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Domžale, 24. 04. 2009, št. 6    cena z DDV: 3,34 €

Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, štev. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Ur. list RS, št. 123/06, 101/07, 
57/08),  Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 11/09, 11/00, 9/03) in 
20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
16/04–uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Domžale na  
svoji  26. seji dne 22. 04. 2009 sprejel

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA

O PRORAČUNU 

OBČINE DOMŽALE 

ZA LETI 2008 IN 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine 
Domžale za leti 2008 in 2009 (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 3/08 
in 11/08) se spremenijo prihodki in 

odhodki v Bilanci prihodkov in od-
hodkov v splošnem delu proračuna in 
odhodki v posebnem delu proračuna 
ter prejemki v računu financiranja. 

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na 
prihodkovni strani povečajo prihodki:
- na kontu 700020 – Dohodnina – 

občinski vir za 1.233.917 EUR;
- na kontu 720001 – Prihodki od 

prodaje stanovanjskih objektov in 
stanovanj za 26.100 EUR; 

- na kontu 740000 – Prejeta sredstva 
iz naslova tekočih obveznosti dr-
žavnega proračuna za 25.500 EUR; 

in znižajo prihodki:
- na kontu 714105 – Prihodki od ko-

munalnih prispevkov za 500.000 
EUR.

Skupaj se prihodki povečajo za 
785.517 EUR, ki po spremembi  zna-
šajo 23.240.433 EUR.  

V splošnem delu proračuna se, v 
Bilanci prihodkov in odhodkov, na 
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odhodkovni strani povečajo odhodki, 
skupno za 5.588.837 EUR, ki po spre-
membi znašajo 32.571.653 EUR.  

V posebnem delu proračuna, se 
odhodki na področju proračunske 
porabe 01 –  Politični sistem zniža-
jo za 12.000 EUR in po spremembi 
znašajo 356.260 EUR, na področju 
proračunske porabe 04 – Skupne ad-
ministrativne službe in splošne javne 
storitve povečajo za 64.525 EUR in 
po spremembi znašajo 541.195 EUR, 
na področju proračunske porabe 06 
– Lokalna samouprava povečajo za 
49.479 EUR in po spremembi znašajo 
2.629.479 EUR, na področju proračun-
ske porabe 07 – Obramba in ukrepi 
ob izrednih dogodkih  povečajo za 
147.752 EUR in po spremembi znašajo 
515.147 EUR, na področju proračunske 
porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo povečajo za 9.061 EUR in 
po spremembi znašajo 112.461 EUR, 
na področju proračunske porabe 
13 – Promet, prometna infrastruk-
tura in komunikacije povečajo za 
617.570 EUR in po spremembi znašajo 
4.968.043 EUR, na področju proračun-
ske porabe 14 – gospodarstvo pove-
čajo za 4.867 EUR in po spremembi 
znašajo 254.267 EUR, na področju 
proračunske porabe 15 – Varovanje 
okolja in naravne dediščine povečajo 
za 1.181.219 EUR in po spremembi 
znašajo 2.065.219 EUR, na področju 
proračunske porabe 16 – Prostorsko 
planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost povečajo za 1.080.140 EUR 
in po spremembi znašajo 3.285.140 
EUR, na področju proračunske porabe 
17 – Zdravstveno varstvo povečajo za 
91.827 EUR in po spremembi znašajo 

518.827 EUR, na področju proračun-
ske porabe 18 – Kultura, šport in 
nevladne organizacije povečajo za 
853.528 EUR in po spremembi znašajo 
4.067.796 EUR, na področju proračun-
ske porabe 19 – Izobraževanje poveča-
jo za 1.191.734 EUR in po spremembi 
znašajo 11.770.584 EUR, na področju 
proračunske porabe 20 – Socialno 
varstvo povečajo za 191.379 EUR in 
po spremembi znašajo 1.165.679 EUR, 
na področju proračunske porabe 23 
– Intervencijski programi v primerih 
nesreč povečajo za 117.756 EUR in 
po spremembi znašajo 197.056 EUR.

V splošnem delu proračuna se, v 
Računu financiranja zniža domače 
zadolževanje za 1.500.000 EUR in po 
spremembi znaša 3.000.000 EUR. 

2. člen

Iz proračunske postavke 011100 – 
Plače in sejnine občinskih svetnikov 
ter članov delovnih teles občinske-
ga sveta in proračunske postavke  
023100 – Nagrade nadzornega odbora 
se zagotovi prerazporeditev na prora-
čunsko postavko 196300 – štipendije 
Občine Domžale (50%), proračunsko 
postavko 204402 – Karitas Domžale 
(20%), proračunsko postavko 204403 
– RK Domžale (20%) in  proračunsko 
postavko 204603 – projekt varne hiše 
(10%), ki bo omogočila realizacijo do-
govorjenih nalog.

Prerazporeditev opravi župan s 
sklepom skladno z določili Odloka 
o proračunu Občine Domžale za leti 
2008 in 2009.
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3. člen

Sredstva proračuna se smejo zača-
sno nalagati v poslovnih bankah kot 
vezani depozit tako, da v posamezni 
banki ni vezanih v nobenem primeru 
več kot 20% prostih sredstev, če posa-
mezni depozit presega 1.000.000 EUR. 

4. člen

23. člen odloka se po novem glasi:
 (zadolževanje občine in javnih 

podjetij)

 Zaradi kritja odhodkov nad prihod-
ki in odhodki, presežkov nad prejemki 
v računu terjatev in naložb ter odpla-
čila dolgov v računu financiranja se 
občina za proračun leta 2009 lahko 
zadolži do višine 3.000.000 EUR za 
izgradnjo vrtca v Preserjah.

Neposredni in posredni proračunski 
uporabniki in javna podjetja se lahko 
zadolžujejo, če pridobijo soglasje 
Občinskega sveta Občine Domžale. 

5. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-5/09
Datum:    22. 04. 2009

   
                                                                            

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

104900.51723.355.43322.454.916

TEKO I PRIHODKI (70+71) 104848.91722.257.23321.408.316

DAV NI PRIHODKI  (700+703+704+706)70 1061.233.91720.218.83318.984.916

DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK700 1081.233.91716.228.63314.994.716
Dohodnina7000 1081.233.91716.228.63314.994.716

DAVKI NA PREMOŽENJE703 10003.198.6003.198.600
Davki na nepremi nine7030 10001.915.6001.915.600

Davki na premi nine7031 10001.0001.000

Davki na dediš ine in darila7032 1000211.000211.000

Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje7033 10001.071.0001.071.000

DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE704 1000791.600791.600
Davki na posebne storitve7044 100010.00010.000

Drugi davki na uporabo blaga in storitev7047 1000781.600781.600

DRUGI DAVKI706 0000
NEDAV NI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)71 84-385.0002.038.4002.423.400

UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA

710 1000846.200846.200

Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki

7100 1000200200

Prihodki od obresti7102 1000110.000110.000

Prihodki od premoženja7103 1000736.000736.000

TAKSE IN PRISTOJBINE711 100056.20056.200
Upravne takse in pristojbine7111 100056.20056.200

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI712 100058.40058.400
Globe in druge denarne kazni7120 100058.40058.400

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV713 100022.60022.600
Prihodki od prodaje blaga in storitev7130 100022.60022.600

DRUGI NEDAV NI PRIHODKI714 73-385.0001.055.0001.440.000
Drugi nedav ni prihodki7141 73-385.0001.055.0001.440.000

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)72 10526.100510.700484.600

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV720 16826.10064.70038.600
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov7200 16826.10064.70038.600

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG721 0000

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ  IN 
NEOPREDMETENIH DOLGORO NIH SREDSTEV

722 1000446.000446.000

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš7221 1000446.000446.000

PREJETE DONACIJE (730+731+732)73 1000500.000500.000

PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV730 1000500.000500.000
Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb7300 1000500.000500.000

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE731 0000

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH 
NESRE

732 0000

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)74 14125.50087.50062.000

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ

740 14125.50087.50062.000

Prejeta sredstva iz državnega prora una7400 14125.50087.50062.000
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PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA 
IZ SREDSTEV PRORA UNA EVROPSKE UNIJE

741 0000

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)78 0000

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ

787 0000

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1215.703.83732.686.65326.982.816
TEKO I ODHODKI  (400+401+402+403+409)40 114860.7076.985.2376.124.530

PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM400 1004.2001.544.2101.540.010
Pla e in dodatki4000 1004.2001.386.7101.382.510

Regres za letni dopust4001 100042.90042.900

Povra ila in nadomestila4002 100081.65081.650

Sredstva za delovno uspešnost4003 100022.30022.300

Sredstva za nadurno delo4004 10002.0502.050

Drugi izdatki zaposlenim4009 10008.6008.600

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST

401 1000246.050246.050

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje4010 1000111.000111.000

Prispevek za zdravstveno zavarovanje4011 100082.40082.400

Prispevek za zaposlovanje4012 10001.8321.832

Prispevek za starševsko varstvo4013 10001.3181.318

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4015 100049.50049.500

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE402 119798.7515.029.6214.230.870

Pisarniški in splošni material in storitve4020 11346.680404.500357.820

Posebni material in storitve4021 100026.80026.800

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije4022 1000431.300431.300

Prevozni stroški in storitve4023 100012.00012.000

Izdatki za službena potovanja4024 1151.32210.3229.000

Teko e vzdrževanje4025 120473.2402.820.5402.347.300

Poslovne najemnine in zakupnine4026 100039.30039.300

Kazni in odškodnine4027 12550.000250.000200.000

Davek na izpla ane pla e4028 100058.70058.700

Drugi operativni odhodki4029 130227.509976.159748.650

PLA ILA DOMA IH OBRESTI403 100036.70036.700
Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam4031 100016.70016.700

Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im 
kreditodajalcem

4033 100020.00020.000

REZERVE409 18157.756128.65670.900
Splošna prora unska rezervacija4090 19257.756120.35662.600

Prora unska rezerva4091 10008.3008.300

TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413+414)41 1141.353.86511.091.5909.737.725

SUBVENCIJE410 1000119.600119.600

Subvencije javnim podjetjem4100 100020.00020.000

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom4102 100099.60099.600

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

411 112599.5135.811.0965.211.583

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 14455.000180.000125.000

Nadomestila pla4115 10008.0008.000

Štipendije4117 16461.702158.40296.700

Drugi transferi posameznikom4119 110482.8115.464.6944.981.883
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TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

412 113119.5001.060.800941.300

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 113119.5001.060.800941.300

DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI413 118634.8524.100.0943.465.242
Teko i transferi ob inam4130 1000315.000315.000

Teko i transferi v javne sklade4132 100030.00030.000

Teko i transferi v javne zavode4133 120634.8523.755.0943.120.242

TEKO I TRANSFERI V TUJINO414 0000
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)42 1252.252.40611.251.3728.998.966

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV420 1252.252.40611.251.3728.998.966
Nakup zgradb in prostorov4200 92-20.000230.000250.000

Nakup opreme4202 100079.50079.500

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 1271.736.8798.165.8526.428.973

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 12988.068388.468300.400

Nakup zemljiš  in naravnih bogastev4206 1000652.700652.700

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

4208 135446.1201.733.5131.287.393

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog4209 01.3391.3390

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)43 1581.236.8593.358.4542.121.595

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZI NIM 
OSEBAM, KI NISO PRORA UNSKI UPORABNIKI

431 126242.3951.191.295948.900

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam

4310 131166.168695.068528.900

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

4311 11876.227496.227420.000

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM 
UPORABNIKOM

432 185994.4642.167.1591.172.695

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam4321 10004.9004.900

Investicijski transferi javnim zavodom4323 185994.4642.162.2591.167.795

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

206-4.803.320-9.331.220-4.527.900
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IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

75 1000117.600117.600

PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL750 1000117.600117.600
Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov

7500 1000117.600117.600

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV751 0000

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE752 0000
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
 (440+441+442+443)

44 0000

DANA POSOJILA440 0000

POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINAN NIH 
NALOŽB

441 0000

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

442 0000

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

443 0000

1000117.600117.600

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.) 209-4.803.320-9.213.620-4.410.300
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VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)50 67-1.500.0003.000.0004.500.000

DOMA E ZADOLŽEVANJE500 67-1.500.0003.000.0004.500.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah5001 67-1.500.0003.000.0004.500.000

IX. ODPLA ILA  DOLGA  (550)55 100089.70089.700

ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA550 100089.70089.700
Odpla ila kreditov poslovnim bankam5501 100058.40058.400

Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem5503 100031.30031.300

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 66-1.500.0002.910.3004.410.300
XI. STANJE DENARNIH SREDSTEV NA 
RA UNIH DNE 01.01. TEKO EGA LETA

XII. POVE ANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV 
NARA UNIH (I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)

0-6.303.320-6.303.3200

XIII. SPLOŠNI IN REZERVNI SKLAD 0000

SPLOŠNI SKLAD IN DRUGO9009 0000

REZERVNI SKLAD9100 0000
XX. URAVNOTEŽEN PRORA UN 0-6.303.320-6.303.3200
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ODHODKI - spremembe 

SKUPAJ 1565.703.83715.957.93310.254.096

POLITI NI SISTEM01 89-12.000102.000114.000

Politi ni sistem0101 89-12.000102.000114.000

Dejavnost ob inskega sveta01019001 89-12.000102.000114.000

Pla e in sejnine ob inskih svetnikov ter lanov 
delovnih teles ob inskega sveta

011100 89-12.000102.000114.000

Drugi operativni odhodki4029 89-12.000102.000114.000

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

04 13264.525264.525200.000

Druge skupne administrativne službe0403 13264.525264.525200.000

Izvedba protokolarnih dogodkov04039002 06.5256.5250

Pokrivanje obveznosti preteklih let043299 06.5256.5250
Drugi operativni odhodki4029 06.5256.5250

Razpolaganje in upravljanje z ob inskim 
premoženjem

04039003 12958.000258.000200.000

Obveznosti iz  naslova sodb043301 12550.000250.000200.000
Kazni in odškodnine4027 12550.000250.000200.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let043399 08.0008.0000
Pla e in dodatki4000 04.2004.2000

Drugi operativni odhodki4029 03.8003.8000

LOKALNA SAMOUPRAVA06 44769.47989.47920.000

Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 25831.50651.50620.000

Povezovanje lokalnih skupnosti06019003 25831.50651.50620.000

Razvojni programi061300 22525.00045.00020.000
Drugi operativni odhodki4029 22525.00045.00020.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let061399 06.5066.5060
Drugi operativni odhodki4029 06.5066.5060

Dejavnost ob inske uprave0603 037.97337.9730

Administracija ob inske uprave06039001 020.00020.0000

Mestni arhitekt063104 020.00020.0000
Drugi operativni odhodki4029 020.00020.0000

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje ob inske uprave

06039002 017.97317.9730

Pokrivanje obveznosti preteklih let063299 017.97317.9730
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 017.97317.9730

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH07 195147.752302.752155.000

Civilna zaš ita in protipožarna varnost0703 195147.752302.752155.000

Protipožarna varnost07039002 195147.752302.752155.000

Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost073206 15450.000143.00093.000
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 15450.000143.00093.000

Požarni sklad073207 12113.00075.00062.000
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 12113.00075.00062.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let073299 084.75284.7520
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 084.75284.7520

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO11 1269.06143.36134.300
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Program reforme kmetijstva in ž ivilstva1102 1195.08731.18726.100

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu11029001 03.3383.3380

Pokrivanje obveznosti preteklih let112199 03.3383.3380
Drugi operativni odhodki4029 03.3383.3380

Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij11029002 1181.58010.4808.900

Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora112201 1111.0009.9008.900
Teko e vzdrževanje4025 1111.0009.9008.900

Pokrivanje obveznosti preteklih let112299 05805800
Teko e vzdrževanje4025 05805800

Zemljiške operacije11029003 10116917.36917.200

Vzdrževanje poljskih poti112301 94-5008.5009.000
Teko e vzdrževanje4025 94-5008.5009.000

Vzdrževanje melioracijskih jarkov112302 1065008.7008.200
Teko e vzdrževanje4025 1065008.7008.200

Pokrivanje obveznosti preteklih let112399 01691690
Teko e vzdrževanje4025 01691690

Splošne storitve v kmetijstvu1103 1483.97412.1748.200

Zdravstveno varstvo rastlin in živali11039002 1483.97412.1748.200

Varstvo zapuš enih živali113200 1463.80012.0008.200
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1463.80012.0008.200

Pokrivanje obveznosti preteklih let113299 01741740
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 01741740

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

13 131617.5702.595.0431.977.473

Cestni promet in infrastruktura1302 131617.5702.595.0431.977.473

Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest13029001 10759.728959.728900.000

Vzdrževanje javnih prometnih površin132100 10440.000940.000900.000
Teko e vzdrževanje4025 10440.000940.000900.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let132199 019.72819.7280
Teko e vzdrževanje4025 019.72819.7280

Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest13029002 151554.8481.632.3211.077.473

Gradnja obvoznice Vir (jez i ek Tosama)132221 048.00048.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 048.00048.0000

Gradnja plo nika ob Prešernovi cesti v Radomljah 
(odsek od Kulturnega doma do Arboretuma)

132229 50-50.00050.000100.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 50-50.00050.000100.000

Gradnja ceste Prelog - Študa132231 0-100.0000100.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0-100.0000100.000

Rekonstrukcija Jar eve ulice in gradnja parkiriš a 
na Rodici

132232 24725.00042.00017.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 24725.00042.00017.000

Gradnja Šolske ulice v Jaršah132233 0-110.0000110.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0-110.0000110.000

Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domžalah132235 33-100.00050.000150.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 33-100.00050.000150.000

Rekonstrukcija Pelechove ceste v Preserjah132239 21-190.00050.000240.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 21-190.00050.000240.000

Rekonstrukcija ceste Ži e - Zagorica132240 12515.00075.00060.000
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Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 12515.00075.00060.000

Rekonstrukcija Koliške ceste (odsek od križ iš a za 
ZN Škrjan evo do križ iš a z  Dermastjevo)

132242 0-200.0000200.000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0-200.0000200.000

Rekonstrukcija ceste Radomeljske ete132244 11515.000115.473100.473
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 11515.000115.473100.473

Rekonstrukcija Krožne ceste v Žejah132247 016.00016.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 016.00016.0000

Cesta Biš e - Pšata (odsek Pšata - Gobovšek 200 
+ 100 m)

132249 0135.000135.0000

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0135.000135.0000

Rekonstrukcija ceste na Gmajno132250 035.00035.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 035.00035.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let132299 01.015.8481.015.8480
Izdatki za službena potovanja4024 01.3221.3220

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0971.081971.0810

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

4208 043.44543.4450

Urejanje cestnega prometa13029003 02.9942.9940

Pokrivanje obveznosti preteklih let132399 02.9942.9940
Teko e vzdrževanje4025 02.9942.9940

GOSPODARSTVO14 04.8674.8670

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1402 01.8781.8780

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva14029001 01.8781.8780

Pokrivanje obveznosti preteklih let142199 01.8781.8780
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 01.8781.8780

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva1403 02.9892.9890

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva14039002 02.9892.9890

Pokrivanje obveznosti preteklih let143299 02.9892.9890
Drugi operativni odhodki4029 01.6501.6500

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog4209 01.3391.3390

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE15 1.1361.181.2191.295.219114.000

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor1502 1.5211.137.0191.217.01980.000

Zbiranje in ravnanje z odpadki15029001 0394.074394.0740

Pokrivanje obveznosti preteklih let152199 0394.074394.0740
Teko e vzdrževanje4025 0317.847317.8470

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

4311 076.22776.2270

Ravnanje z odpadno vodo15029002 1.024739.306819.30680.000

Gradnja kanalizacije v Ihanu152201 16350.000130.00080.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 16350.000130.00080.000

Gradnja kanalizacije na Pšati152202 050.00050.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 050.00050.0000

Gradnja kanalizacije za naselje Trata152214 020.00020.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 020.00020.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let152299 0619.306619.3060

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0592.132592.1320

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

4208 027.17427.1740
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Izboljšanje stanja okolja15029003 03.6393.6390

Pokrivanje obveznosti preteklih let152399 03.6393.6390
Drugi operativni odhodki4029 03.6393.6390

Upravljanje in nadzor vodnih virov1504 16321.50055.50034.000

Na rtovanje, varstvo in urejanje voda15049001 16321.50055.50034.000

Urejanje voda in protipoplavni ukrepi154100 1217.00041.00034.000
Teko e vzdrževanje4025 1217.00041.00034.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let154199 014.50014.5000
Teko e vzdrževanje4025 014.50014.5000

Splošne okoljevarstvene storitve1506 022.70022.7000

Informacijski sistem varstva okolja in narave15069001 022.70022.7000

Pokrivanje obveznosti preteklih let156199 022.70022.7000
Drugi operativni odhodki4029 022.70022.7000

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

16 2241.080.1401.948.340868.200

Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

1602 459381.948488.448106.500

Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc16029001 1.01876.21884.5188.300

Prostorsko informacijski sistem162102 60-3.3005.0008.300
Pisarniški in splošni material in storitve4020 60-3.3005.0008.300

Vzdrževanje evidenc za odmero NUSZ162103 045.00045.0000
Pisarniški in splošni material in storitve4020 045.00045.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let162199 034.51834.5180
Pisarniški in splošni material in storitve4020 04.9804.9800

Drugi operativni odhodki4029 09.7989.7980

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

4208 019.74019.7400

Prostorsko na rtovanje16029003 411305.730403.93098.200

Izdelava prostorskih aktov162301 16867.000165.20098.200
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

4208 16867.000165.20098.200

Pokrivanje obveznosti preteklih let162399 0238.730238.7300
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

4208 0238.730238.7300

Komunalna dejavnost1603 273572.374902.374330.000

Oskrba z vodo16039001 0216.402216.4020

Obnova in izgradnja komunalnih vodov163100 080.00080.0000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 080.00080.0000

Gradnja vodovoda na Kolovcu do kmetije eh163104 017.50017.5000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 017.50017.5000

Projekti v vodovodno omrežje163106 021.00021.0000
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

4208 021.00021.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let163199 097.90297.9020
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 090.00090.0000

Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 07.9027.9020

Urejanje pokopališ  in pogrebna dejavnost16039002 99-2.481197.519200.000

Pokopališ e Domžale163200 48-105.00095.000200.000
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 48-105.00095.000200.000
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Pokrivanje obveznosti preteklih let163299 0102.519102.5190
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 075.85775.8570

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

4208 026.66226.6620

Objekti za rekreacijo16039003 376358.453488.453130.000

Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme163300 13850.000180.000130.000
Teko e vzdrževanje4025 13850.000180.000130.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let163399 0308.453308.4530
Teko e vzdrževanje4025 013.34313.3430

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 0295.110295.1100

Spodbujanje stanovanjske gradnje1605 124101.818533.518431.700

Spodbujanje stanovanjske gradnje16059002 11243.462399.162355.700

Nakup stanovanj ter drugih objektov165203 92-20.000230.000250.000
Nakup zgradb in prostorov4200 92-20.000230.000250.000

Vzdrževanje poslovnih prostorov165205 57-45.00060.700105.700
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 57-45.00060.700105.700

Pokrivanje obveznosti preteklih let165299 0108.462108.4620
Investicijsko vzdrževanje in obnove4205 0107.193107.1930

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

4208 01.2691.2690

Drugi programi na stanovanjskem podro ju16059003 17758.356134.35676.000

Pokrivanje najemnim do pogodbene višine165303 17125.00060.00035.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 17125.00060.00035.000

Obveznosti do upravnikov165304 12410.00051.00041.000
Drugi operativni odhodki4029 12410.00051.00041.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let165399 023.35623.3560
Drugi operativni odhodki4029 023.35623.3560

Upravljanje in razpolaganje z  zemljiš i (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)

1606 024.00024.0000

Urejanje ob inskih zemljiš16069001 024.00024.0000

Oddaja telekomunikacijskega prostora166102 024.00024.0000
Drugi operativni odhodki4029 024.00024.0000

ZDRAVSTVENO VARSTVO17 12791.827434.827343.000

Preventivni programi zdravstvenega varstva1706 17431.82774.82743.000

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti 
promocije zdravja

17069001 17431.82774.82743.000

Sofinanciranje mamografije, specialnega 
pedagoga in logopeda

176101 12510.80053.80043.000

Teko i transferi v javne zavode4133 12510.80053.80043.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let176199 021.02721.0270
Teko i transferi v javne zavode4133 021.02721.0270

Drugi programi na podro ju zdravstva1707 12060.000360.000300.000

Nujno zdravstveno varstvo17079001 12060.000360.000300.000

Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih177100 11030.000330.000300.000
Drugi transferi posameznikom4119 11030.000330.000300.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let177199 030.00030.0000
Teko i transferi v javne zavode4133 030.00030.0000

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE18 188908.5281.935.6611.027.133
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Ohranjanje kulturne dediš ine1802 0123.197123.1970

Nepremi na kulturna dediš ina18029001 0120.027120.0270

Pokrivanje obveznosti preteklih let182199 0120.027120.0270
Teko e vzdrževanje4025 06.0796.0790

Drugi operativni odhodki4029 019.19719.1970

Teko i transferi v javne zavode4133 022.95022.9500

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije4204 061.19961.1990

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

4208 01.1001.1000

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 03.5003.5000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 06.0026.0020

Premi na kulturna dediš ina18029002 03.1703.1700

Pokrivanje obveznosti preteklih let182299 03.1703.1700
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 03.1703.1700

Programi v kulturi1803 11659.429430.629371.200

Knjižni arstvo in založništvo18039001 1824.92810.9286.000

Založniška dejavnost183101 1332.0008.0006.000
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1332.0008.0006.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let183199 02.9282.9280
Drugi transferi posameznikom4119 01501500

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 01.5521.5520

Teko i transferi v javne zavode4133 01.2261.2260

Umetniški programi18039002 11138.000386.700348.700

Kulturni dom Franca Bernika Domžale183200 10518.000366.700348.700
Teko i transferi v javne zavode4133 10518.000366.700348.700

Pokrivanje obveznosti preteklih let183299 020.00020.0000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 020.00020.0000

Ljubiteljska kultura18039003 20016.50133.00116.500

Godba Domžale183305 1122.00018.50016.500
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 1122.00018.50016.500

Pokrivanje obveznosti preteklih let183399 014.50114.5010
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 09.5019.5010

Teko i transferi v javne zavode4133 05.0005.0000

Šport in prosto asne aktivnosti1805 211725.9021.381.835655.933

Programi športa18059001 223690.1751.252.375562.200

Program športa in rekreacije185100 12470.000362.000292.000
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 12470.000362.000292.000

Javni zavod za šport in rekreacijo185103 12330.000158.500128.500
Teko i transferi v javne zavode4133 12330.000158.500128.500

Športni park Domžale185115 50-50.00050.000100.000
Investicijski transferi javnim zavodom4323 50-50.00050.000100.000

Drsališ e Domžale185117 16025.00066.70041.700
Investicijski transferi javnim zavodom4323 16025.00066.70041.700

Pokrivanje obveznosti preteklih let185199 0615.175615.1750
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 03293290

Teko i transferi v javne zavode4133 024.41124.4110

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4310 014.91614.9160

Investicijski transferi javnim zavodom4323 0575.519575.5190

Programi za mladino18059002 13835.727129.46093.733
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Center za mlade185203 11514.000107.73393.733
Teko i transferi v javne zavode4133 11514.000107.73393.733

Pokrivanje obveznosti preteklih let185299 021.72721.7270
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 021.72721.7270

IZOBRAŽEVANJE19 1271.231.7345.860.6244.628.890

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1902 120828.3495.024.7774.196.428

Vrtci19029001 120828.3495.024.7774.196.428

Stroški izvajanja programa otroškega varstva192100 107290.2014.351.7294.061.528
Drugi transferi posameznikom4119 107290.2014.351.7294.061.528

Investicijsko vzdrževanje vrtcev192104 10910.000121.200111.200
Investicijski transferi javnim zavodom4323 10910.000121.200111.200

Izgradnja in vzdrževanje otroških igriš192105 20525.00048.70023.700
Investicijski transferi javnim zavodom4323 20525.00048.70023.700

Pokrivanje obveznosti preteklih let192199 0503.148503.1480
Teko i transferi v javne zavode4133 0314.511314.5110

Investicijski transferi javnim zavodom4323 0188.637188.6370

Primarno in sekundarno izobraževanje1903 184241.423528.485287.062

Osnovno šolstvo19039001 177221.423508.485287.062

Investicijsko vzdrževanje šol193107 11030.000317.062287.062
Investicijski transferi javnim zavodom4323 11030.000317.062287.062

Pokrivanje obveznosti preteklih let193199 0191.423191.4230
Teko i transferi v javne zavode4133 047.11747.1170

Investicijski transferi javnim zavodom4323 0144.306144.3060

Splošno srednje in poklicno šolstvo19039003 020.00020.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let193399 020.00020.0000

Investicijski transferi javnim zavodom4323 020.00020.0000

Pomo i šolajo im1906 211161.962307.362145.400

Pomo i v osnovnem šolstvu19069001 061.51461.5140

Pokrivanje obveznosti preteklih let196199 061.51461.5140
Drugi transferi posameznikom4119 061.51461.5140

Pomo i v srednjem šolstvu19069002 17038.74694.14655.400

Sofinanciranje dijaških vozovnic196200 14525.00080.40055.400
Drugi transferi posameznikom4119 14525.00080.40055.400

Pokrivanje obveznosti preteklih let196299 013.74613.7460
Drugi transferi posameznikom4119 013.74613.7460

Štipendije19069003 16961.702151.70290.000

Štipendije Ob ine Domžale196300 14440.000130.00090.000
Štipendije4117 14440.000130.00090.000

Pokrivanje obveznosti preteklih let196399 021.70221.7020

Štipendije4117 021.70221.7020

SOCIALNO VARSTVO20 127191.379900.879709.500

Izvajanje programov socialnega varstva2004 127191.379900.879709.500

Centri za socialno delo20049001 02.7602.7600

Pokrivanje obveznosti preteklih let204199 02.7602.7600
Teko i transferi v javne zavode4133 02.7602.7600

Socialno varstvo starih20049003 119115.954735.454619.500

Oskrbnine204300 12462.200324.000261.800
Drugi transferi posameznikom4119 12462.200324.000261.800
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Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa 
pomo i ostarelim na domu

204301 10725.100382.800357.700

Teko i transferi v javne zavode4133 10725.100382.800357.700

Pokrivanje obveznosti preteklih let204399 028.65428.6540
Teko i transferi v javne zavode4133 028.65428.6540

Socialno varstvo materialno ogroženih20049004 17769.296159.29690.000

Ob inske denarne pomo i204400 13330.000120.00090.000
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti4112 13330.000120.00090.000

Karitas Domžale204402 010.00010.0000
Teko i transferi v javne zavode4133 010.00010.0000

Rde i križ  Domžale204403 020.00020.0000
Teko i transferi v javne zavode4133 020.00020.0000

Pokrivanje obveznosti preteklih let204499 09.2969.2960
Teko i transferi v javne zavode4133 09.2969.2960

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin20049006 03.3693.3690

Projekt "Varne hiše"204603 01.2001.2000
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 01.2001.2000

Pokrivanje obveznosti preteklih let204699 02.1692.1690
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam4120 02.1692.1690

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI23 288117.756180.35662.600

Splošna prora unska rezervacija2303 288117.756180.35662.600

Splošna prora unska rezervacija23039001 288117.756180.35662.600

Splošna prora unska  rezervacija233100 288117.756180.35662.600
Drugi operativni odhodki4029 060.00060.0000

Splošna prora unska rezervacija4090 19257.756120.35662.600
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04 -  SKUPNE ADMINISTRATIV-
NE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE  STORITVE

043299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

 
Pravne podlage:

Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.   
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je bil določen na 
podlagi sklenjenih pogodb. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici pro-
računskega leta oz. takoj, ko bodo 
izpolnjeni pogoji za izpolnitev obve-
znosti plačila glede na pogodbene in 
zakonske določbe.

043399 -  Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjenih pogodb. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.

Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, 

oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

061399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.  
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjene pogodbe. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta, 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

063104 – Mestni arhitekt

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena financiranju 
mestnega arhitekta kot pogodbena 
storitev.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjene pogodbe. 
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 

obveznosti.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi skle-
njene pogodbe. 

063299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjene pogodbe. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici nasle-
dnjega leta, oziroma takoj, ko bodo 
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

07 -  OBRAMBA IN UKREPI OB 
IZREDNIH DOGODKIH

073299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti. 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjene pogodbe. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

V prvi polovici leta, oziroma takoj, 
ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za iz-
plačilo.

11 -  KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

112199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
S sredstvi te proračunske postavke 

se bo plačala pogodbena obveznost. 
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 pro-
računskega leta oz. takoj, ko bodo 
izpolnjeni pogoji za izpolnitev obve-
znosti plačila glede na pogodbene in 
zakonske določbe.

112299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.
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Opis namena porabe: 
Na postavki so planirana sredstva 

za plačilo pogodbene obveznosti. 
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 febru-
arju 2009.

112399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
Iz postavke bo poravnana pogodbe-

na obveznost. 
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 prvem 
četrtletju proračunskega leta.

113299 - Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah

Opis namena porabe: 
S sredstvi te proračunske postavke 

se bo poravnala pogodbena.
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 prvem 
četrtletju proračunskega leta.

13 - PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

132199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.

132221 -  Gradnja obvoznice Vir 
(jeziček Tosama)

 
Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  
o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o graditvi objektov, 
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Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale, Odlok o lokacijskem načrtu 
za obvozno cesto Vir.
Opis namena porabe:

Investicija je zaključena, vendar 
je Občina Domžale po sporazumu o 
sofinanciranju med Občino Domžale 
in DARS, poleg planiranih sredstev v 
proračunu za leto 2008, dolžna zagoto-
viti še dodatna sredstva, ki  jih predla-
gamo v rebalansu za leto 2009. V tem 
strošku je vključena tudi protihrupna 
zaščita najbližjega objekta.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena po spo-
razumu o sofinanciranju.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izgradnja Obvozne ceste Vir bo 
razbremenila oziroma odpravila črno 
točko (križišče Šaranovičeve in Koli-
ške ceste), kjer zaradi nepreglednosti 
in povečanega prometa, ki gre   pred-
vsem na račun izgradnje povezovale 
ceste Tosama – avtocesta, vsakodnev-
no nastajajo prometni konflikti. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi spo-
razuma o sofinanciranju, v letu 2009.

132247 - Rekonstrukcija Krožne 
ceste v Žejah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  o 

javnih cestah,  Zakon o varnosti cestne-
ga prometa, Zakon o javnem naročanju, 
Zakon o graditvi objektov, Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o kategori-
zaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi 
cestnega prometa v Občini Domžale.

Opis namena porabe:
Sredstva na postavki so namenjena 

rekonstrukciji dela Krožne ceste v Že-
jah. Rekonstrukcija obsega ureditev 
vozišča in odvodnjavanje.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Po pridobitvi izvajalčevega pred-
računa smo ugotovili, da planirana 
sredstva v proračunu za leto 2008 ne 
zadoščajo za izvedbo investicije. Pre-
dlagamo, da se manjkajoča sredstva 
zagotovijo z rebalansom v letu 2009.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

V letošnjem letu planiramo zgraditi 
navedeno investicijo. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi situacij 
in računov po sklenjenih  pogodbah.

132249 -  Rekonstrukcija 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.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rekonstruk-
ciji ceste Pšata Bišče v na odseku od 
Pšate do potoka Gobovšek. Rekon-
strukcija  predvideva širitev ceste, 
gradnjo meteornega kanala ter gra-
dnjo pločnika. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi ocene, po kalkulativnih elementih 
primerljivih investicij.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pričakujemo ureditev dela navede-

ne ceste in s tem zagotovitev varnosti 
šolarjem in ostalim udeležencem v 
prometu.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi skle-
njenih pogodb.

132250 -  Rekonstrukcija ceste na 
Gmajno

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.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rekonstruk-
ciji makadamske ceste.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi predračunske vrednosti.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pričakujemo ureditev makadamske 
ceste in s tem povečanje kvalitete 
bivanja v tem delu naselja.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi skle-
njenih pogodb.

132299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-

godbenih obveznosti.
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 2009 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

132399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.
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14  -  GOSPODARSTVO 

142199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Na postavki so planirana sredstva 
za plačilo pogodbene obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjene pogodbe. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:

Obveznost je bila poravnana v ja-
nuarju 2009.

143299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
Sredstva na tej postavki so name-

njena za delno plačilo pogodbenih 
obveznosti. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi sklenjenih pogodb. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

Obveznosti bodo predvidoma po-
ravnane v prvem četrtletju proračun-
skega leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN 
NARAVNE DEDIŠČINE

152199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilo po-
godbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.

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 gospodar-
skih javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe: 

Obseg del pri gradnji kanalizacije 
na Pšati širimo na področje sekundar-
nega kanala P21. Tako bo s kanaliza-
cijo pokrita večina strjenega področja 
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naselja Pšata. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi projektantskega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S predvideno gradnjo v letu 2009, 
bomo nadaljevali z gradnjo sekun-
darnih kanalov, ki bodo omogočili 
priključitev objektov na kanalizacij-
sko omrežje. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
situacij po sklenjenih  pogodbah ena-
komerno čez celo leto 2009 in skladno 
z dinamiko gradnje.

152214 - Gradnja kanalizacije za 
naselje Trata

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 gospodar-
skih javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda.
Opis namena porabe: 

Gre za sanacije dela že obstoječega 
kanala. Po pregledu obstoječega ka-
nala je bil na enem delu ugotovljen 
posedek  kanala, ki ga planiramo 
sanirati v letu 2009.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi izvajalčevega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z gradnjo bomo v letu 2009 izvedli 
ureditev odvodnika za območje na-
selja Trate.

Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi 

situacij.

152299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti .
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 nasle-
dnjega leta, oziroma takoj, ko bodo 
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

152399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:  

Financiranje preteklih pogodbenih 
obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Obseg je določen na podlagi pogod-
benih obveznosti.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Zaključek projektov.
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Dinamika financiranja:
V prvem in drugem kvartalu.

154199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti .
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.

156199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

 
Pravne podlage:

Zakon o javnih financah.
Opis namena porabe: 

Financiranje preteklih pogodbenih 
obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je bil določen na 
podlagi sklenjene pogodbe. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbene obveznosti.
Dinamika financiranja:

V proračunskem letu 2009 oz. takoj, 

ko bodo izpolnjeni pogoji za izpolnitev 
obveznosti plačila.

16  - PROSTORSKO 
PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

162103 - Vzdrževanje evidenc za 
odmero NUSZ

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o stavbnih zemljiščih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Zakon o prostorskem 
načrtovanju. 
Opis namena porabe:  

Sredstva so namenjena za letno 
vodenje in vzdrževanje evidence 
zazidanih in nezazidanih stavbnih ze-
mljišč in prenos podatkov iz DURS ter 
vzpostavitvi baze podatkov za nove 
zavezance za plačilo NUSZ.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Ocena stroškov na podlagi informa-
tivnega zbiranja ponudb, izkustvena 
ocena.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Posodabljanje, vzdrževanje in do-
polnjevanje obstoječih baz podatkov, 
ki so osnova za odmero in obračun 
NUSZ (ažuriranje baz s podatki o 
novih objektih, izboljšani komunalni 
opremljenosti, spremembah lastni-
štva, spremembah parcelnega stanja 
ipd.).
Dinamika financiranja:

V drugem in četrtem kvartalu leta.
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162199 - Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let

 
Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 
o javnih financah, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o prostorskem načr-
tovanju.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti iz leta 2008 oz. 
preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je bil določen na 
podlagi sklenjenih pogodb. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 2009 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

162399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

 
Pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 
o javnih financah, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o prostorskem na-
črtovanju
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti iz leta 2008 oz. 
preteklih let. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na pod-
lagi 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.

163100 - Obnova in izgradnja ko-
munalnih 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 gospodar-
skih javnih službah, Odlok o oskrbi s 
pitno vodo.
Opis namena porabe: 

Sredstva na postavki bomo name-
nili obnovitvi asfaltnih delov površin 
cest,  ki so bile asfaltirane z grobo 
maso vzporedno s projektom plini-
fikacije ob  sočasni  obnovi drugih  
komunalnih vodov. Gre predvsem 
za območja Jarš, Depale vasi, Nožic, 
Krtine, Radomelj, Ihana, seveda pa 
tudi drugih tras cest, kjer še niso bila 
izvedena zaključna dela. Pri izvedbi 
del na cestnem omrežju gre pred-
vsem za prilagajanje kanalizacijskih 
pokrovov, zamenjavo poškodovanih 
vtočnih jaškov za odvajanje meteor-
nih cestnih voda, zamenjavo starih 
robnikov, izvedbo lokalnih sanacij 
nosilnega ustroja cestišča, povečano 
površino preplastitve vozišča z asfalt 
betonom in podobno.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Obseg postavke je določen glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Obnova oziroma sanacija cestne 

infrastrukture v letu 2009.
Dinamika financiranja:

Financiranje je predvideno, v odvi-
snosti od dinamike obnovitve asfal-
tnih delov površin cest s situacijami 
in računi.

163104 - Gradnja vodovoda na Ko-
lovcu do kmetije Čeh

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 gospodar-
skih javnih službah.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena  gradnji 
vodovoda na Kolovcu do turistične 
kmetije Čeh. Dolžina odseka znaša 
cca 700 m. Po izvedenem javnem 
naročilu ugotavljamo, da je potreb-
no za realizacijo zagotoviti dodatna 
sredstva, ki jih planiramo v rebalansu 
proračuna za leto 2009.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na osno-
vi izvajalčevega predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotovitev vodooskrbe do oddalje-
nih področij občine. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
situacij po sklenjenih  pogodbah, v 
skladu z dinamiko gradnje.

 

163105 – Projekti v vodovodno 
omrežje

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu okolja, Zakon o vodah, Za-
kon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnem naročanju, Zakon o 
graditvi objektov, Odlok o gospodar-
skih javnih službah, Odlok o oskrbi s 
pitno vodo.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena izdelavi pro-
jektne dokumentacije, ki jo potrebuje-
mo za pridobitev upravnih dovoljenj 
na območjih, ki še niso opremljena z 
javnim vodovodom ter za prijavo pro-
jektov  vodooskrbe, sofinanciranih iz 
EU kohezijskega sklada. V letošnjem 
letu med drugim nameravamo pri-
dobiti manjkajočo projektno in inve-
sticijsko dokumentacijo za gradnjo 
vodovodnega omrežja na območju 
Goropeče, Kolovec in Selo pri Ihanu. 
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 na fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala celo skozi 
celo leto 2009 na osnovi računov po 
sklenjenih pogodbah.
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163199 - Pokrivanje obveznosti pre-
teklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena  plačilu 
pogodbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.

163299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
pogodbenih obveznosti iz leta 2008.
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 nasle-

dnjega leta, oziroma takoj, ko bodo 
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

163399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za plačilo 
pogodbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in oddanih 
naročilih ter finančne realizacije v 
letu 2008. 

Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 

obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
2009, oziroma takoj, ko bodo izpolnje-
ni vsi pogoji za izplačilo.

165299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 

obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici nasle-
dnjega leta, oziroma takoj, ko bodo 
izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo.

165399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
S sredstvi te postavke se bodo pla-

čevale obveznosti.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Obseg sredstev je določen na 
podlagi evidentiranih obveznosti iz 
preteklega leta.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 2009 
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za 
izpolnitev obveznosti plačila glede na 
pogodbene in zakonske določbe.

166102 - Oddaja telekomunikacij-
skega prostora 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih cestah, Odlok o občinskih 
cestah, Odlok o kategorizaciji ob-
činskih cest, Zakonu o evidentiranju 
nepremičnin.
Opis namena porabe:

Sredstva so predvidena za stroške 
prevzema v last in posest TK vgrajene 
cevi po trasi telekomunikacijskega 

omrežja, ki pripada Občini Domžale. 
Konkretneje bomo sredstva porabili 
za cenitev TK vgrajene cevi na cestni 
infrastrukturi, ki je bila zgrajena v pre-
teklem obdobju in za plačilo stroškov 
v zvezi z javnim razpisom za oddajo 
TK cevi najugodnejšemu ponudniku 
ali ponudnikom za zagotavljanje 
storitev z vsemi vrstami telekomuni-
kacijskih storitev. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višino sredstev smo določili na 
osnovi ocene stroškov glede na na-
men porabe.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Prevzem v last in posest TK vgraje-
ne cevi, ki pripada Občini Domžale, po 
trasi telekomunikacijskega omrežja, 
oddaja TK cevi najugodnejšemu po-
nudniku z javnim razpisom.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih pogodbah tekom 
leta 2009.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

176102 - Sofinanciranje preventiv-
nih programov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju
Opis namena porabe:

Dopolnjujemo namen porabe, ker 
je v letu 2008 prišlo do sprememb pri 
financiranju nekaterih preventivnih 
programov s strani države, konkretno 
prostate. Na podlagi ocene izvajalcev 
teh programov država sicer financira 
preglede prostate, vendar so le-ti fi-
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nancirani na predolga obdobja, zaradi 
česar je te preglede v letu 2009 še 
smiselno izvajati v breme občinskih 
sredstev, vendar v zmanjšanem ob-
segu. Poleg sofinanciranja pregledov 
prostate in cepljenja proti klopnemu 
meningoencefalitisu se iz teh sred-
stev v letu 2009 financirajo tudi pre-
ventivni programi za ženske in sicer 
bris na okužbo s HPV. Sredstva se 
delijo na podlagi javnega povabila.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Na podlagi strokovnega predloga 
izvajalcev javne službe.
Pričakovani cilji:

Izvedba preventivnih pregledov ob-
čanov Domžal, s ciljem  pravočasnega 
odkrivanja pogostih obolenj  rizičnih  
populacij prebivalstva.
Dinamika financiranja:

Izplačila se vršijo na podlagi po-
godb in računov za opravljene storitve 
v sofinancerskem deležu tekom posa-
meznega proračunskega leta.

176199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih 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.
177199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene pogodbe in finančne 
realizacije.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjene pogodbene 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

18 - KULTURA, ŠPORT 
IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

182199 - Pokrivanje obveznosti iz 
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 
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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.

182299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu so-
financiranju delovanja Muzejskega 
društva Domžale. 
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.

183199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih 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.

183299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti.
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.

183305 - Godba Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Omogočiti največji skupini v občini 

nemoteno izvedbo predvidenega pro-
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grama. Sredstva so namenjena tudi 
prireditvi razstave oziroma izdelavi 
brošure o delovanju društev kulturnih 
društev  (od leta 1884-začetka 21. sto-
letja)  ter aktivnostim (srečanje godb, 
slavnostni koncert idr.) ob 125-letnici 
delovanja Godbe v letu 2009.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sofinanciranje ovrednotenega 
programa Godbe Domžale in ocene 
stroškov razstave in izdelave brošure.
Pričakovani cilji:

Omogočiti normalno poslovanje in 
izvedbo programa Godbe Domžale, 
kot tudi primerna obeležitev oble-
tnice.
Dinamika financiranja:

Predvidoma mesečna nakazila na 
podlagi pogodbe z izvajalci.

183399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih 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.

185100 - Program športa in rekre-
acije

Pravna podlaga:
Zakon o športu, Zakon o lokalni 

samoupravi, Odlok o vrednotenju in 
sofinanciranju športnih in rekreativ-
nih 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 so-
financiranje programov  v letu 2009 
namenja 202.000 EUR, razlika pa 
sofinanciranju telovadnih in športnih 
površin in pa študiji o načinu izračuna 
stroškov najema telovadnih in špor-
tnih površin. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je določen na pod-
lagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Razvoj športa in rekreacije v občini 
Domžale.
Dinamika financiranja:

Po izdaji sklepov, na podlagi javne-
ga razpisa in na tej podlagi mesečne 
dotacije na podlagi pogodb. Sofi-
nanciranje najemnin pa na podlagi 
pogodb in dokumentiranih zahtevkov.

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 delo-
vanje  zavoda načrtujemo na podlagi 
plana zavoda (stroški dela, materi-
alni in drugi stroški poslovanja), pri 
čemer so zagotovljena tudi sredstva 
za izvajanje skupnih programov špor-
tnih društev in izvajanje vzdrževanja 
občinskih športnih objektov v upra-
vljanju zavoda (dom športnih organi-
zacij, večnamenska asfaltna ploščad 
s pripadajočimi zelenimi površinami 
v Športnem parku, letno kopališče 
Domžale, skate park v Športnem par-
ku 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, večnamenski šotor idr.). 
Načrtujemo tudi sredstva za izdelavo 
revizije izvajanja projekta gradnje 
Hale komunalnega centra, za kar 
načrtujemo dodatna sredstva.
Pričakovani cilji:

Razvoj športa in rekreacije, upravlja-
nje športnih površin in skrb za ureje-
nost športnih objektov v občinski lasti  
v občini Domžale.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila na podlagi po-
godbe.

185199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih 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.

185200 - Mladinski Kulturni center

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva namenjamo za ureditev 

obstoječega stanja (potrebni postopki 
ipd.) oziroma prenosa dejavnosti na 
Center za mlade Domžale (financi-
ranje izvajanja dejavnosti v okviru 
Centra za mlade). 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Ocena predvidenih stroškov uredi-
tve stanja in prenosa dejavnosti na 
javni zavod oz. opravljanja dejavnosti 
v okviru Centra za mlade.
Pričakovani cilji:

Združevanje mladih na področju 
kulturnih dejavnosti.
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Dinamika financiranja:
Nakazila na podlagi podpisanih 

pogodb oziroma naročil v pogodbe-
nih rokih.

185299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.
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

192199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih 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.

193102 - Tekmovanja, izobraževa-
nja in usposabljanja

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Dopolnjujemo namen porabe: Sred-
stva 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 dom-
žalskih 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 ozi-
roma zahtevka na podlagi dejansko 
izvedenih tekmovanj in izobraže-
vanj (regijska, državna) do višine 
proračunskih sredstev, praviloma 
neenakomerno tekom posameznega 
proračunskega leta.



Uradni Vestnik Št. 6/0986

193109 - Sklad za osnovne šole
 

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Investicijski 
program.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena študijam 
(idejne zasnove….), investicijski in 
projektni dokumentaciji, inženiringu, 
nadzoru, financiranju izgradnje (ali 
najema) potrebnih kapacitet v okviru 
zagotovljenih sredstev za nove kapa-
citete osnovnih šol v občini, bodisi v 
obstoječih objektih ali novih objektih, 
kot tudi vsem ostalim stroškom, po-
vezanim zagotovitvi novih kapacitet 
(morebitna večja preureditev obsto-
ječih prostorov za namene pouka, 
potrebna preureditev kuhinjskih 
kapacitet, telovadnih površin ipd.).
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva so načrtovana na podlagi 
predvidenih stroškov v te namene, 
upoštevaje proračunske možnosti.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih prostorskih 
pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb (tudi 
naročilnic) oz. situacij, računov, doku-
mentiranih zahtevkov, neenakomerno 
preko posameznega proračunskega 
leta.

193112 - Prizidek OŠ Rodica

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena investicij-

ski, projektni in drugi dokumentaciji 
ter pričetku gradnje prizidka in dru-
gih prostorov, potrebnih za izvajanje 
pouka v OŠ Rodica skladno z višino 
zagotovljenih sredstev v poračunu. 
Sredstva so namenjena tudi adapta-
ciji obstoječe telovadnice.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Na podlagi analize kapacitet osnov-
nih šol in vrtcev v občini Domžale, 
april 2007, je potrebna izgradnja pri-
zidka k OŠ Rodica. Sredstva so načr-
tovana v skladu z oceno iz dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta, 
ki pa ga je potrebno dopolniti, glede 
na izsledke omenjene analize, kot tudi 
na podlagi predračunov oziroma ocen 
za adaptacijo obstoječe telovadnice.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih prostorskih 
pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb oz. situ-
acij, računov, utemeljenih zahtevkov, 
neenakomerno tekom posameznega 
proračunskega leta.

193199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije.
Pričakovani cilji:
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Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

193399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene pogodbe in finančne 
realizacije.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjene pogodbene 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

196199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene pogodbe in finančne 

realizacije.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjene pogodbene 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

196299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti iz preteklih let. 
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene pogodbe in finančne 
realizacije.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjene pogodbene 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

196399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih  obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:
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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

204199 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbenih  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.

204399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu po-

godbene obveznosti iz preteklih let.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi sklenjene pogodbe in finančne 
realizacije.
Pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjene pogodbene 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 
oziroma takoj, ko bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo.

204402 - Karitas Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Sklep 

Občinskega sveta Občine Domžale, 
št. 0073-13/09, z dne 18.02.2009.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena humanitar-
ni dejavnosti Karitas Domžale.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
podlagi pričakovanih virov, vezanih 
na Dodatni sklep k Pravilniku o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagrad članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter povračilih stroškov.
Pričakovani cilji:

Omogočiti društvu izvajanje hu-
manitarne dejavnosti v času recesije 
(tudi stroški bivanja brezdomcev).
Dinamika financiranja:

V skladu s pogodbo, praviloma v 
enkratnem znesku v drugi polovici pro-
računskega leta, v odvisnosti od virov.
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204403 - Rdeči križ Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Sklep 

Občinskega sveta Občine Domžale, 
št. 0073-13/09, z dne 18.02.2009.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena humanitar-
ni dejavnosti Rdečega križa Domžale.
Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
podlagi pričakovanih virov, vezanih 
na Dodatni sklep k Pravilniku o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagrad članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter povračilih stroškov.
Pričakovani cilji:

Omogočiti društvu izvajanje hu-
manitarne dejavnosti v času recesije 
(kot na primer javna kuhinja in stroški 
bivanja brezdomcev).
Dinamika financiranja:

V skladu s pogodbo, praviloma v 
enkratnem znesku v drugi polovici 
proračunskega leta, 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 po-
godbenih 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.

204602 -  Invalidska društva  

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje posebnih projektov.

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 po-
trebnih sredstev namenjenih za opra-
vljanje dejavnosti - npr. kombi ipd.),  
za soorganizacijo izrednih prireditev 
ipd., kot tudi posebne projekte posa-
meznim invalidom preko invalidskih 
ali podobnih društev.
Dinamika financiranja:

Nakazila sredstev se opravijo na 
osnovi odobrenih prošenj za sofinan-
ciranje posameznih projektov. 

204603 - Projekt »Varne hiše«

Pravna podlaga:
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«.
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
podlagi pričakovanih virov, vezanih 
na Dodatni sklep k Pravilniku o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagrad članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter povračilih stroškov.
Pričakovani cilji:

Omogočiti ustrezno varnost obča-
nom v tovrstnem projektu.
Dinamika financiranja:

V skladu s pogodbami in izpeljanimi 
postopki javnih naročil za izvedbo pro-
jekta, praviloma v enkratnih zneskih 
v drugi polovici proračunskega leta, 
v odvisnosti od virov.

204699 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu po-
godbene obveznosti.
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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Na podlagi  3. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP),  
26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in 53/07, 56/07, 56/08), 20. 
člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK),  
22. člena Statuta Občine Mengeš 
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 
5/99, 3/01, 8/06), 17. člena Statuta 
Občine Moravče (Uradni vestnik Ob-
čine Moravče, št. 1/95, 7/98), 7. člena 
9. točke Statuta Občine Lukovica 
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 
1/01), 18. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06)  in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na  svoji  26. seji dne 
22. 04. 2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KNJIŽNICI DOMŽALE

1. člen

V Odloku o  Knjižnici Domžale (Ura-
dni vestnik Občine Domžale št. 3/05, 
Uradni vestnik Občine Lukovica št. 
3/04, Uradni vestnik Občine Mengeš 
št. 6/07, Uradni vestnik Občine Mo-
ravče št. 2/04, Uradni vestnik Občine 
Trzin št. 2/04) se v prvem odstavku 2. 

člena spremeni navedba sedeža tako, 
da se glasi:

»Sedež knjižnice je: Cesta talcev 4, 
Domžale.«

Drugi odstavek 2. člena se spremeni 
tako, da se glasi:
»Knjižnica ima organizacijske enote:
- Krajevna knjižnica Domžale, Cesta 

talcev 4, 1230 Domžale,
- Krajevna knjižnica Janeza Trdine 

Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš,

- Krajevna knjižnica Daneta Zajca 
Moravče, Vegova cesta 9, 1251 
Moravče,

- Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupa-
na Šentvid pri Lukovici z mobilno 
knjižnico, Veidrov trg 7, 1225 
Lukovica, 

- Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin, 
Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.«

2. člen

V prvem odstavku 6. člena se šifro 
92.511 nadomesti s šifro 91.011.

3. člen

7. člen se spremeni, tako da se glasi:

»Poleg nalog iz 6. člena knjižnica 
opravlja tudi druge dejavnosti , ki 
služijo izvajanju javne službe in so 
skladno z Uredbo o standardni klasi-
fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07 in 17/08) razvrščene kot sledi:

18.120       Drugo tiskanje
18.130       Priprava za tisk in objavo
18.140       Knjigoveštvo in sorodne 
 dejavnosti
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18.200 Razmnoževanje posnetih 
 nosilcev zapisa
47.790       Trgovina na drobno v 
 prodajalnah z rabljenim 
 blagom
47.910       Trgovina na drobno po 
 pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno 
 zunaj prodajaln,stojnic in 
 tržnic
49.410      Cestni tovorni promet
58.110 Izdajanje knjig
58.120      Izdajanje imenikov in 
 adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge 
 periodike
58.190      Drugo založništvo
59.200      Snemanje in izdajanje 
 zvočnih zapisov in 
 muzikalij
62.010      Računalniško 
 programiranje
62.020  Svetovanje o računalniških 
 napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko 
 tehnologijo in 
 računalniškimi storitvami 
 povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s 
 tem povezane dejavnosti
63.990 Druge dejavnosti 
 informacijskih storitev
68.200      Oddajanje in obratovanje 
 lastnih ali najetih 
 nepremičnin
69.200      Računovodske, 
 knjigovodske in revizijske 
 dejavnosti; davčno 
 svetovanje
70.210      Dejavnost stikov z 
 javnostjo

72.200      Raziskovalna in razvojna 
 dejavnost na področju 
 družboslovja in 
 humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih 
 agencij
73.120      Posredovanje 
 oglaševalskega prostora
73.200   Raziskovanje trga in 
 javnega mnenja  
74.900 Drugje nerazvrščene 
 strokovne in tehnične 
 dejavnosti
77.220 Dajanje videokaset in 
 plošč v najem
77.330      Dajanje pisarniške opreme 
 in računalniških naprav v 
 najem in zakup
77.390      Dajanje drugih strojev, 
 naprav in opredmetenih 
 sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe 
 intelektualne lastnine v 
 zakup, razen avtorsko 
 zaščitenih del
82.190       Fotokopiranje, priprava 
 dokumentov in druge 
 posamične pisarniške 
 dejavnosti
82.300      Organiziranje razstav, 
 sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, 
 izpopolnjevanje in 
 usposabljanje na področju 
 kulture in umetnosti
85.590      Drugje nerazvrščeno 
 izobraževanje, 
 izpopolnjevanje 
 in usposabljanje
90.040 Obratovanje objektov za 
 kulturne dejavnosti
91.012      Dejavnost arhivov
91.030      Varstvo kulturne dediščine
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4. člen

10. člen se spremeni tako, da se 
glasi:

»Svet knjižnice sestavljajo pred-
stavniki ustanovitelja, ki jih izmed 
strokovnjakov s področja dela jav-
nega zavoda, financ in pravnih za-
dev imenujejo ustanoviteljice, ter 
predstavnik delavcev knjižnice.
Svet knjižnice šteje 10 članov in ga 
sestavlja:
- pet  predstavnikov Občine Domžale,
- en predstavnik Občine Lukovica,
- en predstavnik Občine Mengeš,
- en predstavnik Občine Moravče,
- en predstavnik Občine Trzin in
- en predstavnik delavcev.«

5. člen

11. člen se spremeni  tako, da se 
glasi:

»Predstavnike ustanoviteljic imenuje 
občinski svet posamezne občine 
ustanoviteljice. Občinski svet Občine 
Domžale imenuje  tri predstavnike, 
dva predstavnika pa občinski svet 
imenuje na predlog župana/županje.

Predstavnika delavcev izvolijo 
delavci knjižnice na neposrednih in 
tajnih volitvah.

Mandat članov sveta traja pet (5) let. 
Za člana sveta knjižnice je lahko ista ose-
ba izvoljena največ dvakrat zapored.«

6. člen

21. člen se spremeni tako, da se za 
drugim odstavkom doda odstavek, 
kot  sledi:

»Občina Mengeš daje v upravljanje 
knjižnične prostore in opremo v objek-
tu, na naslovu Slovenska 30, Mengeš.«

PREHODNE IN KONČNA 
DOLOČBA

7. člen

Prve volitve predstavnika delavcev 
v svet knjižnice razpiše svet  najka-
sneje v 30 dneh po uveljavitvi tega 
odloka.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po zadnji objavi v uradnem glasilu 
občine ustanoviteljice.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-4/09 
Datum:    22. 04. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 6/0994

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona 
prostorskem načrtovanju (Ur. list 
RS, štev. 33/07) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–uradno prečišče-
no besedilo) je Občinski svet Občine 
Domžale na  svoji  26. seji dne 22. 04. 
2009 sprejel

ODLOK

 O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 

SESTAVIN DOLGOROČNEGA 

PLANA OBČINE DOMŽALE 

ZA OBDOBJE 1986-2000 

IN SREDNJEROČNEGA 

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE 

DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-

1990, ZA OBMOČJE OBČINE 

DOMŽALE, DOPOLNITEV 

2008/I 

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in 
dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Domžale za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, 
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996, 
1997, 2001, 2002, 2004, 2005 in 2006 
(Uradni Vestnik Občine Domžale št. 
9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 
8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 14/06) – v 
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan 
občine oziroma plan – in prostorskih 
sestavin srednjeročnega družbenega 
plana Občine Domžale za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 
v letih 1990, 1995, 1996, 1997, 2001, 

2002, 2004, 2005 in 2006 (Uradni 
Vestnik Občine Domžale št. 10/86, 
2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 
13/02, 5/04, 3/05, 14/06) – v nadalj-
njem besedilu srednjeročni plan obči-
ne oziroma plan, za območje Občine 
Domžale, ki obsegajo:
a) spremembe načinov urejanja pro-

stora za:
- ureditveno območje z oznako 

D11/1 - Pokopališče, kjer je spre-
jet ureditveni načrt - območje se 
nadalje ureja s prostorskimi ure-
ditvenimi pogoji;

- ureditveno območje z oznako D29 
- Brinje 1, kjer je sprejet zazidalni 
načrt - območje se razdeli na dva 
dela in se južni del območja, name-
njen izgradnji veterinarske klinike, 
preimenuje v ureditveno območje 
z oznako D29/2 – Zaboršt – ve-
terinarska klinika ter se nadalje 
ureja s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji; 

b) spremembe prevladujoče namen-
ske rabe prostora za:

- ureditveno območje z oznako 
D29/2 - Zaboršt – veterinarska 
klinika, kjer se spremeni prevladu-
joča namenska raba iz S – Stano-
vanja v D - Javna infrastruktura.

2. člen
(spremembe in dopolnitve 

tabelaričnega dela)

V tabelaričnem delu odloka se v 
tabelarični prilogi št. 1 »Načini ureja-
nja in prevladujoča namenska raba 
za druga ureditvena območja naselij 
v občini Domžale« in v tabelarični 
prilogi št. 2 »Načini urejanja in pre-
vladujoča namenska raba za druga 
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ureditvena območja naselij v občini Domžale« ime stolpca »Način urejanja po 
planu 2003« spremeni v »Način urejanja po planu 2008«.

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska raba za območja znotraj urbanistične zasnove Dom-
žale« spremeni vrstica št. 68, z oznako D11/1, tako da se glasi:

Oznaka 
območja 
urejanja

Ime obmo-
čja ureja-
nja

Prevladujo-
ča na-
membnost

Način 
urejanja po 
veljavnem 
planu

Način 
urejanja po 
planu 2008

68. D11/1 Pokopali-
šče 

Zelene 
površine

UN PUP

V tabelaričnem delu odloka se v tabelarični prilogi št. 2 »Načini urejanja in 
prevladujoča namenska  raba  za   območja  znotraj   urbanistične  zasnove  
Domžale«  vrstica 95  z  oznako D29 zamenja z naslednjima vrsticama, tako 
da se glasita:

Oznaka 
območja 
urejanja

Ime obmo-
čja ureja-
nja

Prevladujo-
ča na-
membnost

Način 
urejanja po 
veljavnem 
planu

Način 
urejanja po 
planu 2008

95. D29/1 Brinje 1 Stanovanja ZN OPPN

96. D29/2 Zaboršt 
– veterinar-
ska klinika

Javna 
infrastruk-
tura

ZN PUP

Ostale vrstice se preštevilčijo.

3. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnega dela)

Spremeni se kartografska dokumentacija k planu na tistih kartah, kjer so 
predlagane  spremembe oziroma dopolnitve in sicer v naslednjih delih: 
(1) Kartografsko gradivo v merilu 1: 20000 
- Zasnova načinov urejanja prostora št. 7;
(2) Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000
- karta Ljubljana S- 17;
(3) Kartografsko gradivo v merilu 1: 10000
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- Urbanistična zasnova Domžale; 
karta št. 2 Zasnova območij ureja-
nja s PIA.

Grafični del kartografske doku-
mentacije k planu se spremeni na 
območjih, navedenih v spremembah 
tabelaričnega dela plana iz prejšnjega 
člena tega odloka.

4. člen
(prehodne in končne določbe)

Do uveljavitve sprememb in dopol-
nitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občina Domžale, št. 
18/04 - UPB, 12/05, 9/06,14/06, 8/08) 
-  v nadaljnjem besedilu Odlok o PUP 
oziroma občinskega prostorskega 
načrta, se za urejanje območij iz 2. 
člena tega odloka uporabljajo določbe 
Odloka o PUP, kot sledi: 

- za območje urejanja z oznako D11/1 
– Pokopališče, se uporabljajo 
določbe, ki veljajo za morfološko 
celoto Zp – pokopališča s pripa-
dajočimi objekti; 

- za območje urejanja z oznako D29/2 
– Zaboršt – veterinarska klinika, 
se uporabljajo določbe, ki veljajo 
za morfološko celoto D – območje 
javne infrastrukture.

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-3/09
Datum:    22. 04. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 190. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
11/99, 11/00, 9/03 in 8/08) ter 20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 16/04–ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Domžale na  svoji  26. seji 
dne 22. 04. 2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

3. ODSTAVKA 8. ČLENA 

ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA 

OBMOČJE OBČINE DOMŽALE 

(Uradni vestnik Občine 

Domžale, št. 18/04-uradno 

prečiščeno besedilo, 

12/05-obvezna razlaga in 

uradni popravek, 14/06 in 8/08)

v naslednjem besedilu:

Določbo 3. odstavka 8. člena Od-
loka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za območje občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, 
štev. 18/04-uradno prečiščeno bese-
dilo,12/05- obvezna razlaga in uradni 
popravek, 14/06 in 8/08), ki določa, 
da so ne glede na določbo 2. odstavka 
istega člena, izven poselitvenih obmo-
čij, dovoljene gradnje v skladu z zako-
nom, je potrebno razumeti tako, da je 
izven poselitvenih območij dovoljena 
gradnja sledečih objektov in omrežij 
gospodarske javne infrastrukture: 
kanalizacije, vodovoda, plinovoda, 
elektroenergetskega omrežja ter 
objektov lokalnega javnega dobra: 

pešpoti, kolesarske poti, kolovozi, 
gozdne ceste in javne ceste.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-20/09
Datum:    22. 04. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 16/04–uradno prečiščeno besedi-
lo) je Občinski svet Občine Domžale 
na  svoji  26. seji dne  22. 04. 2009 
sprejel

SKLEP

O SPREJEMU POROČILA O 

PROBLEMATIKI STAREJŠIH

Občinski svet Občine Domžale 
sprejme Poročilo o problematiki sta-
rejših v Občini Domžale

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-18/09
Datum:    22. 04. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi določil 57. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/2007) in 35. člena 
Statuta Občine Domžale - uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni vestnik 
Občine Domžale št. 16/04) sprejme 
župan Občine Domžale

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE

OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA LOKALNO CESTO JC1

Ocena stanja in razlogi za pri-
pravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta

V okviru prostorskih sestavin občin-
skih planov (Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Domžale za 
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Domžale za 
obdobje 1986-1990, za območje občine 
Domžale, dopolnitev 2003, objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Domžale 
št. 5/04) je v južnem delu naselja Dom-
žale enklava nezazidanih zemljišč, za 
katera je potrebno predhodno urediti 
elektroenergetsko, komunalno in pro-
metno infrastrukturo. Za območje ce-
ste je predvidena izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: OPPN).

Istočasno je skladno Prometni 
študiji občine Domžale in razvojnim 
dokumentom potrebno zagotoviti nov 
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cestni odsek, ki bo zagotovil razvoj neaktiviranih zazidljivih zemljišč in hkrati 
razbremenil obstoječe omrežje.

Območje OPPN

Območje OPPN je določeno s prostorskimi sestavinami planskih dokumen-
tov in strokovnimi podlagami in predstavlja del območja s plansko oznako Š5. 
Nahaja se zahodno od Mačkovcev, v nadaljevanju trase Kopališke ceste skozi 
Športni park in priključkom na Savsko cesto.

V trasi se predvidena cesta s priključki navezuje na obstoječe, deloma 
preurejeno cestno omrežje. V trasi je predvidena tudi premostitev Mlinščice.

Predmet izdelave  novega  OPPN so vse prostorske ureditve, vezane na 
gradnjo lokalne ceste v dolžini ca 1070 m, skupaj s premostitvenim objektom 
čez Mlinščico in navezavo na obstoječe cestno omrežje s preureditvijo oziroma 
oblikovanjem novih križišč. 

Izhodiščni normalni prečni profil je sestavljen iz dvosmernega vozišča, obo-
jestranskega pločnika, obojestranske kolesarske steze in obojestranske berme.

Obravnavano območje obsega naslednje parcele ali njihove dele : 5599/1, 
2052, 2047/1, 2051, 1681/6, 1681/7, 1681/5, 5416/1, 1658/3, 1669, 1671, 1676, 
1635, 1676, 1677, 1668, 1667, 1670, 1682/2, 1682/1, 1680/1, 1680/2, 5461/1, 
1555, 1557, 1556, 1554 vse k.o. Domžale.

Lastniki parcel so fizične in pravne osebe.

Način pridobitve strokovnih podlag

OPPN se izdela na podlagi obstoječih in novih strokovnih podlag in sicer:

1 Prometna študija občine Domžale (PNZ d.o.o., št.projekta 12-1105, 
november 2006)

2 Prometne študije za povezovalno cesto med športnim parkom in 
Savsko cesto v Domžalah (Cedesign d.o.o., E-163/07-PŠ, april 2008)

3 Idejnega projekta za povezovalno cesto med športnim parkom 
in Savsko cesto v Domžalah (Izdelal Cedesign d.o.o., P-163/07, v 
juniju 2007)

4 Geodetski načrt (ENS d.o.o.)

V kolikor se tekom postopka OPPN  ugotovi, da je utemeljeno potrebno 
izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom in jih 
pridobi naročnik.
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Strokovne podlage pridobi naročnik v skladu z zakonom. 
Na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, ob okvir-

nem upoštevanju programskih izhodišč, lahko načrtovalec predlaga spremem-
bo oziroma optimizacijo strokovnih podlag, ki so podlaga za pripravo OPPN.

Roki za pripravo OPPN

# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

1 Priprava osnutka OPPN 60 dni po sprejemu sklepa župana 
o začetku priprave OPPN

2 Priprava gradiva in pridobivanje 
smernic pristojnih nosilcev ureja-
nja prostora ter odločitve MOP o 
izdelavi CPVO

45 dni po potrditvi osnutka s stra-
ni občinske uprave

3 Izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN na podlagi pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi smernic pri-
stojnih nosilcev urejanja prostora

4* Priprava okoljskega poročila (v 
primeru postopka CPVO)

45 dni po prejemu smernic nosil-
cev urejanja prostora

5* Potrditev ustreznosti okoljskega 
poročila s strani MOP

60 dni po pridobitvi smernic pri-
stojnih nosilcev urejanja prostora

6 Prva obravnava – sprejem OPPN 
in posredovanje v javno razgrni-
tev in javno obravnavo dopolnje-
nega osnutka OPPN

Skladno občinskim predpisom

7* Javna razgrnitev OPPN in okolj-
skega poročila v primeru postop-
ka CPVO)

30 dni oziroma v skladu s sklepom 
občinskega sveta

8 Priprava stališč do pripomb iz jav-
ne razgrnitve in javne obravnave

15 dni po zaključeni javni obrav-
navi

9 Izdelava predloga OPPN 30 dni po sprejemu stališč do 
pripomb

10* Izdelava predloga okoljskega po-
ročila (v primeru postopka CPVO)

30 dni po sprejemu stališč do 
pripomb

11 Pridobivanje mnenj pristojnih no-
silcev urejanja prostora k predlo-
gu OPPN

45 dni po pripravi predloga OPPN

12* Pridobitev sklepa o sprejemljivosti 
vplivov OPPN (v primeru postop-
ka CPVO)

60 dni po pripravi predloga OPPN
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# AKTIVNOST ROK IZDELAVE

13 Izdelava usklajenega predloga 
OPPN

15 dni po pridobitvi mnenj pristoj-
nih nosilcev urejanja prostora

14 Druga obravnava – sprejem uskla-
jenega predloga OPPN in Progra-
ma opremljanja

Skladno občinskim predpisom

* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vpli-
vov na okolje.

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udele-
ženci, ki sodelujejo pri izdelavi OPPN

Pripravljavec OPPN je Občina Domžale.Pripravljavec je hkrati tudi naročnik in 
zagotovi potrebna sredstva za njegovo izdelavo.  Načrtovalca izbere naročnik 
v skladu s predpisi s področja javnih naročil.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj so:
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in dru-

gimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, 

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
- Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- ELES d.d.,  Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., 

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
- Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
- Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 

Kranj,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 

Kranj.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, 

se bo štelo, da nimajo smernic. V tem primeru mora načrtovalec vseeno upo-
števati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Pridobijo se lahko tudi smernice nosilcev urejanja prostora, ki niso navede-
ni zgoraj, v kolikor se to ugotovi v postopku priprave in se izkaže, da rešitve 
posegajo v njihovo delovno področje 

Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN

Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Domžale.
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Določitev objave

Ta sklep se objavi v Uradnem 
vestniku občine Domžale in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Sklep 
se posreduje sosednjim občinam in 
ministrstvu.

OBČINA DOMŽALE
Župan 

Številka: 350-175/08-36
Domžale, dne 06.11.2008

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 

Na podlagi 53.a člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Ur. list RS, št. 
16/07-uradno prečiščeno besedilo 
UPB5 in 36/08) ter 20. in 28. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04–uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 26. seji dne 
22. 04. 2009 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU 

RAVNATELJICE

OSNOVNE ŠOLE ROJE

Občinski svet Občine Domžale se 
seznanja, da je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, izda-
la pozitivno mnenje Marjanci Bogataj, 
Cesta talcev štev. 16, 1230 Domžale k 
imenovanju za ravnateljico Osnovne 
šole Roje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0074-4/09
Datum:    22. 04. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r. 



Uradni Vestnik Št. 6/09 103

Na podlagi 111. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
11/99, 11/00, 9/03 in 08/08) in  20. 
člena Statuta Občine Domžale (Ur. ve-
stnik Občine Domžale, št. 16/04–ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 26. seji 
dne 22. 04. 2009 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU

NOVE ČLANICE 

NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale 
imenuje namesto Janka KRALJA 
v Nadzorni odbor Občine Domžale 
Marijo Majdo ZEVNIK, Rojska cesta 
štev. 23, 1230 Domžale.
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