obstoječega stanja (za
občino kot celoto in posebej za javne zavode in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je
Občina Domžale), strategija učinkovite rabe energije in določitev energetskih ciljev ter izboljšanje energetske
učinkovitosti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
162105 – Energetski pregled šol in
vrtcev
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon.
Opis namena porabe:
Sredstva na tej postavki bomo namenili izdelavi razširjenih energetskih
pregledov šol in vrtcev, ki se bodo
uporabili za identifikacijo smiselnih
ukrepov energetske sanacije tako na
zunanjem termičnem ovoju stavb kot
tudi v segmentu instalacij ogrevanja,
priprave tople vode, prezračevanja
prostorov, uvajanja obnovljivih virov
energije pri generaciji toplote ali električne energije ipd.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so določena na osnovi ocene po predhodno izvedenih pregledih.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pridobitev realnega energetskega
stanja objektov, v smislu predpriprave plana energetske sanacije stavb.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala po sklenjenih
pogodbah.
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162199 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Plačilo pogodbenih obveznosti,
nastalih v preteklih proračunskih
obdobjih.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi evidentiranih pogodb.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Plačila se bodo vršila glede na pogodbene in zakonske določbe.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
162301 - Izdelava prostorskih
aktov
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o ohranjanju narave.
Opis namena porabe:
Sredstva postavke se namenijo za
izdelavo:
- za pripravo strokovnih podlag in
študij ter prostorskih aktov,
- projektne dokumentacije in
okoljskih poročil in drugih strokovnih podlag s področja varstva
okolja, ki so obvezne po
predpisih.

Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izkustvena ocena na podlagi do
sedaj izvedenih aktov.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Priprava in sprejem strateških ter
izvedbenih prostorskih dokumentov.
Dinamika financiranja:
Drugi, tretji in četrti kvartal oziroma
skladno s pogodbami.
162302 - Cona Želodnik
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o lokalni
samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena aktivnostim
pri izgradnji Poslovne cone Želodnik
(PC Želodnik), predvsem postopkom
pri izgradnji primarnih komunalnih
vodov do območja PC Želodnik.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so določena na osnovi
ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje v
letu 2010.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena glede na
izvedbo posameznih aktivnosti.
162303 - Izdelava programov komunalnega opremljanja
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o urejanju prostora, Zakon o
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graditvi objektov, Uredba o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izdelavo
študij, tehnične dokumentacije in
programov opremljanja zemljišč ter
za nadzor nad izvedbo že sprejetih
programov opremljanja.
Načrtujemo financiranje oz. sofinanciranje izdelave programov opremljanja za ureditvena območja, kjer
bo potekala gradnja objektov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave programov
komunalnega opremljanja.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pridobivanje sredstev iz naslova
komunalnega prispevka v skladu z
izračunanimi stroški komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč in
priprava ustreznih pogodb o komunalnem opremljanju.
Dinamika financiranja:
V skladu s podpisanimi pogodbami.
162304 - Izdelava projektne dokumentacije
Pravne podlage:
Zakon o graditvi objektov.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izdelavo
posamezne projektne dokumentacije
in pridobivanje projektnih rešitev
(projekti za pridobivanje gradbenega
dovoljenja, projekti za izvedbo del,
projekti izvedenih del) pri izgradnji
javne komunalne opreme v urbanih
okoljih.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave dokumentacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izgradnja objektov v javnem interesu.
Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal.
162308 – Avtocestni priključek
Študa - Ihan
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izdelavi
strokovnih podlag, projektne dokumentacije in prostorskega akta, ki
se nanašajo na avtocestni priključek
Študa z navezavo na Ihan.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave dokumentacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izgradnja avtocestnega priključka
Študa s povezavo Savska cesta - Ihan.
Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal.
162309 – EU projekt - mreža intermodalnih zbirnih središč JPP v
LUR
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za pripravo
študij umeščanja lokacij modalnih vozlišč in lokacij P+R v prostor. V okviru
projekta bi se pripravila nadgradnja
obstoječih strokovnih podlag RRA
LUR, cost/benefit analiza JPP in dejanska lokacijska umestitev v prostor.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave dokumentacije proporcionalno, glede na število prebivalcev posamezne lokalne
skupnosti.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Določitev lokacij za postavitev intermodalnih središč v Občini Domžale.
Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbenimi obveznostmi.
162310 – EU projekt - portal neprometnih vsebin
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za standardizirano vzpostavitev, ureditev
in promocijo kolesarskih, pohodnih,
konjeniških in drugih poti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave dokumentacije proporcionalno, glede na število prebivalcev posamezne lokalne
skupnosti.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Vzpostavitev internetnega portala
turističnih poti in promocija občine.
Uradni Vestnik Št. 2/10

Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbenimi obveznostmi.
162399 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
1603 – Komunalna dejavnost
16039001 – Oskrba z vodo
163100 - Obnova in izgradnja komunalnih vodov
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varovanju okolja, Zakon o vodah,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s
pitno vodo.
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Opis namena porabe:
Sredstva na postavki bomo namenili obnovitvenim delom ob menjavi
salonitnih cevovodov. Pri izvedbi del
na cestnem omrežju gre predvsem za
prilagajanje in zamenjavo poškodovanih jaškov za odvajanje meteornih
cestnih voda, zamenjavo poškodovanih robnikov, izvedbo lokalnih sanacij
nosilnega ustroja cestišča, povečano
površino obnove vozišča z asfaltom
in podobno.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg postavke je določen glede na
razpoložljiva proračunska sredstva.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Obnova oziroma sanacija javne
cestne infrastrukture.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
163199 - Pokrivanje obveznosti preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.

102

Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, oziroma takoj ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.
16039002 - Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
163200 - Pokopališče Domžale
Pravne podlage:
Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo nadaljevanju
II. faze zunanje ureditve domžalskega poslovilnega objekta z okolico.
V letu 2009 sta bili obnovljeni dve
mrliški vežici, v letu 2010 pričakujemo
pridobitev gradbenega dovoljenja
za dozidavo poslovilnega objekta,
preureditev tretje mrliške vežice ter
gradnjo nadstrešnic.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev na postavki smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi pričakujemo
celovito ureditev poslovilnega objekta in njegove okolice.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
163203 - Pokopališče Krtina
Pravne podlage:
Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč,
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Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo uredili
notranjost poslovilnega objekta in ga
usposobili v funkcionalno koriščenje.
Poleg tega bomo pričeli z urejanjem
razširitve pokopališča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev na postavki smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Ureditev notranjosti poslovilnega
objekta, pričetek širitve pokopališča.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
163204 – Mrliška vežica Dragomelj
- Pšata
Pravne podlage:
Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo izdelali
projektno dokumentacijo ter zgradili
mrliško vežico na Pšati, na zemljišču
Ljubljanske nadškofije, za katero
smo pridobili dolgoročno brezplačno
stavbno pravico.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev na postavki smo
določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev upravnega dovoljenja ter
gradnja poslovilnega objekta na Pšati.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.
163299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, oziroma takoj ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.
16039003 - Objekti za rekreacijo
163300 Vzdrževanje zelenic in
mestne komunalne opreme
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu okolja, Odlok o zelenih
površinah, Strategija varstva okolja
v Občini Domžale, Zakon o javnem
naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju
zelenih površin na območju celotne
občine Domžale. Vzdrževanje obsega
košnjo trave na zelenih površinah,
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obrezovanju drevja in grmovnic, zahtevnejše vzdrževanje parkov, sajenje
okrasnih rastlin, postavitvi košev za
smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi, postavitvi obcestnih stebričkov,
postavitvi avtobusnih nadstreškov
ter namestitvi in vzdrževanju ostale
mestne komunalne opreme.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev na postavki smo
določili na osnovi ocene in glede na
predviden obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
S predvidenimi sredstvi bomo v
letu 2010 zagotovili urejenost javnih
površin, ter postavitev in vzdrževanje
komunalne opreme na teh površinah.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
izstavljenih računov v skladu s sklenjenimi pogodbami čez vse leto.
163302 - Ureditev Češminovega
parka v Domžalah
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje mestnega parka na
podlagi izdelanega projekta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev izhaja
iz ocene vrednosti posamezne faze
izgradnje mestnega parka.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Ureditev mestnega parka.
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Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal proračunskega leta.
163303 - Vzpostavitev urbanega
zelenega sistema
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o prostorskem načrtovanju.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za
urejanje parkovnih površin.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi dosedanje porabe na podobnih projektih ter
na podlagi strokovnih podlag »Zeleni
sistem Občine Domžale.«
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Sistematično vzpostavljanje mestnega zelenega sistema znotraj
naselij Občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal.
163304 – Zavarovanje in ureditev
Šumberka
Pravne podlage:
Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu
okolja, Odlok o razglasitvi Šumberka
za gozd s posebnim namenom.
Opis namena porabe:
Ureditev zahodnega dela sprehajalne poti okoli Šumberka, med mostom čez Račo in brvjo čez Kamniško
Bistrico.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi stroškov
podobnih ureditev.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Fazno urejanje območja skladno z
idejnim projektom celovite ureditve
Šumberka.
Dinamika financiranja:
Drugi, tretji in četrti kvartal.
163305 – Ureditev gozdnih in drugih učnih poti
Pravne podlage:
Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o ohranjanju narave,
Zakon o vodah,
Odlok o razglasitvi Šumberka za
gozd s posebnim namenom.
Opis namena porabe:
Izvedba ureditve učnih poti na
podlagi posameznih načrtovanih ureditev, promocija učnih poti, izvedba
odkupa zemljišč.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izkustvena ocena za podobne aktivnosti, informativno zbiranje ponudb,
cenitev gozdarskega izvedenca in
druge izvedene cenitve.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Ureditev učnih poti združuje več
funkcij in sicer rekreacijsko, okoljevarstveno, izobraževalno in turistično.
Osnovni namen je približati naravo
širšemu krogu prebivalstva in hkrati
vzpodbuditi skrb za varstvo okolja.
Dinamika financiranja:
Drugi, tretji in četrti kvartal.
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163399 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta,
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
16039004 - Praznično urejanje
naselij
163400 - Božično - novoletna okrasitev občine
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok
o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
»javna razsvetljava«.
Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za izvedbo Božično novoletne okrasitve
v letu 2010.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na
osnovi porabe v preteklem letu.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Okrasitev ulic in trgov v prazničnem
času, vzpostaviti praznično vzdušje
občanov.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvršeno v enkratnem
znesku v letu 2010.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
163500 - Najem javnih sanitarij
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnem naročanju.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju
javnega WC-ja na železniški postaji
v Domžalah. S sredstvi pokrivamo
stroške čiščenja sanitarnih prostorov
in stroške odklepanja in zaklepanja
prostorov.
Način določitve predlaganega
zneska:
Za redno čiščenje, zaklepanje in
odklepanje smo višino sredstev predvideli na osnovi ocen in stroškov v
preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja in varovanja javnih sanitarij.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi
računov po sklenjeni pogodbi enakomerno čez celo leto.
1605 - Spodbujanje stanovanjske
gradnje
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
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165203 – Nakup in gradnja stanovanj
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo večstanovanjskega objekta
z neprofitnimi stanovanji.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji
na oceni stroškov izdelave projektne
dokumentacije.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Z gradnjo občanom zagotoviti najem primernega stanovanja.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugem, tretjem in četrtem kvartalu
posameznega leta.
165205 – Vzdrževanje poslovnih
prostorov
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednim in
investicijskim vzdrževalnim delom
na poslovnih, upravnih in počitniških
objektih, ki so v lasti oz. solasti občine
(skupni deli in naprave) kot so: pleskanje hodnikov in stopnišč, ograj,
vzdrževanje elektro in vodovodnih
instalacij, obnova sanitarij, tlakov,
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva ter opreme, redna vzdrževanja
in servisi dvigal, obnovitvena dela na
vodovodu in kanalizaciji, pokrivanje
stroškov praznih poslovnih prostorov in počitniških objektov, vplačila
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v obvezni rezervni sklad, izdelava
študij, projektov, izvedeniških mnenj,
tehnične dokumentacije ter drugih
stroškov, ki nastanejo v zvezi z uporabo in poslovanjem teh objektov.
Sredstva bodo namenjena tudi za
prenovo objekta na Ljubljanski 58,
Domžale, prenovi sanitarij v objektu
na Ljubljanski 34 ter zamenjavi kotla
in gorilca v objektu na Ljubljanski 36.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi načrtovanih vzdrževalnih del in
izkušenj v preteklih letih.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izboljšanje in vzdrževanje pogojev
za bivanje in delo v poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.
165207 – Vzdrževanje stanovanj
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednim
vzdrževalnim delom na skupnih delih
in napravah objektov, ki so v solasti
občine (redna vzdrževanja, servisi
dvigal, sanacija kotlovnic in streh,
manjša popravila, pleskanje hodnikov
in stopnišč, ograj, vzdrževanje elektro
in vodovodnih instalacij itd.) ter delnim prenovam starejših stanovanjskih
enot in celotnim prenovam drugih
stanovanj, ki se bodo izpraznila na
podlagi odpovedi najemnih razmerij
(obnova sanitarij, tlakov, pleskanje,
zamenjava zunanjega stavbnega
pohištva, obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji itd.). Sredstva so
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namenjena tudi pokrivanju stroškov
praznih stanovanj, za vplačila v
obvezni rezervni sklad, za izdelavo
študij, projektov, izvedeniških mnenj,
tehnične dokumentacije in podobno.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi izkušenj v preteklih letih.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izboljšanje pogojev za bivanje in
delo v stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.
165299 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in naročilnic ter
finančne realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih finančnih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta 2010
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za
izpolnitev obveznosti glede na pogodbene in zakonske določbe.
16059003 – Drugi programi na
stanovanjskem področju
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165301 - Obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske
odškodninske družbe
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o
Slovenski odškodninski družbi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izpolnjevanje republiških zakonskih obveznosti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov predstavlja 30 %
sredstev kupnin od prodaje stanovanj
(Stanovanjski sklad RS 20 %, Slovenska odškodninska družba 10 %).
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izpolnitev obveznosti, določene z
zakonom.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.
165302 - Upravljanje s stanovanji
in poslovnimi prostori
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena kritju sodnih stroškov ter odvetniških in
notarskih storitev, davčnih obveznosti, cenitev, popisov del, taks, vpisa
etažne lastnine, vzpostavitev registra
stanovanj in poslovnih prostorov,
vračilu varščine, izplačilo nadomestil,
sejnin in za ostale stroške, ki po namenu niso zajeti v nobeni od preostalih
proračunskih postavk in podobno.

Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj
v preteklih letih.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Omogočeno normalno delovanje
službe.
Dinamika financiranja:
Tekoče, po potrebi.
165303 - Pokrivanje najemnin do
pogodbene višine
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon
o socialnem varstvu, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena najemnikom neprofitnih, tržnih, namenskih
stanovanj ter bivalnih enot, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije najemnine.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi izkušenj iz preteklega leta.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Finančno šibkejšim najemnikom
zagotoviti plačilo dela neprofitne in
tržne najemnine.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.
165304 - Obveznosti do upravnikov
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
pogodbenih storitev in obveznosti
upravnikom, plačilu zavarovanj, katera za zavarovanje objekta (skupnih
delov in naprav) sklepa upravnik in
podobno.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj
v preteklih letih.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Gospodarno ravnanje in upravljanje
s premoženjem.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.
165305 - Plačilo neizterljivih terjatev
upravljavcev do najemnikov
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1).
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za poplačilo terjatev, ki jih imajo upravniki do
najemnikov v občinskih stanovanjih
oziroma poslovnih prostorih, če le-teh
po redni sodni poti od najemnikov ni
bilo mogoče izterjati.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na
podlagi dokumentacije o neuspešni
izterjavi upravnikov do najemnikov.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Izvajanje zakonskih zahtev in posredno izvajanje nalog, ki jih imajo
upravniki.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena na podlagi izkazanih potreb.
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165399 – Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju
finančnih obveznosti iz leta 2009.
Seznam je v prilogi.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in naročilnic ter
finančne realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih finančnih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta 2010
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za
izpolnitev obveznosti glede na pogodbene in zakonske določbe.
1606 – Upravljanje in razpolaganje
z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 – Urejanje občinskih
zemljišč
166101 - Komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč
Pravne podlage:
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o lokalni
samoupravi, Pravilnik o merilih za
odmero komunalnega prispevka.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pripravi projektne dokumentacije ter izgradnji in
prenovi javne komunalne infrastrukture na posameznih območjih.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev sredstev temelji na oceni stroškov opremljanja stavbnih
zemljišč s komunalnimi vodi in napravami.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z izgradnjo komunalne opreme
bo možna stanovanjska in poslovna
gradnja na območju občine.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena glede na
izvedbo posameznih etap gradnje
komunalne infrastrukture.
166199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, oziroma takoj ko bodo
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.
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16069002 - Nakup zemljišč
166200 – Sklad za nakup nepremičnin
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Zakon
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin,
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o prostorskem načrtovanju, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov.
Opis namena porabe:
Sredstva na tej postavki so namenska in se porabljajo za nakupe
nepremičnin:
- nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo prostorskih
ureditev,
- nakupi zemljišč za potrebe izgradnje cest in pločnikov,
- pridobitev zemljišč ob Kamniški
Bistrici za izgradnjo rekreacijske
osi,
- zemljišča po predkupni pravici
občine
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena vrednosti po cenitvah iz
preteklih let.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z nakupom nepremičnin bo možna
gradnja javnih objektov, javne komunalne infrastrukture, objektov za
šport in rekreacijo in javnih površin.
Dinamika financiranja:
Tekoča v skladu z možnostmi nakupov in pogodbenimi obveznostmi.

Uradni Vestnik Št. 2/10

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
176101 - Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in
logopeda
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje mamografije in zagotavljanje sredstev za specialnega
pedagoga ter logopeda.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi znane realizacije v preteklem
obdobju.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev brezplačnih kliničnih
pregledov dojk našim občankam in
strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.
Dinamika financiranja:
Izplačilo na podlagi pogodbe in
mesečno izstavljenih računov oz.
refundacijskih zahtevkov.
176102 - Sofinanciranje preventivnih programov
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Uradni Vestnik Št. 2/10

Opis namena porabe:
Na podlagi javnega povabila sofinanciranje preventivnih pregledov:
prostate za občane Domžal, v kolikor
jih ne financira država, sofinanciranje
cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter preventivni programi za
ženske-bris na okužbo s HPV.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi strokovnega predloga
javnega zavoda.
Pričakovani cilji:
Izvedba preventivnih pregledov občanov Domžal, s ciljem pravočasnega
odkrivanja pogostih obolenj rizičnih
populacij prebivalstva.
Dinamika financiranja:
Izplačila se vršijo na podlagi pogodb in računov za opravljene storitve
v sofinancerskem deležu med proračunskim letom.
176199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
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Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
1707 – Drugi programi na področju
zdravstva
17079001 – Nujno zdravstveno
varstvo
177100 - Prispevki za zdravstveno
varstvo brezposelnih
Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju.
Opis namena porabe:
Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom RS, ki
niso zavarovani iz drugih naslovov in
imajo stalno bivališče v naši občini.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina pavšalnega prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje in
število zavarovancev je podlaga za
predvideni obseg potrebnih sredstev.
Načrtujemo tudi sredstva za vzdrževanja, dopolnitve obstoječe programske opreme vodenja zadevnih evidenc
(prijave, odjave idr. podatki) in izpisa
podatkov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ter morebitne druge stroške
neposredno povezane z vodenjem
postopkov.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev obveznega zavarovanja za naše občane, ki nimajo materialnih možnosti in ne morejo biti
drugače zavarovani.
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Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi zahtev zakonodaje in internih obračunov (na podlagi
evidence o prijavi in odjavi zavarovancev in višine pavšalnega prispevka).
177101 – Program dodatne urgence
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje v proračunu določenih sredstev organizatorju službe
nujne medicinske pomoči (tako urgentne ambulante, nadometne urgence
kot dežurne službe) Zdravstvenemu
domu Domžale, ki jih ne zagotavlja
država oziroma ZZZS za izvajanje nujne medicinske pomoči v potrebnem
obsegu, kot se dejansko izvaja.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi predloga javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev izvajanja utečenega
obsega nujne medicinske pomoči.
Dinamika financiranja:
Izplačila se vršijo na podlagi pogodbe in računov oziroma dokumentacije
o realizaciji, predvidoma do konca
leta.
177102 – Sofinanciranje nakupa
AED naprave
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
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Opis namena porabe:
V občini obstaja realna potreba
po AED napravah v odročnejših območjih. Izvede se nakup dveh AED
naprav in sicer za območje PGD Žeje
in PGD Rova.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Pomoč občanom v trenutni hudi
zdravstveni stiski.
Dinamika financiranja:
V enkratnem znesku po opravljenem nakupu naprav.
177199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
17079002 – Mrliško ogledna služba
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177200 - Mrliško pregledna služba
Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti.
Opis namena porabe:
Sredstva se porabljajo za poravnavanje stroškov mrliško pregledne
službe in pokop ter plačilo stroškov
najema grobov občanov, za katere
smo po zakonu oz. pogodbi dolžni
kriti stroške.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije
preteklih obdobij.
Pričakovani cilji:
Obveznosti po zakonu.
Dinamika financiranja:
Plačujemo na podlagi računov, ki
jih prejemamo neenakomerno preko
proračunskega leta, odvisno od vrste,
števila in časa nastanka primerov, kar
ni mogoče vnaprej predvideti.
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna
dediščina
182100 - Tekoče vzdrževanje spominskih obeležij
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
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Opis namena porabe:
Tekoče vzdrževanje spomenikov
(manjša obnovitvena idr. dela).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije in potreb v preteklem
obdobju.
Pričakovani cilji:
Vzdrževanje obstoječih spomenikov na območju občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratno nakazilo na
podlagi pogodbe ali naročila ter računa izvajalca o opravljenih delih.
182102 - Ohranjanje kulturne dediščine
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Opis namena porabe:
Ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. Pretežni del
sredstev se deli na podlagi javnega
povabila. Iz omenjenih sredstev se bo
med drugim financiral tudi zaključek
obnove in javne postavitve slamnikarskih preš, v lasti Občine Domžale,
označitev razglašenih spomenikov,
interventna vzdrževalna dela na
spomenikih ali registrirani kulturni
dediščini ipd.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
realizacije preteklih obdobij.
Pričakovani cilji:
Ohraniti obstoječo kulturno dediščino in spomenike v naši občini.
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Dinamika financiranja:
Enkratna nakazilo na podlagi računov za opravljene storitve oz. dela
ter predhodno podpisanih pogodb,
praviloma v drugi polovici proračunskega leta.
182103 – Menačnikova domačija
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o varstvu kulturne dediščine.
Opis namena porabe:
Redno obratovanje etnološkega
spomenika.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predvideni stroški komunale, elektrike, ogrevanja ipd., ter dela potrebna
za funkcioniranje objekta in drugi
stroški po pogodbi z najemnikom ali
upravljavcem.
Pričakovani cilji:
Kvalitetno izvajanje etnološke dejavnosti za potrebe občine Domžale in
ohranitev kulturne stavbne dediščine
konkretnega objekta
Dinamika financiranja:
Na podlagi računov in pogodb,
predvidoma enkrat mesečno oziroma
na podlagi opravljenih del neenakomerno tekom leta.
182104 – Gasilska muzejska zbirka
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev prostorskih pogojev
za umestitev gasilske muzejske
zbirke (dokončanje začete izgradnje
prostorov).
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena stroškov dokončanja izgradnje prostorov za umestitev muzejske
zbirke.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev prostorov za umestitev
muzejske zbirke.
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodb in dokumentacije o opravljenih delih, predvidoma v
drugi polovici leta.

182199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
18029002 - Premična kulturna
dediščina
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182200 – Muzejska dejavnost
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje aktivnosti Muzejskega društva. Sredstva so namenjena
za izvedbo programa varovanja kulturne dediščine in drugih projektov
po planu programa društva, kot tudi
pričetku delovanja muzeja oz. s tem
povezane aktivnosti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi programa dela Muzejskega društva.
Pričakovani cilji:
Kvalitetno izvajanje muzejske dejavnosti za potrebe občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe in dokumentacije o realizaciji.
1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
183100 - Knjižnica Domžale - redna
dejavnost
Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne
stroške kot so materialni stroški in
stroški dela, povezani z izborom,
nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke ter
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z delovanjem skupnih služb. Glede
na izboljšanje prostorskih pogojev
se izkazujejo tako višji stroški dela
(nove zaposlitve) kot tudi višji drugi
stroški poslovanja (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroški
čiščenja ipd.).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev temelji
na sofinanciranju dejavnosti knjižnice
(stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja) v skladu z Zakonom o
knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila
prebivalstva. Stroški dela in drugi
prejemki in nadomestila delavcev
se določajo na podlagi sistemizacije
delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo s tega področja. Pri
načrtovanju obsega sredstev je bil
upoštevan zakonski zamik uresničevanja novega plačnega sistema, kot
tudi sprememba starostne strukture
zaposlenih.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti ustrezen nivo storitev.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi
pogodbe.
183101 - Založniška dejavnost
Pravne podlage:
Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, Zakon o lokalni
samoupravi.
Opis namena porabe:
Razdelitev sredstev na podlagi
odobrenih programov, poslanih na
javno povabilo.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Vzpodbujanje založniške dejavnosti
na področju občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
183102 - Sofinanciranje nakupa
knjižnega gradiva za Knjižnico
Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o knjižničarstvu.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje nakupa knjižničnega
gradiva.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Nakup knjižničnega gradiva sofinancirajo občine soustanoviteljice in
Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za
kulturo vsako leto objavi javni razpis
za sofinanciranje knjižničnega gradiva, na katerega zavod kandidira. Delež ministrstva je med drugim odvisen
tudi od deleža financiranja s strani
posamezne občine-soustanoviteljice.
Sredstva za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva se določajo na
podlagi finančnega načrta zavoda
in pa števila prebivalcev občine ter
proračunskih možnosti.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje kvalitetnih storitev in
nemoteno poslovanje.

Uradni Vestnik Št. 2/10

Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila na podlagi pogodbe.
183199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
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, materialnih in drugih stroškov
poslovanja, sofinanciranje prireditev.
Zagotavljajo se tudi sredstva za začetek izvajanja muzejske dejavnosti
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(vključno s stroški dela), najem ustreznih prostorov oziroma zagotavljanje
sredstev v ta namen po pogodbi z najemodajalcem, ureditev zbirk, odkupi
premične dediščine ipd. Zagotavljajo
se tudi sredstva za delovanje galerije
in s tem povezanimi stroški oziroma
stroški za objekte v upravljanju KD
Franca Bernika Domžale.
Sredstva v višini 150.000 EUR so
namenjena za ustrezno ureditev
dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti (predvidoma najemnina),
od celotnega zneska za dejavnost pa
predvidoma 80.000 EUR za muzejsko
dejavnost.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izhodišče za določitev višine potrebnih sredstev je plan javnega
zavoda.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev pestrejšega kulturnega
življenja občanom.
Dinamika financiranja:
Praviloma redna mesečna nakazila
na podlagi pogodb.
18039003 - Ljubiteljska kultura
183300 - Zveza kulturnih društev
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje zveze kulturnih
društev.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
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Pričakovani cilji:
Omogočiti delo kulturnih društev in
izvedbo njihovih programov.
Dinamika financiranja:
Mesečno nakazilo, praviloma po
dvanajstinah v proračunskem letu
oziroma po dinamiki realizacije programov, skladno z določili pogodbe.
183301 - Sklad za ljubiteljsko kulturo
Pravne podlage:
Pogodba z Republiškim skladom za
ljubiteljsko kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Opis namena porabe:
Opravljanje skupnih nalog na področju kulture.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Realizacija skupnih programov v
občini Domžale na področju kulture.
Dinamika financiranja:
Mesečno nakazilo, praviloma po
dvanajstinah v proračunskem letu
oziroma po dinamiki realizacije programov, skladno z določili pogodbe.
183302 - Sofinanciranje kulturnih
prireditev
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o uresničevanju javnega interesa za
kulturo.
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Opis namena porabe:
Razdelitev sredstev na podlagi
odobrenih programov, poslanih na
javno povabilo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Vzpodbujanje kulturnih dejavnosti
na področju občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
183303 – Gostičevi dnevi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
V sklopu praznovanja Gostičevih
dnevov bo občina sofinancirala: stroške povezane s pripravo in postavitvijo razstave ob obletnici rojstva Jožeta
Gostiča, izdelavo vabil, plakatov, koncertnih listov, poštnine, plakatiranja,
najema dvorane, stroške organizacije,
stroške nastopajočih (zbori, solisti),
kreacije zvoka ob prireditvi, priprave
strokovnega teksta, cvetlični aranžmaji in avtobusnih prevozov do
višine sredstev, ki bodo zagotovljena
v proračunu.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Gostičevih dnevov,
ki jih organizira Kulturno društvo Jože
Gostič iz Homca na podlagi lastnega
plana in programa.
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Pričakovani cilji:
Omogočiti izvedbo programa ter
omogočiti društvu meddržavno
sodelovanje na kulturnem področju
z opero v Zagrebu s soorganizatorji:
Društvom prijateljev Zagrebške opere, Opero HNK Zagreb in SNG Opera
in balet Ljubljana.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb in
računov predvidoma v prvi polovici
leta proračunskega leta.
183304 - Simfonični orkester Domžale - Kamnik
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje redne dejavnosti
Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sofinanciranje ovrednotenega programa dela Simfoničnega orkestra
Domžale-Kamnik.
Pričakovani cilji:
Omogočanje delovanja simfoničnega orkestra.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila na podlagi pogodbe.
183305 - Godba Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Omogočiti največji skupini v občini, nemoteno izvedbo predvidenega
programa.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sofinanciranje ovrednotenega programa Godbe Domžale.
Pričakovani cilji:
Omogočiti normalno poslovanje in
izvedbo programa Godbe Domžale.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila na podlagi pogodbe.
183306 - Miklavževanje, božično
novoletne prireditve in silvestrovanje
Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo.
Opis namena porabe:
Razdelitev sredstev pretežno na
podlagi javnega povabila ali financiranje stroškov tovrstnih prireditev v
primeru organizacije s strani občine
ali javnih zavodov. Načrtujejo se
tudi določena sredstva za izvedbo
silvestrovanja in s silvestrovanjem
povezanih prazničnih prireditev v organizaciji Občine Domžale ali javnega
zavoda občine.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev načrtujemo na podlagi realizacije preteklega obdobja.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje javnega interesa na
področju vzpodbujanja dejavnosti
oz. prireditev v času miklavževanja,
božično-novoletnih prireditev ter organizacija silvestrovanja.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi odločb.
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183307- Pustni karneval Vir
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje izvedbe že tradicionalnega, tokrat 20. jubilejnega
pustnega karnevala na Viru.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi realizacije v preteklem
obdobju.
Pričakovani cilji:
Omogočiti realizacijo vsakoletnega
pustnega karnevala na Viru.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo na podlagi dokumentiranega zahtevka v prvi polovici
proračunskega leta.
18039004 – Mediji in avdiovizualna
kultura
183400 - Glasilo Slamnik
Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi Glasila Slamnik.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju
stroškov izdaje občinskega glasila.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je predlagana glede
na predvidene stroške in števila izdaj
glasila.
Pričakovani cilji:
Obveščanje občanov.
Dinamika financiranja:
Mesečna plačila na podlagi pogodbe.
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18039005 – Drugi programi v
kulturi
183500 - Obnova poletnega gledališča Studenec
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove poletnega gledališča na
Studencu, predvsem dokončno dograditev varnega dohoda do sanitarij,
ureditev stopnišča, vključno s streho
nad stopnicami in morebitna druga
nujna vzdrževalna dela.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
ocene potrebnih del.
Pričakovani cilji:
Ureditev gledališča z vidika varnosti obiskovalcev.
Dinamika financiranja:
Eno ali več izplačil na podlagi podpisane pogodbe in dokazil o realizaciji del, predvidoma v drugi polovici
proračunskega leta.
183502 - Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih
domov
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so razdeljena na podlagi
vlog, ki jih lastniki oz. uporabniki
kulturnih domov pošljejo na javno
povabilo.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
obsega realizacije preteklega obdobja.
Pričakovani cilji:
Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
1804 – Podpora posebnim skupinam
18049001 – Programi veteranskih
organizacij
184100 - Dotacija organizacijam in
društvom
Pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva v višini 8.600 EUR letno
se namenja za delovanje:
- Občinskega odbora za vrednote
NOV Domžale - 3.526 EUR
- Občinske konference častnikov
Domžale - 1.763 EUR
- Zveze vojnih veteranov za Slovenijo – 1.763 EUR
- Združenja mobilizirancev Domžale
– 516 EUR
- Društva izgnancev Domžale – 516
EUR in
- Društva vojaških vojnih invalidov
Domžale – 516 EUR.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Pri določitvi deležev za posamezno
organizacijo oz. društvo se upošteva
število članov ter aktivnosti društva,
način njihovega delovanja, pri čemer
se upošteva tudi plačilo stroškov za
redno delovanje (redne uradne ure v
najetih prostorih).
Pričakovani cilji:
Dotacije omogočajo delovanje teh
organizacij in društev, saj lastnih prihodkov – razen članarine praktično
nimajo, večina pa mora pokrivati
osnovne materialne stroške (najemnina, voda, elektrika ipd.).
Dinamika financiranja:
Do sprejema proračuna po mesečnih dvanajstinah iz leta 2009, nato
poračun in dvanajstine glede na odobrena sredstva v letu 2010.
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 – Programi športa
185100 - Program športa in rekreacije
Pravna podlaga:
Zakon o športu, Zakon o lokalni
samoupravi, Odlok o vrednotenju in
sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje najema telovadnic
in športnih površin, sofinanciranje
športnih in rekreativnih programov
izvajalcev, ki delujejo na območju
občine Domžale. Društvom se za sofinanciranje programov v letu 2010

121

namenja 260.000 EUR, 97.000 EUR pa
sofinanciranju telovadnih in športnih
površin in pa študiji o načinu izračuna
stroškov najema telovadnih in športnih površin.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije v občini
Domžale.
Dinamika financiranja:
Po izdaji sklepov, na podlagi javnega razpisa in na tej podlagi mesečne
dotacije na podlagi pogodb. Sofinanciranje najemnin pa na podlagi
pogodb in dokumentiranih zahtevkov,
predvidoma mesečno.
185101 - Sofinanciranje ostalih
športnih objektov in opreme
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotoviti nujna in investicijsko
vzdrževalna dela športnih objektov
in opreme, za katere v proračunu ni
zagotovljenih namenskih sredstev za
investicijsko vzdrževanje ali opremo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje izvajanja športnih in
rekreativnih programov.
Dinamika financiranja:
Po izdaji odločb, na podlagi javnega povabila, se izplačila vršijo na
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podlagi dokumentiranih zahtevkov
med letom.
185102 - Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih in mednarodnih
prireditvah
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in
drugih aktivnosti iz proračuna Občine
Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih
in mednarodnih prireditvah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi potreb in
programov društev.
Pričakovani cilji:
Omogočiti udeležbo športnikom
na večjih prireditvah in promocija
občine.
Dinamika financiranja:
Plačila med letom, odvisno od števila vlog in programov.
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.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Predviden obseg sredstev za delovanje zavoda načrtujemo na podlagi
plana zavoda, pri čemer so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške poslovanja, za izvajanje vzdrževanja občinskih športnih
objektov v upravljanju zavoda (dom
športnih organizacij, večnamenska
asfaltna ploščad s pripadajočimi zelenimi površinami v Športnem parku, letno kopališče Domžale, večnamenski
šotor v ŠP, skate park v Športnem parku Domžale, otroška igrišča in druge
večnamenske ploščadi, športni park
na Viru, teniška dvorana in teniška
igrišča v Športnem parku Domžale,
malo otroško igrišče v Športnem
parku Domžale, Hala komunalnega
centra, Stadion Domžale, drsališče
oziroma večnamensko športno igrišče
v Športnem parku Domžale, Balinišče
Domžale, Trim steza Športni park
Domžale in Trim steza Šumberk) ter
tudi sredstva za izvajanje skupnih programov športnih društev. Načrtujemo
tudi sredstva za revizijo projektov
HKC in potrebno spremembo projektne, tehnične oziroma novelacije
investicijske dokumentacije.
Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije, upravljanje športnih površin in skrb za
športne objekte v občinski lasti v
občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila na podlagi pogodbe.
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185105 - Vzdrževanje in upravljanje
športnih objektov občinskega pomena – Dom športnih organizacij
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sanacija strehe v domu športnih
organizacij s sredstvi tekočega proračuna in prenesenimi pogodbenimi
obveznosti preteklih let ter sredstvi
iz javnega razpisa (MŠŠ), načrtovani
dodatni prostori za športne dejavnosti, stroške skate parka in trim steze
(oprema), vzdrževanje in obratovanje
teptalnega stroja oz. morebitna in
druga nujna vzdrževalna dela, ki se
pojavijo med posameznim proračunskim letom. Načrtovana so tudi sredstva za nabavo vozila za vzdrževalce
športnih objektov v občinski lasti, za
katerega bo del sredstev zagotovljenih iz sredstev, namenjenih za vzdrževanje ostalih objektov v upravljanju
Zavoda za šport in rekreacijo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi predvidenega obsega vzdrževalnih del.
Pričakovani cilji:
Usposobitev objektov za nemoteno
izvajanje športnih in rekreativnih
programov in zagotovitev ustreznih
in funkcionalnih igralnih površin za
šport in rekreacijo.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila oz. nakazila za
tekoča vzdrževanja v skladu s pogodbo, investicijsko vzdrževanje pa
na podlagi pogodbe neenakomerno
preko proračunskega leta., odvisno
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od realizacije oz. dostavljene dokumentacije.
185106 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega
pomena - Hala KC
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena dokončanju nujno potrebnih aktivnosti, ki
zagotavljajo varno uporabo objekta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi
finančne ocene nujno potrebnih del
za zagotovitev varne uporabe objekta.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Sredstva se izplačujejo na podlagi
pogodbe in dostavljenih dokumentiranih zahtevkov o izvedbi dogovorjenih del, časovno neenakomerno preko
proračunskega leta.
185107 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega
pomena - Športni park Vir
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje tekočih in investicijsko- vzdrževalnih del otroškega
igrišča in športnega parka Vir, v upravljanju Zavoda za šport in rekreacije.
Sredstva bodo porabljena za tekoče
vzdrževanje kot npr. nabava mivke,
sanacijo travnate površine nogome-
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tnega igrišča, delno pokrivanje obratovalnih stroškov (voda, elektrika) in
investicijsko vzdrževanje.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi
predvidenega obsega vzdrževalnih
del.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Mesečne dotacije za tekoče vzdrževanje in izplačila na podlagi pogodbe
in dostavljenih računov, časovno neenakomerno preko proračunskega leta.
185108 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega
pomena - Športni park Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za vzdrževalna dela na objektih v Športnem parku
Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi predvidenega obsega osnovnih vzdrževalnih del v Športnem
parku Domžale, predvsem glavnega
nogometnega igrišča, pomožnih nogometnih igrišč in večnamenskega
šotora. Del sredstev se namenja pokrivanju stroškov porabe električne energije - obračunska moč za vse objekte
oziroma porabnike, ki so priključeni
na TP Stadion Domžale.
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Pričakovani cilji:
Usposobitev in kvalitetno vzdrževanje objektov za nemoteno izvajanje
športnih programov.
Dinamika financiranja
Mesečna izplačila na podlagi podpisane pogodbe za tekoče vzdrževanje.
185109 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega
pomena – Teniška dvorana in
igrišče
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za sofinanciranje tekočega in investicijskega
vzdrževanja na podlagi pogodbe o
upravljanju z Zavodom za šport in
rekreacijo oz. letno sklenjene pogodbe v ta namen. Načrtovana so
naslednja nujna dela: sanacija strešne
konstrukcije in kritine na garderobnih
prostorih, sanacija sistema ogrevanja,
zaključek projekta rekonstrukcije
strehe in stranskih oblog, ki se bo
realiziral v daljšem časovnem obdobju
(del sredstev zagotavlja tudi Fundacija za šport in pristojno ministrstvo),
druga nujna investicijsko vzdrževalna
dela (zamenjava velikega bojlerja,
rekonstrukcija ogrevalnega sistema
v garderobnih in pisarniških prostorih ter gostinskem lokalu-zamenjava
»panterm« ogrevanja teh prostorov in
tal, manjša popravila ipd.).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del.
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila za tekoče vzdrževanje in plačila dokumentiranih zahtevkov za investicijsko vzdrževalna
dela na podlagi pogodbe.
185110 - Sofinanciranje Športnega
parka Dob
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Vzdrževanje objektov v športnem
parku Dob.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodbe in
dostavljenih računov, časovno neenakomerno preko proračunskega leta.
185111 - Sofinanciranje Športnega
parka Ihan
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Vzdrževanje objektov v športnem
parku Ihan.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del.
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodbe in
dostavljenih računov, časovno neenakomerno preko posameznega
proračunskega leta.
185112 - Športni programi za ŠŠD
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o športu, Letni program športa in
rekreacije.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena organizaciji, koordinaciji in izvajanju programov
športne in rekreativne vzgoje otrok
in mladine, kot so stroški povezani z
izvedbo šolskih športnih tekmovanj,
sofinanciranje udeležbe na višjih nivojih (državnem), sofinanciranje izvedbe
programov v vzgojno varstvenih zavodih, sodelovanje z drugimi občinami
in na državnem nivoju.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtovano na podlagi izbranih
programov v OŠ in vrtcih, za naslednja šolska leta (iz proračuna za leto
2010…..za šolsko leto 2010/2011),
stroški so ocenjeni glede na pretekla
šolska leta in izbrane programe.
Pričakovani cilji:
Realizacija izvedbe vseh načrtovanih tekmovanj na vseh nivojih,
učinkovito strokovno delo, doseženi
rezultati učencev osnovnih šol občine Domžale z drugimi občinami na
državnem nivoju.
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Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe, predvidoma v
enakih mesečnih zneskih (1/12).
185113 – Sofinanciranje Športnega
parka Radomlje
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi .
Opis namena porabe:
Vzdrževanje objektov v športnem
parku Radomlje.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih
površin.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodbe in
dostavljenih računov, časovno neenakomerno preko proračunskega leta,
vendar ne pred sprejemom proračuna.
185114 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega
pomena – Kopališče Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok
o ustanovitvi Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za redni letni servis naprav – priprava za začetek
obratovanja kopališča, nabavo manjkajočih merilnih naprav za tekoče
spremljanje kvalitete vode in drugih
naprav, tekočemu poslovanju kopališča, med drugim tudi za del stroškov nujnih kadrov (reševalec – tudi
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izobraževanje, pomočnik reševalca,
redarji, vzdrževalec strojnih naprav,
blagajniki), nabavo tekočega klora,
stroškov obveznih analiz vode, posebnega čiščenja, nakup deficitarne
reševalne opreme in opreme za prvo
pomoč ipd. Za kvalitetnejše pogoje
obiskovalcev se načrtuje:
- nabava in montaža plastike za
prelivne robove celotnega bazena
(zaključiti v obdobju 2–3 let), obvezna instalacija vodovodne napeljave s toplo vodo do dezinfekcijskih
bazenov (zahteva iz pravilnika in
zahteva inšpekcije),
- nabava senčnikov in ležalnikov za
izposojo obiskovalcem,
- ureditev glavnega vhoda v kopališče, vključno z blagajniško uto,
- rekonstrukcija in povečanje tobogana,
- vgradnja večjega števila klopi, miz
ter igral na zelenih površinah na
območju kopališča,
- nabava zaščitne prevleke za zunanja odbojkarska igrišča in druga
tekoča vzdrževalna dela in nabava
manjših strojev za vzdrževanje
površin na območju kopališča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi predvidenih stroškov vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja.
Pričakovani cilji:
Usposobitev kopališkega bazena v
Domžalah za nemoteno delovanje v
času sezone.
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe mesečna izplačila.

185115 - Športni park Domžale
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so prioritetno namenjena
za celovito urejanje vseh objektov na
območju Športnega parka Domžale in
vsa nujna dela, ki jih je potrebno opraviti za vzpostavitev ustreznega stanja
objektov in okoli objektov kor npr.:
rekonstrukcija in razširitev obeh pomožnih nogometnih igrišč (možnost
sofinanciranja s strani MŠŠ, Fundacija
za šport in že zagotovljena sredstva
Nogometne zveze Slovenije), ureditev
vadbenih in zelenih površin, sanacija
varovalnih in zaščitnih ograj, ureditev
vhodov na posamezne objekte, manjši
investicijsko-vzdrževalni posegi na
različnih objektih, nabava določene
opreme in strojev in drugi posegi
na objektih v upravljanju Zavoda na
območju Športnega parka Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi predračunskih vrednosti.
Pričakovani cilji:
Usposobitev objektov Športnega
parka Domžale za nemoteno izvajanje
programov.
Dinamika financiranja
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi pogodb in dokumentiranih
zahtevkov, glede na dinamiko izvajanja del oziroma nastanek stroškov.
185117 – Drsališče Domžale in
večnamenska ploščad
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
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Opis namena porabe:
Sredstva bodo prioritetno namenjena zagotavljanju pogojev za nemoteno celoletno obratovanje večnamenskega športnega igrišča-drsališča ter
stroške nujnega vzdrževanja večnamenske ploščadi s pripadajočimi
zelenimi površinami. Del sredstev bo
namenjen za pokrivanje obratovalnih
stroškov drsališča v času obratovanja
(voda, elektrika, stroški vzdrževanja
ledene površine v in izven rednega
obratovalnega časa, vključno s stroški
brezplačne uporabe drsališča za šole,
vrtce in rekreativno drsanje, stroškom
priprave drsališča za novo drsalno
sezono ter stroškom demontaže drsališča po koncu sezone) in stroškom
nabave-odkupa opreme pomožnih
objektov na tem območju (kontejnerjigarderobe in oprema za drsanje) ter
morebitnega prekritja objekta tudi s
pomočjo sredstev MŠŠ in Fundacije
za šport.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov in upoštevanju
razpoložljivih proračunskih sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih zimskih drsalnih in letnih površin za otroke in
rekreativce občine Domžale.
Dinamika financiranja
Izplačilo predvidoma mesečno na
podlagi pogodb in računov, odvisno
od dinamike realizacije projekta.
185119 - Balinišče v Športnem
parku
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
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Opis namena porabe:
Financiranje stroškov izdelavo PGD
dokumentacije za legalizacijo objekta
in delno sofinanciranje tekočega vzdrževanja (manjši vzdrževalni stroški,
stroški zavarovanja objekta).
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi predloga Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti pogoje legalnega delovanja Balinišča.
Dinamika financiranja:
Plačilo na podlagi pogodbe z Zavodom za šport in rekreacijo in dokumentiranih zahtevkov o realizaciji.
185199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
18059002 – Programi za mladino
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185201 - Delo z mladimi
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Spodbujanje izvajanja programov,
ki vključujejo mlade. Sredstva se delijo na podlagi javnega povabila.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
S sofinanciranjem programov za
delo z mladimi na raznih področjih
pričakujemo večje angažiranje mladih
v raznih dejavnostih.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
185202 - Mladinski svet
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje projektov in materialnih stroškov za delo Mladinskega
sveta.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi že realiziranih in predvidenih projektov.
Pričakovani cilji:
Združevanje mladih z namenom, da
svoje želje, potrebe, težave, sposobnosti in pričakovanja, sporočijo vsem, ki
jih ni vseeno za mlade in mladostnike.
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Dinamika financiranja:
Praviloma polletna nakazila, skladno s pogodbo.
185203 – Center za mlade
Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi Centra za
mlade.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu
poslovanju zavoda in izvajanju rednih
in dodatnih programov oziroma dejavnosti, kot je delovanje lokalne akcijske
skupine, varne točke, mladinski kulturni center ipd.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Potrebna sredstva načrtujemo na
podlagi obsega programa in števila
zaposlenih ter s tem povezani nastali
stroški, upoštevaje preteklo poslovanje in dodatne programe.
Pričakovani cilji:
Kvalitetnejše preživljanje prostega
časa mladih, preventivne in druge
dejavnosti, namenjene mladim.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi
pogodbe.
185204 – Zveza prijateljev mladine
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih in drugih stroškov
delovanja društva (tudi plačilu najemnine).
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Omogočiti redno delovanje društva
z delnim pokrivanjem stroškov najema in drugih obratovalnih stroškov.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi
pogodbe.
185299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
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192100 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva
Pravne podlage:
Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, Sklepi Občinskega sveta Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Občina na podlagi računov zavodov, financira razliko med ceno
programa in plačilom staršev, glede
na njihov socialni položaj, za otroke,
ki imajo stalno bivališče v občini
Domžale.
Poleg navedene razlike občina,
kot ustanoviteljica javnih zavodov, v
skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo pokriva tudi
stroške, ki ne sodijo v ceno programa (finančna sredstva za nudenje
dodatne strokovne pomoči otrokom
s posebnimi potrebami, sredstva za
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev zaradi bolezni ali
poškodbe do 30 dni, sredstva v višini
cene programa brez živil za število
otrok, ki predstavlja razliko med
dejanskim številom otrok v oddelku
in normativnim številom, sredstva
za delo sindikalnih zaupnikov, ipd.).
Staršem otrok, za katere je Občina
Domžale po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v vrtec, ki opravlja
javno službo izven območja občine
Domžale, se v skladu s sprejetim
sklepom Občinskega sveta, plačilo
dodatno zniža tako, da plačujejo enak
znesek kot bi ga plačali, če bi imeli
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otroka vključenega v domžalski vrtec.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
se financira tudi stroške rezervacij v
poletnih mesecih in pa stroške sofinanciranja dela programa za otroke,
ki so odsotni daljše obdobje zaradi
bolezni ali poškodbe na podlagi
ustreznih zdravniških potrdil. Poleg
tega se za zagotovitev specifičnih
potreb otrok vključenih v OŠ Roje
sofinancira svetovalnega delavca in
pa nevrofizioterapevta. Na podlagi
Sklepa Občinskega sveta se Vrtcu
Domžale zagotavljajo sredstva za
pokrivanje dodatnih stroškov (izven
cene programa), zaradi večjega števila lokacij in s tem povezanih stroškov.
Načrtujemo tudi stroške dopolnitve
ali spremembe programske opreme
za vodenje postopkov izdaje odločb
za znižano plačilo vrtca.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi obsega izvajanja dejavnosti in računov vrtcev iz preteklih
obdobij.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev nemotenega poslovanja zavodov, ki opravljajo varstvo in
vzgojo predšolskih otrok.
Dinamika financiranja:
Mesečno, praviloma na podlagi
izstavljenih računov.
192101 - Predšolski programi
Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Financiranje stroškov dela vzgojiteljic in stroškov za izvedbo programa
za izvajanje dodatnih predšolskih
programov predvsem za predšolske
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otroke, ki niso vključeni v druge
vzgojne programe (vrtec) in poteka
tekom leta. Pri tem starši prispevajo
minimalni delež (predvsem malica),
vse ostale stroške pa pokriva občina
na podlagi zahtevkov javnih vrtcev, t.j.
Vrtca Urša in Vrtca Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Dejanski stroški na podlagi zahtevkov vrtcev so podlaga za obseg
načrtovanih sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti vsem predšolskim otrokom, tudi tistim, ki niso vključeni v
vrtce, organizirano obliko pristopa
vzgojnih ravnanj.
Dinamika financiranja:
Nakazilo na podlagi pogodb in mesečnih, dokumentiranih zahtevkov.
192102 - Vzgojni pripomočki v
vrtcih
Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Financiranje nabave vzgojnih pripomočkov za otroke, vključene v
predšolske programe (npr. igrače,
telesnovzgojna sredstva, knjige idr.
pripomočki) za javna in koncesijska
vrtca, ki izvajata takšen program.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije
v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih pripomočkov
za vzgojno delo.
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Dinamika financiranja:
Izplačilo na podlagi pogodb in
prejetih zahtevkov, neenakomerno
tekom proračunskega leta.
192103 - Oprema oddelkov vrtcev
Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za
sofinanciranje opreme javnih vrtcev
ter vrtcev s podeljeno koncesijo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi amortizacijskih vrednosti in specifičnih potreb,
upoštevaje število oddelkov in otrok,
v skladu s sprejetim planom proračuna in predlogi vrtcev.
Pričakovani cilji:
Ustrezna oprema javnih vrtcev in
vrtcev s koncesijo za kvalitetno opravljanje vzgojnovarstvenega dela.
Dinamika financiranja:
Predvidoma enkratno letno izplačilo javnim vrtcem in vrtcem s koncesijo
na podlagi dokazil o realizaciji oz. v
skladu s pogodbo.
192104 - Investicijsko vzdrževanje
vrtcev
Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev, ki opravljajo programe predšolske vzgoje, kot tudi vrtcev s koncesijo.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo predvidena večja vzdrževalna dela javnih zavodov, ki opravljajo programe predšolske vzgoje
in vrtcev s koncesijo in pa študijo
oziroma strokovni pregled predlogov
vrtcev in določitev prioritetnih del
investicijskega vzdrževanja, kot tudi
morebitna nujna vzdrževalna dela, ki
se pojavijo med letom. Del sredstev
obsega intervencijska rezerva.
Pričakovani cilji:
Vzdrževanje stavb javnih zavodov
in drugih, ki izvajajo program predšolske vzgoje oz. zagotovitev ustreznih
prostorskih pogojev.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb, računov, situacij oz. dokumentiranih
zahtevkov.
192105 - Izgradnja in vzdrževanje
otroških igrišč
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževanje javnih
igrišč (vključno obnova opreme –
igral, ipd.), gradnja novih igrišč in
vzdrževanje ostalih obstoječih igrišč
ter drugih površin v javnem interesu
na območju občine Domžale ter tekoče vzdrževanje otroških igrišč in
drugih javnih površin za ta namen.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
realiziranih vzdrževalnih del v preteklem obdobju.
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Pričakovani cilji:
Vzdrževana javna in druga igrišča
v javnem interesu.
Dinamika financiranja:
Mesečno pokrivanje računov na
podlagi pogodb za tekoče vzdrževanje, za investicijsko vzdrževanje,
gradnjo pa na podlagi dokumentacije
o realizaciji, neenakomerno tekom
proračunskega leta.
192109 – Sklad za vrtce
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon
o vrtcih.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena študijam,
pripravi investicijske in projektne
dokumentacije ter drugim stroškom,
potrebnim za zagotovitev dodatnih
kapacitet (z novogradnjo – prednostno vrtec v Krtini ali s preureditvijo
v obstoječih vrtcih) ipd..
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ocena potrebnih sredstev za pridobitev ustrezne dokumentacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pridobitev dodatnih prostorov za
izvajanje predšolske vzgoje.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na podlagi računov po sklenjenih pogodbah, predvidoma neenakomerno preko leta.
192110 – Vrtec Češmin - najemnina
Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
stroškov najema na podlagi najemne
pogodbe med Vrtcem Urša in najemodajalcem za prostore enote Češmin.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi najemne pogodbe med
vrtcem in najemodajalcem.
Pričakovani cilji:
Pridobitev dodatnih prostorov za
izvajanje predšolske vzgoje.
Dinamika financiranja:
Predvidoma mesečna izplačila na
podlagi pogodbe z vrtcem o zagotavljanju sredstev.
192112 – Vrtec Krtina
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
stroškov (projektna dokumentacija,
pridobivanje dovoljenj, inženiring, izgradnja, oprema, drobni inventar idr.),
vezanih na izgradnjo novega vrtca
ter načrtovane možnosti izvajanja I.
triade osnovne šole v prostorih vrtca
ter stroškov povezanih z realizacijo
organizacijske povezave (kuhinja
ipd.) z matično šolo na Dobu oziroma
podružnično šolo v Krtini. Načrtuje se
najem kredita.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene.
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih kapacitet
za predšolsko vzgojo in prvo triado
osnovne šole.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
192113 – Ureditev otroškega igrišča na Rovah – I. faza
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena I. fazi ureditve otroškega igrišča na Rovah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene.
Pričakovani cilji:
Vzdrževano igrišče v javnem interesu.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v drugi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
192199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
1903 – Primarno in sekundarno
izobraževanje
19039001 – Osnovno šolstvo
193100 – Materialni stroški osnovnih šol
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Občina kot ustanoviteljica šolam
zagotavlja sredstva za pokrivanje
stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s
prostorom za izvajanje programa
osnovnih šol in Glasbene šole Domžale, kateri je potrebno v skladu z
zakonom zagotavljati tudi sredstva
za nadomestilo stroškov delavcev, v
skladu s kolektivno pogodbo, OŠ Dragomelj pa nekatere stroške na podlagi
medsebojnega dogovora soustanoviteljic. Med drugim se zagotavljajo tudi
sredstva za dodatne stroške, vezane
na uvedbo sistema HCCP in s tem
povezanih prevozov hrane in pregleda
živil idr. Namesto nakupa novih vozil
se osnovne šole praviloma poslužujejo
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storitev obeh javnih vrtcev, v kolikor
zasedenost vozil to dopušča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izhodišče predvidenega obsega
sredstev je s strani ustanovitelja
ocenjena višina cene posameznih
stroškov oz. storitev.
Pričakovani cilji:
V skladu z zakonom zagotovljeno
normalno poslovanje osnovnih šol in
glasbene šole.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna nakazila na podlagi
pogodb.
193102 - Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekmovanj učencev ter pokrivanju skupnih izobraževanj učiteljev,
ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo,
so pa v interesu ustanovitelja (občine). Razdelilnik sredstev se lahko
opravi na predlog Aktiva ravnateljev
domžalskih šol.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije v
preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje dodatnih dejavnosti
osnovnih šol oziroma glasbene šole.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodbe oziroma zahtevka na podlagi dejansko
izvedenih tekmovanj in izobraževanj
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(regijska, državna) do višine proračunskih sredstev, praviloma neenakomerno med proračunskim letom.
193103 - Prireditev za najboljše
učence in zlate maturante in
srečanje upokojenih učiteljev in
vzgojiteljev
Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Zakon o lokalni
samoupravi.
Opis namena porabe:
Izvedba prireditve za najboljše
učence osnovnih šol, glasbene šole
ter dijake gimnazije v Domžalah in
Srednje šole v Domžalah kakor tudi
izvedba prireditve za zlate maturante
ter nagrade učencem oz. dijakom kot
tudi zagotovitev sredstev za srečanje
upokojenih učiteljev in vzgojiteljev.
Del sredstev je namenjen tudi za nagrade najboljšim učencem, dijakom,
zlatim maturantom, praviloma v obliki
knjige in letne karte za kopališče v
Domžalah, kot tudi stroški pogostitve.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov iz tega
naslova je podlaga za načrtovan obseg sredstev.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje učencev k boljšemu
uspehu oz. znanju v šoli ter letno
srečanje upokojenih učiteljev ter
vzgojiteljev.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi računov za opravljene storitve, praviloma
v drugi polovici proračunskega leta.
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193104 - Varstvo učencev - vozačev
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževanja.
Opis namena porabe:
Zagotovitev varstva učencev vozačev.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izhodišče za izračun je delovna ura
učitelja ter število opravljenih delovnih ur za posamezno osnovno šolo.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznega varstva
vozačev v skladu z zakonom.
Dinamika financiranja:
Predvidoma mesečno, na podlagi
specificiranih zahtevkov šol o realizaciji.
193105 - Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 1.
oz. 2. razredov devetletke
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževanja.
Opis namena porabe:
Financiranje izvajanja dodatnega
pouka tujega jezika na razredni stopnji Osnovne šole Roje, pri čemer
občina krije stroške ene pedagoške
ure na teden. Načrtujemo sofinanciranje predvidoma 1,5 pedagoške
ure (odvisno od obsega proračunskih
sredstev) vzgojiteljice na teden na
oddelek v 1. ali 2. razredu devetletke
na podlagi predloga osnovne šole (gre
za del stroškov dela, ki jih ne pokriva
pristojno ministrstvo).
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Izhodiščne plače učiteljev oz. vzgojiteljev in podatki o številu oddelkov
iz organizacijskih poročil šol so podlaga za izračun potrebnega obsega
sredstev.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje znanja tujih jezikov
osnovnošolcev OŠ Roje že v 3. ali 4.
razredu ter možnost lažjega prehoda
učencev začetnih razredov devetletke
(1. oz. 2. razred) v nadaljnje razrede
s podaljšano hkratno prisotnostjo
učiteljice in vzgojiteljice v razredu.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi zahtevkov
osnovnih šol in na podlagi pogodbe.
193106 - Oprema šol
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sredstva za zagotovitev potrebne
opreme v osnovnih šolah za opravljanje dejavnosti.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi planov šol ob upoštevanju amortizacijskih vrednosti, števila
učencev, specifičnih potreb ter izvajanja programa devetletke, načrtujemo
potrebna sredstva.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustrezne opreme za
kvalitetno izobraževanje v šolah.
Dinamika financiranja:
Izplačila šolam na podlagi pogodb,
praviloma neenakomerno med proračunskim letom.
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193107 - Investicijsko vzdrževanje
šol
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževanja.
Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževanje osnovnih
šol.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi predlogov
posameznih šol in razpoložljivih investicijskih sredstev. Dela se bodo
realizirala po prioriteti glede na
strokovni predlog (analiza potreb
oziroma študija) na osnovi pregleda
predlaganih potrebnih investicijskih
del posameznih šol.
Za večja vzdrževalna dela se zagotavljajo tudi sredstva za ustrezen nadzor oz. morebitno potrebne projekte
ter druga nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih ni mogoče
načrtovati (intervencijska popravila
npr. zaradi izliva vode ipd.).
Pričakovani cilji:
Vzdrževanje obstoječih šolskih
prostorov.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb, računov, situacij, praviloma v drugi polovici proračunskega leta.
193109 – Sklad za osnovne šole
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva načrtovanega najema kredita so namenjena nakupu zemljišč,
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projektni dokumentaciji in drugim
stroškom, vezanim na izgradnjo potrebnih kapacitet osnovnih šol. Načrtuje se nakup zemljišč za šolo na Viru
in s tem povezani stroški.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene odkupa zemljišč.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev potrebnih kapacitet za
izvajanje osnovnega izobraževanja.
Dinamika financiranja:
Plačila na podlagi sklenjenih pogodb oziroma izdanih naročil, predvidoma neenakomerno med letom.
193199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
19039003 – Splošno srednje in
poklicno šolstvo

137

193300 - Gimnazija Domžale
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pogodba o soustanoviteljstvu javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale.
Opis namena porabe:
Občina Domžale kot soustanoviteljica gimnazije zagotavlja sredstva
za sofinanciranje pogojev za izvajanje programa splošne gimnazije v
Domžalah.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo predvideno višino
sredstev za sofinanciranje ustreznih
pogojev delovanja gimnazije na podlagi plana zavoda.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti mladim po končanem
osnovnem izobraževanju možnost
nadaljevanja šolanja.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi dokumentiranih zahtevkov,
v skladu s pogodbo, predvidoma v
drugi polovici proračunskega leta.
1905 – Drugi izobraževalni programi
19059002 – Druge oblike izobraževanja
195200 - Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture

Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja društev
oz. njihovih programov s področja
raziskovanja in tehnične kulture.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sofinanciranje načrtujemo na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje izvedbe programov
s področja raziskovanja in tehnične
kulture.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
195202 – Tehnična kultura
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja društev
oz. njihovih programov s področja
tehnične kulture.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so predvidena na podlagi
ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje izvedbe programov s
področja tehnične kulture.
Dinamika financiranja:
Sredstva se bodo dodeljevala na
podlagi izdanih odločb na osnovi javnega povabila, predvidoma v drugi
polovici proračunskega leta.

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, javno
povabilo.
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195299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
1906 – Pomoči šolajočim
19069001 – Pomoči v osnovnem
šolstvu
196100 - Prevozi učencev
Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
osnovni šoli.
Opis namena porabe:
Financiranje prevozov otrok v
osnovno šolo, ki so od šole oddaljeni
nad in pod 4 kilometre (pod 4 kilometre le v primeru, če gre z vidika
varnosti za nevarno pot v šolo, oziroma v primeru prevoza v 1. razredu
devetletnega programa ali v skladu z
določili odločbe o usmeritvi otroka s
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posebnimi potrebami). Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o
usmeritvi določeno izvajanje dodatne
strokovne pomoči v zavodu za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo tudi
pravico do povračila stroškov prevoza
do zavoda, v katerem se ta pomoč
izvaja, če je njihovo prebivališče od
tega zavoda oddaljeno več kot štiri
kilometre. Načrtujemo tudi stroške
skupnega nastopa šol pri oddaji javnega naročila za prevoz učencev.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov se oblikuje na podlagi realizacije predhodnega
obdobja.
Pričakovani cilji:
Zaradi upoštevanja zakonskih določil zmanjšanje nevarnosti za prihod
otrok v šolo.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila na podlagi izstavljenih zahtevkov in ustreznih prilog
osnovnih šol na podlagi pogodb in
izplačila na podlagi odločb.
196101 - Sofinanciranje zimovanja
Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju
izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje stroškov zimovanj
OŠ, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale, največ
do višine, ki je ne sofinancira pristojno
ministrstvo ali starši in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sofinanciranje zimovanj je načrtovano v obsegu kot v preteklem obdobju, z upoštevanjem obsega programa
in rasti stroškov.
Pričakovani cilji:
Pomoč staršem in s tem večja udeležba učencev v programih zimovanj.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo posamezni šoli,
na podlagi dokazil o izvedbi zimovanja, predvidoma v drugi polovici
proračunskega leta.
196199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
19069002 – Pomoči v srednjem
šolstvu
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196200 - Sofinanciranje dijaških
vozovnic
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje enotne oz. kombinirane vozovnice za dijake in študente
– subvencioniranje dela cene. Zagotavljajo se tudi sredstva za subvencijo
mestnega prometa dijakom in študentom, upoštevaje načrtovano ukinitev
subvencije države.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi predvidenega obsega števila
uporabnikov dijaških in študentskih
vozovnic in cene vozovnice.
Pričakovani cilji:
Pomoč dijakom in študentom pri
prevozu v šolo.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi izstavljenih
računov.
196299 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
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Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
19069003 - Štipendije
196300 - Štipendije Občine Domžale
Pravna podlaga:
Odlok o štipendiranju v občini
Domžale.
Opis namena porabe:
Štipendiranje učencev (dijakov, študentov) na podlagi razpisov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina štipendije je določena z
Odlokom o štipendiranju. Število
podeljenih štipendij je odvisno od razpoložljivih sredstev in števila učencev,
študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev
za nadaljnje štipendiranje oziroma
števila študentov, ki so končali študij.
Poleg rednih mesečnih štipendij se
podeljujejo tudi enkratne štipendije,
oboje na podlagi razpisa.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje nadarjenosti mladih
v naši občini, zagotavljanje socialnih
štipendij in zagotavljaje štipendij za
deficitarne poklice oz. podeljevanje
drugih štipendij, skladno s sprejetim
Odlokom o štipendiranju.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna izplačila štipendij
na podlagi pogodbe oziroma izplačila
enkratnih štipendij na podlagi prejete
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ustrezne dokumentacije, praviloma
v drugi polovici proračunskega leta.
196399 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 - Centri za socialno delo
204100 - Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne
skupine
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov preventivnega dela z mladimi in delovanja
samopomočnih skupin.
141

Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na
podlagi obsega realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Preventivno delo z mladimi z namenom, da ne bi zapadli vplivu slabega
okolja in da bi pridobivali ustrezne
socialne veščine ter nudenje psihosocialne pomoči določenim kategorijam
prebivalstva.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi odločb (praviloma v enkratnih zneskih) na podlagi
dokumentacije o realizaciji, praviloma
v drugi polovici proračunskega leta.
204199 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
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20049003 - Socialno varstvo starih
204300 - Oskrbnine
Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu.
Opis namena porabe:
Plačilo (sofinanciranje) oskrbnin
v višini, ki je posamezniki, glede na
socialne razmere ne morejo plačati.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Ob upoštevanju prejetih računov
oz. dejanske realizacije načrtujemo
potreben obseg sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev institucionalnega varstva oziroma drugih oblik tudi tistim
občanom, ki nimajo dovolj lastnih
sredstev.
Dinamika financiranja:
Redna mesečna plačila na podlagi
prejetih računov zavodov.
204301 - Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči ostarelim na domu
Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Odlok
o organiziranju pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev,
koncesijska pogodba.
Opis namena porabe:
Pomoč ostarelim in invalidnim osebam na domu, družinski pomočnik,
varovanje na daljavo.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Potreben obseg sredstev načrtujemo glede na dosedanje povečanje
števila oskrbovancev in zakonsko
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določene subvencije cene. Občina
Domžale, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev, nudi dodatne subvencije. Obseg sredstev je načrtovan
na podlagi trenutnega obsega števila
družinskih pomočnikov.
Pričakovani cilji:
Pomoč ostarelim in invalidnim osebam na domu, s tem pa tudi odlog
namestitve občanov v dom.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi izstavljenih
računov, pogodb oz. obračuna mesečnega nadomestila za izgubljeni
dohodek, s pripadajočimi prispevki v
breme proračuna občine, za družinske
pomočnike.
204302 – Center Bistra – oskrbovana stanovanja
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
stroškov postopkov in nakupa oskrbovanih stanovanj v Centru Bistra
oziroma dnevnega (medgeneracijskega) centra.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi ocene stroškov ter možnosti
najema kredita.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev delovanja civilne družbe, ki se ukvarja s starejšimi in zagotovitev stanovanj za starejše.
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodb, predvidoma
v drugi polovici proračunskega leta.
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204399 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
204400 - Občinske denarne pomoči
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči.
Opis namena porabe:
Pomoč in blažitev socialnih stisk
občanov. Financirajo se tudi stroški
vodenja postopkov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi znane realizacije preteklih obdobij in glede
na znano število socialnih primerov.
Število vlog oz. zahtevkov občanov, ki
so v socialni stiski, se povečuje.
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Pričakovani cilji:
Pomoč pri reševanju socialne stiske
občanov Domžal.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb, preko celega leta
(neenakomerno v posameznem mesecu), glede na število upravičencev
oziroma mesečna izplačila na podlagi pogodbe z izvajalcem vodenja
postopkov.
204401 - Sofinanciranje javnih del
Pravna podlaga:
Javni razpis za izbor javnih del Republiškega Zavoda za zaposlovanje.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov javnih
del, ki so v interesu občine.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo sofinanciranje programov javnih del pri neposrednih in
posrednih uporabnikih proračuna:
javnih zavodih, javnih skladih, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je
Občina Domžale ali se v pretežni meri
financirajo iz občinskega proračuna.
Pričakovani cilji:
Omogočiti izvajanje javnih del na
območju občine Domžale, ki so v javnem interesu.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila izvajalcem javnih
del na podlagi poročil o opravljanju
javnih del in tripartitne pogodbe.
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204402 – Karitas Domžale
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Sklep
Občinskega sveta Občine Domžale,
št. 0073-13/09, z dne 18.02.2009.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena humanitarni dejavnosti Karitas Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi pričakovanih virov, vezanih
na Dodatni sklep k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov in na
podlagi proračunskih zmožnosti.
Pričakovani cilji:
Omogočiti društvu izvajanje humanitarne dejavnosti v času recesije
(tudi stroški bivanja brezdomcev).
Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbo, praviloma v
enkratnem znesku po sprejemu proračuna oziroma v odvisnosti od virov.
204403 – Rdeči križ Domžale
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Sklep
Občinskega sveta Občine Domžale,
št. 0073-13/09, z dne 18.02.2009.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena humanitarni dejavnosti Rdečega križa Domžale.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi pričakovanih virov, vezanih
na Dodatni sklep k Pravilniku o spreUradni Vestnik Št. 2/10

membah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov in na
podlagi proračunskih zmožnosti.
Pričakovani cilji:
Omogočiti društvu izvajanje humanitarne dejavnosti v času recesije (kot
npr. javna kuhinja in stroški bivanja
brezdomcev).
Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbo, praviloma v
enkratnem znesku po sprejemu proračuna oziroma v odvisnosti od virov.
204499 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
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204500 - Preventivni programi za
boj proti drogam
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Javno
povabilo.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje stroškov programov
za preventivni boj proti drogam.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije
sredstev v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Namen je spodbujati programe,
ki omogočajo mladim pridobivanje
ustrezne samopodobe, socialnega
vedenja in s tem zmanjšujejo možnost
negativnega vpliva okolja.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na
podlagi odločb in dokumentacije o
realizaciji, praviloma v drugi polovici
proračunskega leta.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
204600 - Družbeno - socialna in
socialno humanitarna društva ter
javna kuhinja
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči.
Opis namena porabe:
Finančna pomoč društvom pri izvedbi njihovih programov.
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Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije
v preteklem obdobju oz. na podlagi
programov društev in predvidenega
števila obrokov v javni kuhinji.
Pričakovani cilji:
S finančnimi sredstvi omogočiti društvom pogoje za izvajanje zastavljenih
programov, v okviru javne kuhinje pa
nuditi topel obrok določeni strukturi
prebivalcev občine Domžale
Dinamika financiranja:
Praviloma mesečna oz. polletna izplačila v posameznem proračunskem
letu na podlagi odločb, izdanih na
javno povabilo.
204601 - Lipa – Univerza za tretje
življenjsko obdobje

Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi načrtovanih
projektov posameznih društev.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti invalidskim društvom
finančna sredstva za sofinanciranje
posebnih projektov (večji nakupi potrebnih sredstev namenjenih za opravljanje dejavnosti kot npr. kombi ipd.),
za soorganizacijo izrednih prireditev
ipd., kot tudi posebne projekte posameznim invalidom preko invalidskih
in podobnih društev.
Dinamika financiranja:
Nakazila sredstev se opravijo na
osnovi odobrenih prošenj za sofinanciranje posameznih projektov neenakomerno preko celega leta.
204603 - Projekt »Varne hiše«

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje dejavnosti društva.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi načrtovanih
aktivnosti društva.
Pričakovani cilji:
Omogočiti društvu pogoje za izvajanje zastavljenih programov.
Dinamika financiranja:
Praviloma mesečna izplačila na
podlagi pogodbe.
204602 - Invalidska društva
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje posebnih projektov.
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Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Sklep
Občinskega sveta Občine Domžale,
št. 0073-13/09, z dne 18.02.2009.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za donacijo
v projekt »Varne hiše«.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
podlagi pričakovanih virov, vezanih
na Dodatni sklep k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov in na
podlagi proračunskih zmožnosti.
Pričakovani cilji:
Omogočiti ustrezno varnost občanom v tovrstnem projektu.
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Dinamika financiranja:
V skladu s pogodbami, praviloma v
enkratnih zneskih, praviloma po sprejemu proračuna oziroma v odvisnosti
od virov.
204604 – Delovanje društev upokojencev v Domžalah
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje aktivnejšega delovanja upokojencev in starostnikov.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi
ocene potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje društvom finančna
sredstva za izvajanje zastavljenih
programov.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo nakazana na podlagi odločb izdanih na osnovi javnega
povabila.
204699 - Pokrivanje obveznosti
preteklih let
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu
finančnih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na
osnovi sklenjenih pogodb in finančne
realizacije.
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Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih
obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta
oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi
pogoji za izplačilo.
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA
DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 – Obveznosti iz naslova
financiranje izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
221100 - Odplačilo obresti in stroški garancij
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, posojilne
in kreditne pogodbe.
Opisi namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov obresti in stroškov danih
garancij.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Med drugimi operativnimi odhodki
na stroškovnem kontu 4029 so stroški
garancij za zavarovanje kreditov in vsi
stroški povezani z vodenjem kreditov.
Plačila obresti na stroškovnem kontu
4031 se nanašajo na obresti iz dolgoročnih kreditnih pogodb za občinska
najeta posojila, z več poslovnimi bankami. Znesek na stroškovnem kontu
4033 pa se nanaša na plačila obresti
drugim domačim kreditodajalcem,
konkretno na pogodbe vezane na
EKO sklad, ki jih vodi in obračunava
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Banka Koper in pogodbe s Stanovanjskim skladom RS.
Pričakovani cilji:
Zagotavljane sredstev za pokrivanje
stroškov obresti in ostalih stroškov iz
naslova kreditnih pogodb.
Dinamika financiranja:
V skladu z anuitetnimi načrti.
  
221102 - Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, posojilne
in kreditne pogodbe.
Opisi namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov. V
posebnem delu proračuna moramo
prikazovati vsa izplačila iz proračuna, sem spadajo tudi izplačila za
odplačilo dolga, ki ga prikazujemo le
v splošnem delu proračuna v bilanci
C – Račun financiranja. V letu 2010
je postavka planirana višje zaradi
odplačil kredita najetega v letu 2009
za izgradnjo vrtca Gaj v Preserjah
in zaradi treh kreditov za izgradnjo
vodovodov na območju Občine Domžale, ki so s 1.1.2010 prišli v odplačilo
na Občino Domžale zaradi prenosa
javne infrastrukture na Občino. Do
31.12. 2009 je Občina Domžale vršila
zgolj refundacijo stroškov, obresti in
glavnice, ki jih je imelo Javno komunalno podjetje.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Na podlagi posojilnih pogodb in
anuitetnih načrtov.
Pričakovani cilji:
Zagotavljane sredstev za odplačilo
glavnic dolgoročnih kreditov najetih
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pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditojemalcih.
Dinamika financiranja:
V skladu z anuitetnimi načrti.
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.
Opis namena porabe:
Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množičen
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.
V načrtu za proračun 2010 smo predvideli dodatno oblikovano proračunsko rezervo v višini 8.300 EUR, glede
na oceno preteklih dogodkov, ker je
z zakonom določena samo zgornja
meja. Stalna proračunska rezerva se
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oblikuje vsako leto sproti. Stalna proračunska rezerva se je oblikovala tudi
v preteklih letih, vendar ni bila vsako
leto v celoti realizirana (porabljena).
Nerealizirana sredstva proračunske
rezerve, pa se ne prenašajo v skupno
porabo, temveč je za njo v bilanci
stanja v razredu 9 oblikovan poseben
proračunski sklad sredstev stalne
rezerve.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje sredstev v primeru
naravnih nesreč.
Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
232200 - Pomoč ob nesrečah
Pravna podlaga:
Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje pomoči občanom, ki
jih prizadene nesreča.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Glede na izkušnje oz. realizacijo
preteklih let. Postavko je težko točno
planirati, ker je poraba odvisna od
številnih dejavnikov, predvsem pa od
pojavov nesreče.
Pričakovani cilji:
Pomoč prizadetim pri sanaciji posledic nesreče.
Dinamika financiranja:
V skladu s sklepi o dodelitvi pomoči.
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2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska
rezervacija
233100 - Splošna proračunska
rezervacija
Pravna podlaga:
42. člen Zakona o javnih financah,
Zakon o izvrševanju proračuna.
Opis namena porabe:
Skladno z 42. členom ZFJ se v proračunu del predvidenih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija,
ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta
sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Način določitve predlaganega
obsega sredstev:
Določitev višine sredstev proračunske rezervacije je z ZJF omejena do
višine, ki ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Pri načrtovanju višine proračunske
rezervacije smo upoštevali tekočo
realizacijo in izkušnje iz preteklih let,
ter zakonske omejitve.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev sredstev za pokrivanje
nenačrtovanih potreb.
Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.
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