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Domžale, 20.03.2006, št. 3    cena z DDV: 1893,50 SIT 

Na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–prečiščeno bese-
dilo)  je Občinski svet Občine Dom-
žale na svoji 33. seji dne 15.03.2006 
sprejel

ODLOK 

O PRORAČUNU OBČINE 

DOMŽALE ZA LETO 2006

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvr-
ševanja proračuna Občine Domžale 
(v nadaljnjem besedilu: proračun), ter 
upravljanje s prejemki in izdatki, ki so 
določeni s proračunom. 

2. člen

V breme proračuna tekočega leta se 
lahko prevzemajo obveznosti in opra-
vljajo izplačila samo za namene ter do 
višine, ki so določena s proračunom in 
če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in 
drugimi predpisi določeni pogoji.

Načini proračunske porabe na 
posameznih postavkah ali področjih 
na podlagi katerih občani in drugi 
upravičenci lahko pridobivajo sred-
stva iz proračuna, se podrobneje 
urejajo s pravilniki, razen če ni z dru-
gimi predpisi drugače določeno in z 
javnimi povabili. Pravilnike sprejme 
občinski svet. 

3. člen

Županja lahko v imenu Občine 
Domžale pogodbeno prevzema tudi 
obveznosti, ki zahtevajo plačilo v 
prihodnjih proračunskih letih in sicer 
za namene, ki so že vključeni v prora-
čunu tekočega leta. 
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V tekočem letu lahko županja  
pogodbeno prevzame obveznosti 
iz zgornjega odstavka tega člena v 
naslednjih obsegih:

- za investicijske odhodke in inve-
sticijske transfere, ki so določeni 
v investicijskem programu, ki jih 
je sprejel občinski svet, v obsegu 
in dinamiki, ki je določen v tem 
investicijskem programu;

- za investicijske odhodke in inve-
sticijske transfere do višine, ki ne 
presega 70 % skupne vrednosti 
sredstev, ki se v tekočem prora-
čunskem letu namenjajo  za te 
namene, od tega:

 1. v letu 2007 40% navedenih 
 pravic porabe in

     2.  v ostalih prihodnjih letih 30% 
 navedenih pravic porabe;

- za odhodke ne investicijskega zna-
čaja do višine, ki ne presega  25 % 
skupne vrednosti sredstev, ki se 
v tekočem proračunskem letu na-
menjajo za blago in storitve ter za 
tekoče transfere (skupini 40 in 41 
v bilanci prihodkov in odhodkov).

4. člen

Pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, ki se poravnajo 
iz proračuna Občine Domžale  se 
upoštevajo plačilni roki določeni v 
zakonu. 

5. člen

Sredstva proračuna se uporabljajo 
za plačevanje že opravljenih dobav, 
storitev in gradenj. Dogovarjanje 
predplačil je v skladu s predpisi 
možno le izjemoma na podlagi pred-
hodnega soglasja županje ter ob 
primernem načinu finančnega zava-
rovanja, katerega z navodilom določi 
Ministrstvo za finance. Predplačilo 
mora biti utemeljeno tudi z vidika 
gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti 
ne plačajo v tekočem letu, se obve-
znost plačila s sprejetim zaključnim 
računom proračuna lahko prenese v 
naslednje leto.

6. člen

Sofinanciranje namenov določenih 
v proračunu se izvrši šele na podlagi 
upravne odločbe ali sklenjene pogod-
be med Občino Domžale in upravičen-
cem ter na podlagi ustrezne računo-
vodske listine, ki izkazuje utemeljeno 
porabo finančnih sredstev.

7. člen

Sredstva proračuna se med letom 
porabljajo praviloma enakomerno v 
skladu z dinamiko prihodkov in v od-
visnosti od zapadlih obveznosti.
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8. člen

Če se med izvrševanjem proračuna 
zaradi novih obveznosti povečajo 
izdatki proračuna ali zmanjšajo pre-
jemki proračuna, oddelek, pristojen 
za finance, pripravi predlog obsega 
in ukrepov začasnega zadrževanja 
posameznih izdatkov. Županja lahko 
največ za 45 dni zadrži izvrševanje 
posameznih izdatkov z naslednjimi 
ukrepi:
- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih 

rokov plačil,
- ustavi prerazporejanje proračun-

skih sredstev, potrebno zaradi 
prevzemanja obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih 
ukrepov proračun ne more uravnove-
siti, mora županja najkasneje 15 dni 
pred iztekom roka za začasno zadrža-
nje izvrševanja proračuna predlagati 
rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna se mora 
prejemke in izdatke ponovno urav-
novesiti. V obdobju sprejemanja 
rebalansa proračuna županja lahko 
ponovno zadrži izvrševanje posame-
znih izdatkov.

9. člen

Pri nabavi opreme, investicijskih 
in vzdrževalnih delih ter storitvah 
je potrebno oddati javno naročilo na 
način in po postopku zakona, ki ureja 
javna naročila. 

Izvedba postopkov javnih naročil v 
skladu z Zakonom o javnih naročilih 
ter izvedba postopkov notranje orga-
nizacije finančnega in materialnega 
poslovanja za neposredne proračun-
ske uporabnike se določa s pravilniki, 
ki jih sprejme županja.

10. člen

Skladno s predpisi lahko županja 
s sklepi prerazporeja proračunska 
sredstva med proračunskimi postav-
kami v okviru posameznega področja 
proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna, pri čemer prerazporedi-
tve ne smejo presegati 20% obsega 
proračunske postavke v sprejetem 
proračunu. O izvršenih prerazpore-
ditvah mora šestmesečno poročati 
občinskemu svetu.

Županja lahko uvede nove konte 
ali prerazporedi sredstva med posa-
meznimi konti, v kolikor to zahteva 
ekonomska klasifikacija odhodkov.

11. člen

V proračunu se del predvidenih 
proračunskih prejemkov vnaprej ne 
razporedi, ampak zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija, ki se v prora-
čunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka. Sredstva splošne pro-
računske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva 
ali za namene, za katere se med le-
tom izkaže, da niso bila zagotovljena 
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sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati.

Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se določijo v proračunu 
v obsegu, ki ne sme biti višji od 2% 
prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov.

O uporabi sredstev splošne prora-
čunske rezervacije odloča županja.

12. člen

V proračunu se zagotovijo sredstva 
za proračunsko rezervo, ki se določijo 
v proračunu v obsegu do višine 1,5% 
prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se 
uporabljajo za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni ter druge nesreče, 
ki jih povzročijo naravne sile in ekolo-
ške nesreče.

Proračunska rezerva deluje kot 
proračunski sklad. Neporabljena 
sredstva se na dan 31. decembra pre-
teklega leta prenesejo v proračunski 
sklad tekočega leta. 

O uporabi sredstev proračunske 
rezerve v skladu s predpisi odloča 
županja.

13. člen

Morebitna prosta sredstva prora-
čuna oz. trenutni presežki se zaradi 
ohranjanja realne vrednoti lahko pla-
sirajo tako, da je zagotovljena njihova 
varnost in s tem ni ogrožena tekoča 
likvidnost proračuna. O plasiranju 
sredstev odloča županja, ki lahko to 
pooblastilo prenese na odgovorno ose-
bo oddelka, pristojnega za finance. 

14. člen

Županja ima pravico odločati o pri-
dobitvi premičnega in nepremičnega 
premoženja do višine v proračunu 
zagotovljenih sredstev. Županja ima 
pravico odločati o odtujitvi premič-
nega premoženja v lasti občine do vi-
šine 5.000.000,00 SIT v posameznem 
primeru. Za razpolaganje s stvarnim 
premoženjem, ki ni predmet javne 
dražbe, javne ponudbe ali javnega 
zbiranja ponudb, je županja dolžna, 
k sklenitvi pogodbe nad vrednostjo 
10.000.000,00 SIT, pridobiti soglasje 
občinskega sveta. 

Pravni posli krajevnih skupnosti 
nad vrednostjo 5.000.000,00 SIT  so 
veljavno sklenjeni le ob pisnem so-
glasju županje.

15. člen

Županja lahko na prošnjo dolžnika 
ob primernem zavarovanju in obresto-
vanju odloži plačilo, dovoli obročno 
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plačilo dolga dolžnika ali spremeni 
predvideno dinamiko plačila, če se s 
tem bistveno izboljšajo možnosti za 
plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje 
z instrumenti za zavarovanje plačil, 
obresti pa morajo biti vsaj kot trenu-
tno veljavne bančne obresti za vezane 
depozite, za ustrezno obdobje.

16. člen

Če bi bili stroški postopka izterjave 
v nesorazmerju z višino terjatve ali če 
se zaradi nevnovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mo-
goče izterjat, lahko županja odpiše, 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
Ob konkretnem primeru se odloča za 
vsak dolg, glede na zgornje omejitve 
in možnosti posameznega poplačila 
dolga.

Ne glede na določila prejšnjega 
odstavka ni možno odpisati tistih dol-
gov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev županja poroča 
ob predložitvi zaključnega računa 
občinskemu svetu.

17. člen

Za izvrševanje proračuna je odgo-
vorna županja. Županja mora obve-
stiti občinski svet o polletni realizaciji 
prihodkov in odhodkov občinskega 
proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo 
pripraviti tudi vsi posredni in nepo-
sredni proračunski uporabniki in ga 
najkasneje do 30.07. tekočega leta 
oddati županji.

18. člen

Namenski prihodki proračuna so 
prihodki, določeni v prvem stavku 
prvega odstavka 43. člena Zakona o 
javnih financah.

Če se po sprejemu proračuna vplača 
namenski prejemek, ki zahteva soraz-
merni namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni 
višini, se v višini dejanskih prejemkov 
in izdatkov poveča proračun.

Izdatki v proračunu za leto 2006, 
vezani na stanovanjsko dejavnost, 
se oblikujejo v višini, ki je enaka 
prejemkom iz naslova stanovanjske 
dejavnosti.

Če se po sprejemu proračuna sprej-
me zakon ali odlok, na podlagi katere-
ga nastanejo nove obveznosti za pro-
račun, vključi županja te obveznosti v 
proračun in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru večjih pričakovanih 
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je 
določen s proračunom, ali s preraz-
poreditvijo sredstev v okviru možnih 
prihrankov sredstev.

Prihodki iz naslova taks za obreme-
njevanje vode in taks za obremenjeva-
nje okolja se v proračunu oblikujejo, 
kot namenski prihodki, ki se porabijo 
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za namenske izdatke opredeljene v 
posebnem delu proračuna, na podod-
delku »zbiranje in ravnanje z odpadki« 
in »ravnanje z odpadno vodo«. Nepo-
rabljena sredstva se lahko prenesejo 
v naslednje proračunsko leto.

Prihodki iz naslova požarnih taks se 
v proračunu oblikujejo, kot namenski 
prihodki in se porabijo kot namenski 
izdatki opredeljeni v posebnem delu 
proračuna na pododdelku »požarne 
varnosti«.

Prihodki iz naslova pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest se v prora-
čunu oblikujejo kot namenski prihod-
ki in se porabijo kot namenski izdatki 
opredeljeni v posebnem delu proraču-
na na pododdelku cestni promet.

Vsi prihodki in odhodki oblikovani 
s posameznim odlokom o ustanovitvi 
posameznega proračunskega sklada, 
so namenski.

19. člen

Po preteku leta, za katerega je bil 
sprejet proračun, sprejme občinski 
svet zaključni račun proračuna za 
preteklo leto, v katerem se izkažejo 
predvideni in doseženi prihodki, 
predvideni in doseženi odhodki, ter 
predvidena in dosežena izvršitev 
računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja ter sredstva 
rezerv in proračunskih skladov.

20. člen

Določbe tega odloka morajo smisel-
no uporabljati vsi neposredni prora-
čunski uporabniki proračuna Občine 
Domžale.

21. člen

Odlok o proračunu sestavljajo dolo-
čila o izvrševanju proračuna, tabelari-
čen del splošnega in posebnega dela 
proračuna in obrazložitve splošnega 
in posebnega dela proračuna.  

Tabelarični del splošnega dela  za-
jema bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb 
ter račun financiranja, kjer so dolo-
čene višine prihodkov in prejemkov 
ter odhodkov in izdatkov proračuna 
za posamezno leto. Tabelarični del 
posebnega dela zajema postavke in 
konte, kjer so določene višine posa-
meznega namena porabe. 

Obrazložitve splošnega dela zaje-
majo obrazložitve bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih ter-
jatev in naložb ter računa financi-
ranja. Obrazložitve posebnega dela 
zajemajo obrazložitve proračunskih 
postavk.

Sestavni del obrazložitev so tudi na-
črt prodaje finančnega in stvarnega 
premoženja, kadrovski načrt, načrt 
nabav in gradenj osnovnih sredstev 
ter načrt razvojnih programov. 
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22. člen

Županja oziroma pooblaščeni de-
lavec občinske uprave ima pravico 
in dolžnost nadzirati porabo javnih 
sredstev iz proračuna, ki so bila 
dana pravnim in fizičnim osebam. V 
primeru nenamenske porabe ali od-
klonitve pregleda porabe ima županja 
pravico in dolžnost zahtevati vrnitev 
sredstev. 

23. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
ostanejo v veljavi:
- Pravilnik o sofinanciranju dejav-

nosti turističnih in drugih društev, 
ki se ukvarjajo s    pospeševanjem 
razvoja turizma na območju občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev.3/04) 

- Pravilnik o porabi in dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale(Uradni vestnik Občine 
Domžale, štev.13/02) 

- Pravilnik o dodeljevanju posojil 
za pospeševanje razvoja obrti in 
malega gospodarstva na podlagi 
subvencioniranja obrestne mere 
v občini Domžale (Uradni vestnik 
Občine Domžale, štev.3/05) 

- Pravilnik o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za izobraževanje na 
področju obrti in podjetništva v 
občini Domžale(Uradni vestnik 
Občine Domžale, štev.13/02)

- Pravilnik o pogojih in merilih za so-
financiranje programov prireditev 
in drugih aktivnosti iz Proračuna 

občine Domžale (Uradni vestnik 
štev. 12/2000 ter 3/2001)

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o proračunu 
Občine Domžale za leto 2005.

25. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-5/06 
Datum:   15.03.2006

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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II. TABELARIČNI DEL POSEBNEGA IN SPLOŠNEGA DELA 
PRORAČUNA

Na podlagi 20. lena Statuta ob ine Domžale (Uradni vestnik št.16/04 - pre iš eno besedilo) in
174. lena Poslovnika Ob inskega sveta Ob ine Domžale (Uradni vestnik št.11/99, 11/00 in 9/03)

 je Ob inski svet Ob ine Domžale na svoji 33. seji dne 15.marca 2006 sprejel

PRORA UN
Ob ine Domžale za leto 2006

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

v tiso  SIT

Naziv PRORA UNPRORA UN
2006 v €2006

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

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.426.500 18.471.457
TEKO I PRIHODKI (70+71) 4.037.210 16.846.979
DAV NI PRIHODKI   (700+703+704+706) 14.747.5383.534.10070
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK 10.645.1342.551.000700
Dohodnina 10.645.1342.551.0007000
DAVKI NA PREMOŽENJE  3.088.383  740.100703
Davki na nepremi nine   2.174.094   521.0007030
Davek od premoženja od stavb     104.323    25.000703000
Davek od premoženja od prostorov za po itek in rekreacijo       2.086       500703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi nine       2.086       500703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od pravnih oseb   1.293.607   310.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a - od fizi nih oseb     771.991   185.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš a           0         0703005
Davki na premi nine         417       1007031
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov         417       100703100
Davki na dediš ine in darila      50.075    12.0007032
Davek na dediš ine in darila      50.075    12.000703200
Zamudne obresti od davka na dediš ine in darila           0         0703201
Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje     863.796   207.0007033
Davek na promet nepremi nin - od pravnih oseb     208.646    50.000703300
Davek na promet nepremi nin - od fizi nih oseb     646.804   155.000703301
Davek od prometa nepremi nin nerezidenti RS       8.346     2.000703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre o           0         0703303
DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   1.014.021  243.000704
Davki na posebne storitve      20.865     5.0007044
Davek na dobitke od iger na sre o      20.865     5.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate           0         0704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev     993.156   238.0007047
Taksa za obremenjevanje vode     342.180    82.000704700
Turisti na taksa      10.432     2.500704704
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest       2.086       500704708
Druge komunalne takse      54.248    13.000704709

         0         0704710 Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljiš a in gozda
Požarna taksa           0         0704713
Priklju ne takse      83.459    20.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja     500.751   120.000704719
DRUGI DAVKI          0        0706
Drugi davki           0         07060
NEDAV NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)   2.099.441   503.11071
UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.105.450  264.910710



55Uradni Vestnik Št. 03/06

v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

Udeležba na dobi ku javnih podjetij in javnih finan nih institucij           0         07100
Prihodki od udeležbe na dobi ku drugih podjetij in finan nih inst         250        607101
Prihodki od obresti     171.090    41.0007102
Prejete obresti od sredstev na vpogled       4.173     1.000710200
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     166.917    40.000710201
Prihodki od premoženja     934.110   223.8507103
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš a in gozdove         209        50710300
Prihodki od najemnin za poslovne prostore     375.563    90.000710301
Prihodki od najemnin za stanovanja     242.030    58.000710302
Prihodki od drugih najemnin       6.259     1.500710304
Prihodki od zakupnin      29.210     7.000710305
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij     279.586    67.000710306
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico       1.252       300710312
Drugi prihodki od premoženja           0         0710399
TAKSE IN PRISTOJBINE     51.327   12.300711
Upravne in druge takse in pristojbine      51.327    12.3007111
Upravne in druge takse in pristojbine      33.383     8.000711100
Državne upravne takse           0         0711101
Upravne takse s podro ja prometa in zvez       1.252       300711120
Druge pristojbine      16.692     4.000711199
DENARNE KAZNI     56.335   13.500712
Denarne kazni      56.335    13.5007120
Denarne kazni za prekrške      50.075    12.000712001
Denarne kazni v upravni izvršbi           0         0712005
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora       6.259     1.500712007
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     28.793    6.900713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov      28.793     6.9007130
Prihodki obratov družbene prehrane      14.605     3.500713002
Drugi ob inski prihodki           0         0713003
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

Prihodki od po itniške dejavnosti      14.188     3.400713004
DRUGI NEDAV NI PRIHODKI     857.536  205.500714
Drugi nedav ni prihodki     857.536   205.5007141
Drugi nedav ni prihodki      35.470     8.500714100
Prihodki od komunalnih prispevkov     771.991   185.000714105

         0         0714107 Prispevki in dopla ila ob anov za izvajanje programov 
investicijskega zna aja
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov           0         0714110
Drugi teko i prihodki      50.075    12.000714199
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     780.805   187.11272
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV     141.879   34.000720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     141.879    34.0007200
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev           0         07201
Prihodki od prodaje opreme           0         07202
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev           0         07203
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG          0        0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv           0         07210
Prihodki od prodaje drugih zalog           0         07211

   638.925  153.112722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ  IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš  in gozdov           0         07220
Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš     638.925   153.1127221
Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja           0         07222
PREJETE DONACIJE (730+731)           0         073
PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV          0        0730
Prejete donacije iz doma ih virov za teko o porabo           0         07300
Prejete donacije iz doma ih virov za investicije           0         07301
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE          0        0731
Prejete donacije iz tujine za teko o porabo           0         07310
Prejete donacije iz tujine za investicije           0         07311
TRANSFERNI PRIHODKI     843.674   202.17874
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUC    843.674   202.178740
Prejeta sredstva iz državnega prora una     843.674   202.1787400
Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti državnega prora una      84.201    20.178740000
Prejeta sredstva iz državnega prora una za investicije     216.992    52.000740001
Druga prejeta sredstva iz državnega prora una za teko o porabo     542.480   130.000740004
Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti           0         07401
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja           0         07402
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov           0         07403
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.640.430 23.537.097
TEKO I ODHODKI  (400+401+402+403+409)   5.989.0961.435.22740
PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   1.251.828   299.988400
Pla e in dodatki   1.104.820   264.7594000
Regres za letni dopust      37.673     9.0284001
Povra ila in nadomestila      64.760    15.5194002
Sredstva za delovno uspešnost      37.097     8.8904003
Nadurno delo       4.398     1.0544004
Pla e za delo po pogodbi           0         04005
Drugi izdatki zaposlenim       3.080       7384009
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST     210.491   50.442401
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      87.744    21.0274010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje      74.478    17.8484011
Prispevek za zaposlovanje       1.390       3334012
Prispevek za porodniško varstvo       2.587       6204013
Davek na izpla ane pla e      44.291    10.6144015
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  4.390.3521.052.104402
Pisarniški in splošni material in storitve     330.016    79.0854020
Posebni material in storitve      20.030     4.8004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     133.333    31.9524022
Prevozni stroški in storitve       5.008     1.2004023
Izdatki za službena potovanja       9.598     2.3004024
Teko e vzdrževanje   2.917.339   699.1114025
Najemnine in zakupnine  leasing      10.432     2.5004026
Kazni in odškodnine      41.729    10.0004027
Dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje      62.594    15.0004028
Drugi operativni odhodki     860.274   206.1564029
PLA ILA DOMA IH OBRESTI     46.737   11.200403
Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam      25.455     6.1004031
Pla ila obresti od kreditov drugim finan nim institucijam           0         04032
Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      21.282     5.1004033
Pla ila obresti od vrednostnih papirjev           0         04034
SREDSTVA, IZLO ENA V REZERVE      89.689   21.493409
Teko a prora unska rezerva      85.516    20.4934090
Rezerva za naravne nesre e       4.173     1.0004091
TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)   7.411.3091.776.04641
SUBVENCIJE    165.653   39.697410
Subvencije javnim podjetjem           0         04100
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     165.653    39.6974102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   3.699.136   886.461411
Transferi nezaposlenim           0         04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila           0         04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     108.496    26.0004112

          0         04113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja
Nadomestila pla       1.252       3004115
Štipendije     101.031    24.2114117
Drugi transferi posameznikom   3.488.358   835.9504119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM    896.670   214.878412
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     896.670   214.8784120
DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI  2.649.850  635.010413
Teko i transferi drugim ravnem države     294.191    70.5004130
Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja           0         04131
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      22.951     5.5004132
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb   2.332.707   559.0104133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   7.792.0011.867.27542
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   7.792.0011.867.275420
Nakup zgradb in prostorov     735.165   176.1754200
Nakup prevoznih sredstev       5.425     1.3004201
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v tiso  SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

Nakup opreme      75.113    18.0004202
Nakup drugih osnovnih sredstev           0         04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   4.798.7311.149.9684204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     433.158   103.8024205
Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     745.748   178.7114206
Nakup nematerialnega premoženja           0         04207

    998.660   239.3194208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   2.344.692   561.88243
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZI NIM OSEBAM  1.366.842  327.550431
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     409.452    98.1214310

    957.390   229.4294311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, 
ki so v lasti države ali ob in
Investicijski transferi finan nim institucijam           0         04312
Investicijski transferi privatnim podjetjem           0         04313
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom           0         04314

          0         04315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni prora unski uporabniki
Investicijski transferi v tujino           0         04316
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM    977.850  234.332432
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam      10.416     2.4964321
Investicijski transferi javnim zavodom     967.434   231.8364323
III.    PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ -1.213.930  -5.065.640
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v tiso  SITB. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

    210.733    50.50075 IV.  PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL    169.004   40.500750
Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov     169.004    40.5007500
Prejeta vra ila danih posojil od javnih podjetij           0         07501
Prejeta vra ila danih posojil od finan nih institucij           0         07502
Prejeta vra ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov           0         07503
Prejeta vra ila danih posojil od drugih ravni države           0         07504
Prejeta vra ila danih posojil od državnega prora una           0         07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      41.729   10.000751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podj           0         07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.           0         07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetj      41.729    10.0007512

          0         044 V.  DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441)
DANA POSOJILA          0        0440
Dana posojila posameznikom           0         04400
Dana posojila javnim skladom           0         04401
Dana posojila javnim podjetjem           0         04402
Dana posojila finan nim institucijam           0         04403
Dana posojila privatnim podjetjem           0         04404
Dana posojila drugim ravnem države           0         04405
POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          0        0441
Pove anje kapitalskih deležev v javnih podjetjih           0         04410
Pove anje kapitalskih deležev v finan nih institucijah           0         04411
Pove anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih           0         04412
Skupna vlaganja (joint ventures)           0         04413
Pove anje kapitalskih deležev v tujino           0         04414

    210.733    50.500VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH
VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.) -1.163.430  -4.854.907
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v tiso  SITC. RA UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA UN PRORA UNKonto

2006 v €2006
(1) (2) (4)(3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)           0         050
DOMA E ZADOLŽEVANJE          0        0500
Najeti krediti pri Banki Slovenije           0         05000
Najeti krediti pri poslovnih bankah           0         05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro ni           0         0500101
Najeti krediti pri drugih finan nih institucijah           0         05002
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih           0         05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države           0         0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja           0         0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih           0         0500302
Najeti krediti pri državnem prora unu           0         0500303
Najeti krediti pri drugih doma ih kreditodajalcih           0         0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma em           0         05004
IX. ODPLA ILA  DOLGA  (550)     164.831    39.50055
ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA     164.831   39.500550
Odpla ila kreditov poslovnim bankam     133.534    32.0005501
Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni krediti     133.534    32.000550101
Odpla ila kreditov drugim finan nim institucijam           0         05502
Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem      31.297     7.5005503
Odpla ila kreditov skladom socialnega zavarovanja           0         0550301
Odpla ila kreditov državnemu prora unu           0         0550303
Odpla ila kreditov drugim javnim skladom - kratkoro ni krediti           0         0550304
Najeti krediti pri drugih javnih skladih      31.297     7.500550305
Odpl ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem           0         0550399
Odpla ila glavnice vrednostnih papirjev           0         05504
X.        NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -39.500    -164.831
XI.       Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 01.01. t.l. 1.609.507   6.716.354
XII.      ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V-1.202.930  -5.019.738
XIII.          Sklad izgradnje OŠ Dragomelj  -1.058.988  -253.776
XIV.         Sklad Knjižnica Domžale    -381.284   -91.371
XV.          Rezervni sklad     -93.511   -22.409
XVI.         Sklad gasilska motorna lestev      -3.831      -918
XVII.        Sklad prizidek k O.Š. Dob    -159.001   -38.103
XVIII.  Stanje denarnih sredstev na ra unih na dan 31.12.t.l.          0           0
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih
izdatkov v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Oddelek
2006 v €

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

SKUPAJ 23.537.097 5.640.430
JAVNA UPRAVA  3.152.671   755.50601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov  2.427.312   581.6810111

Pla e in drugi izdatki zaposlenim   363.700  1.517.693
Ostali teko i odhodki in transferi   164.600    686.864
Investicijski odhodki in transferi     53.381    222.755
Druge splošne zadeve in storitve     331.435    79.4250133

Teko i odhodki in transferi    79.425    331.435
Servisiranje javnega dolga     101.819    24.4000171

Teko i odhodki in transferi    24.400     101.819
Splošni transferi med javnofinan nimi institucijami     292.105    70.0000180

Teko i odhodki in transferi    70.000    292.105
OBRAMBA      50.033    11.99002
Civilna zaš ita      50.033    11.9900220

Teko i odhodki in transferi     7.800      32.549
Investicijski odhodki in transferi     4.190     17.485
JAVNI RED IN VARNOST     390.169    93.50003
Protipožarna varnost     390.169    93.5000320

Teko i odhodki in transferi    42.000    175.263
Investicijski odhodki in transferi    51.500     214.906
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  4.665.786 1.118.10904
Kmetijstvo     120.965    28.9880421

Teko i odhodki in transferi     28.988    120.965
Cestni promet  4.339.380 1.039.8890451

Teko i odhodki in transferi   503.800  2.102.320
Investicijski odhodki in transferi    536.089  2.237.060
Turizem      80.045    19.1820473

Teko i odhodki in transferi    19.182     80.045
Druge dejavnosti s podro ja gospodarskih zadev     125.396    30.0500490

Teko i odhodki in transferi    30.050     125.396
VARSTVO OKOLJA  1.724.816   413.33505
Zbiranje in ravnanje z odpadki     963.650   230.9290510

Teko i odhodki in transferi     1.500       6.259
Investicijski odhodki in transferi    229.429    957.390
Ravnanje z odpadno vodo     625.960   150.0050520

Investicijski odhodki in transferi   150.005    625.960
Zmanjševanje onesnaževanja      27.641     6.6240530

Teko i odhodki in transferi     6.000      25.038
Investicijski odhodki in transferi       624      2.604
Druge dejavnosti s podro ja varstva okolja      46.224    11.0770560

Teko i odhodki in transferi     9.400      39.226
Investicijski odhodki in transferi     1.677       6.998
Pokopališka dejavnost      61.342    14.7000570

Investicijski odhodki in transferi    14.700     61.342
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ  3.163.766   758.16506
Stanovanjska dejavnost     831.393   199.2350610

Teko i odhodki in transferi    39.800    166.082
Investicijski odhodki in transferi   159.435    665.310
Dejavnost na podro ju prostorskega na rtovanja in razvoja  1.465.795   351.2630620
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih
izdatkov v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Oddelek
2006 v €

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

Teko i odhodki in transferi     8.000     33.383
Investicijski odhodki in transferi   343.263  1.432.411
Oskrba z vodo      12.519     3.0000630

Investicijski odhodki in transferi     3.000      12.519
Cestna razsvetljava     451.903   108.2940640

Teko i odhodki in transferi    89.500    373.477
Investicijski odhodki in transferi    18.794      78.426

    402.157    96.3730660 Druge zadeve s podro ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko i odhodki in transferi    62.000     258.721
Investicijski odhodki in transferi    34.373     143.436
ZDRAVSTVO     317.560    76.10007
Druge dejavnosti na podro ju zdravstva     317.560    76.1000760

Teko i odhodki in transferi    76.100    317.560
 3.345.714   801.76708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro ju športa in rekreacije  1.684.890   403.7670810

Teko i odhodki in transferi   189.900     792.439
Investicijski odhodki in transferi   213.867     892.451
Kulturne dejavnosti  1.660.825   398.0000820

Teko i odhodki in transferi   261.750  1.092.263
Investicijski odhodki in transferi   136.250     568.561
IZOBRAŽEVANJE  5.800.893 1.390.12609
Predšolska vzgoja  3.477.324   833.3060911

Teko i odhodki in transferi   687.900  2.870.556
Investicijski odhodki in transferi    145.406     606.768
Osnovnošolsko izobraževanje  2.323.569   556.8200912

Teko i odhodki in transferi   225.600    941.412
Investicijski odhodki in transferi   331.220  1.382.157
SOCIALNA VARNOST     925.689   221.83210
Druge dejavnosti na podro ju socialne varnosti     925.689   221.8321090

Teko i odhodki in transferi   221.832     925.689
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01 - JAVNA UPRAVA v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

JAVNA UPRAVA  3.152.671   755.50601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov  2.427.312   581.6810111

Pla e in drugi izdatki zaposlenim   363.700  1.517.693
Pla e ob inske uprave  1.368.720   328.0001101
Pla e in dodatki     979.352   234.6924000

Regres za letni dopust      36.442     8.7334001

Povra ila in nadomestila      61.901    14.8344002

Sredstva za delovno uspešnost      37.097     8.8904003

Nadurno delo       4.398     1.0544004

Drugi izdatki zaposlenim       3.080       7384009

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      75.943    18.1994010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje      67.877    16.2664011

Prispevek za zaposlovanje       1.027       2464012

Prispevek za porodniško varstvo       1.452       3484013

Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja      41.729    10.0004015

Davek na izpla ane pla e      58.421    14.0004028

Pla e županje in podžupanov     116.425    27.9001102
Pla e in dodatki      66.767    16.0004000

Regres za letni dopust       1.231       2954001

Povra ila in nadomestila       2.858       6854002

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje       8.797     2.1084010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje       6.602     1.5824011

Prispevek za zaposlovanje         342        824012

Prispevek za porodniško varstvo       1.102       2644013

Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja       2.562       6144015

Davek na izpla ane pla e       4.173     1.0004028

Drugi operativni odhodki      21.991     5.2704029

Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v pla ah      32.549     7.8001113
Pla e in dodatki      32.549     7.8004000

Ostali teko i odhodki in transferi   164.600    686.864
     79.286    19.0001103 Pla e in sejnine ob inskih svetnikov ter lanov delovnih teles 

ob inskega sveta
Drugi operativni odhodki      79.286    19.0004029

      4.173     1.0001104 Avtorski honorarji in sejnine lanov projektnih skupin ter 
sejnine
Drugi operativni odhodki       4.173     1.0004029

Materialni stroški ob inske uprave     296.278    71.0001105
Pisarniški in splošni material in storitve     112.669    27.0004020

Posebni material in storitve       4.173     1.0004021

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     104.323    25.0004022

Prevozni stroški in storitve       5.008     1.2004023

Izdatki za službena potovanja       8.346     2.0004024

Teko e vzdrževanje       4.173     1.0004025

Drugi operativni odhodki      57.586    13.8004029

Materialni stroški Ob inskega sveta in Nadzornega odbora      58.421    14.0001106
Pisarniški in splošni material in storitve      41.729    10.0004020

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       8.346     2.0004022

Drugi operativni odhodki       8.346     2.0004029

Stroški tujih storitev za  izvrševanje prora una      70.105    16.8001107
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Drugi operativni odhodki      70.105    16.8004029

Stroški skupne porabe      58.421    14.0001108
Pisarniški in splošni material in storitve      33.383     8.0004020

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       4.173     1.0004022

Izdatki za službena potovanja       1.252       3004024

Teko e vzdrževanje      11.267     2.7004025

Investicijsko vzdrževanje in obnove       8.346     2.0004205

Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme      62.594    15.0001109
Pisarniški in splošni material in storitve       2.086       5004020

Teko e vzdrževanje      60.507    14.5004025

Sredstva za delovanje politi nih strank      42.981    10.3001110
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      42.981    10.3004120

Sredstva za delovanje svetniških skupin       8.346     2.0001111
Pisarniški in splošni material in storitve       4.173     1.0004020

Drugi operativni odhodki       4.173     1.0004029

Nagrade nadzornega odbora       6.259     1.5001112
Drugi operativni odhodki       6.259     1.5004029

Investicijski odhodki in transferi     53.381    222.755
Nabava opreme in inventarja      73.026    17.5001114
Najemnine in zakupnine  leasing      10.432     2.5004026

Nakup opreme      62.594    15.0004202

Obnova ob inske stavbe      50.075    12.0001115
Investicijsko vzdrževanje in obnove      50.075    12.0004205

Obletnice in otvoritve      20.865     5.0001117
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      20.865     5.0004120

Pokrivanje obveznosti preteklih let      78.789    18.8811199
Drugi operativni odhodki      25.038     6.0004029

Nakup opreme       4.173     1.0004202

Investicijsko vzdrževanje in obnove      49.579    11.8814205

Druge splošne zadeve in storitve     331.435    79.4250133

Teko i odhodki in transferi    79.425    331.435
Dotacija organizacijam in društvom       8.346     2.0001301
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       8.346     2.0004120

lanarine, pokroviteljstvo in sponzorstva      20.447     4.9001302
Pisarniški in splošni material in storitve       3.756       9004020

Drugi operativni odhodki       2.086       5004029

Drugi transferi posameznikom       2.086       5004119

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004120

Ob inske prireditve, proslave, priznanja in poroke      37.556     9.0001303
Pisarniški in splošni material in storitve       8.346     2.0004020

Drugi operativni odhodki      25.038     6.0004029

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       4.173     1.0004120

Informiranje javnosti      39.643     9.5001304
Pisarniški in splošni material in storitve      39.643     9.5004020

Razvojni programi      20.865     5.0001305
Drugi operativni odhodki      20.865     5.0004029

Sredstva za boži ne in novoletne prireditve      20.865     5.0001306
Pisarniški in splošni material in storitve       2.504       6004020

Posebni material in storitve      15.857     3.8004021
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Drugi operativni odhodki       2.504       6004029

Splošna prora unska  rezervacija      62.594    15.0001307
Teko a prora unska rezerva      62.594    15.0004090

Izlo itev sredstev v stalno rezervo       4.173     1.0001308
Rezerva za naravne nesre e       4.173     1.0004091

Obveznosti iz naslova sodb      41.729    10.0001309
Kazni in odškodnine      41.729    10.0004027

Pomo  ob nesre ah       8.346     2.0001310
Drugi transferi posameznikom       8.346     2.0004119

Lokalne volitve      29.210     7.0001311
Pisarniški in splošni material in storitve      16.692     4.0004020

Drugi operativni odhodki      12.519     3.0004029

Mednarodno sodelovanje       2.086       5001312
Drugi operativni odhodki       2.086       5004029

Stroški postopka vra anja v telekomunikacijsko omrežje       4.173     1.0001313
Pisarniški in splošni material in storitve         835       2004020

Drugi operativni odhodki       3.338       8004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let      31.401     7.5251399
Drugi operativni odhodki       5.558     1.3324029

Teko a prora unska rezerva      22.922     5.4934090

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.921       7004120

Servisiranje javnega dolga     101.819    24.4000171

Teko i odhodki in transferi    24.400     101.819
Odpla ilo obresti in stroški garancij      55.917    13.4001701
Drugi operativni odhodki      20.865     5.0004029

Pla ila obresti od kreditov   poslovnim bankam      25.455     6.1004031

Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem       9.598     2.3004033

Refundacija dolgoro nih kreditov      45.902    11.0001702
Drugi operativni odhodki      34.218     8.2004029

Pla ila obresti od kreditov   drugim doma im kreditodajalcem      11.684     2.8004033

Splošni transferi med javnofinan nimi institucijami     292.105    70.0000180

Teko i odhodki in transferi    70.000    292.105
Sredstva za redno dejavnost KS     292.105    70.0001801
Teko i transferi drugim ravnem države     292.105    70.0004130
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OBRAMBA      50.033    11.99002
Civilna zaš ita      50.033    11.9900220

Teko i odhodki in transferi     7.800      32.549
Usposabljanje pripadnikov enot za zaš ito in reševanje      12.519     3.0002201
Pisarniški in splošni material in storitve         835       2004020

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         835       2004022

Drugi operativni odhodki       8.763     2.1004029

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.086       5004120

Tehni no reševalna in osebna oprema enot      12.519     3.0002202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004310

Vzdrževanje  sistema za alarmiranje       5.425     1.3002203
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       3.338       8004022

Teko e vzdrževanje       2.086       5004025

Vzdrževanje javnih zakloniš         835       2002204
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         334        804022

Teko e vzdrževanje         501       1204025

Refundacije pla       1.252       3002205
Nadomestila pla       1.252       3004115

Investicijski odhodki in transferi     4.190     17.485
Tehni no reševalna in osebna oprema enot      16.274     3.9002206
Teko e vzdrževanje       2.504       6004025

Posebni material in storitve       5.425     1.3004201

Nakup opreme       8.346     2.0004202

Pokrivanje obveznosti preteklih let       1.210       2902299
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       1.210       2904310
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JAVNI RED IN VARNOST     390.169    93.50003
Protipožarna varnost     390.169    93.5000320

Teko i odhodki in transferi    42.000    175.263
Center požarne varnosti Domžale      45.902    11.0003201
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      45.902    11.0004133

Redna dejavnost Gasilske zveze      25.038     6.0003202
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      25.038     6.0004133

Požarna dejavnost      27.124     6.5003203
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      27.124     6.5004133

Sofinanciranje programov mladih gasilcev       6.259     1.5003205
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       6.259     1.5004120

Obnova gasilskega doma Stob      41.729    10.0003209
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      41.729    10.0004120

Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev      29.210     7.0003210
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      29.210     7.0004120

Investicijski odhodki in transferi    51.500     214.906
Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost      58.421    14.0003204
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      58.421    14.0004310

Požarni sklad      58.421    14.0003206
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      58.421    14.0004310

Sklad gasilske motorne lestve      95.977    23.0003207
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      95.977    23.0004310

Pokrivanje obveznosti preteklih let       2.086       5003299
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       2.086       5004133
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GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  4.665.786 1.118.10904
Kmetijstvo     120.965    28.9880421

Teko i odhodki in transferi     28.988    120.965
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti      10.641     2.5504201
Pisarniški in splošni material in storitve         209        504020

Drugi operativni odhodki       4.590     1.1004029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       5.216     1.2504102

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         626       1504120

      6.677     1.6004202 Dotacije društvom in organizacijam s podro ja kmetijstva in 
živali
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       6.677     1.6004120

Zavarovanje plemenske živine in poljš in      12.519     3.0004204
Drugi operativni odhodki       1.089       2614029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      11.430     2.7394102

      7.929     1.9004205 Pospeševanje razvoja kmetijstva - subvencioniranje obrestne 
mere
Drugi operativni odhodki         835       2004029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       7.094     1.7004102

Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljiš a       8.346     2.0004207
Drugi operativni odhodki         726       1744029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       7.620     1.8264102

Štipendija za kmetijsko izobraževanje       6.677     1.6004208
Štipendije       6.677     1.6004117

Varstvo zapuš enih živali      16.692     4.0004212
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      16.692     4.0004120

Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora      12.519     3.0004213
Teko e vzdrževanje      12.519     3.0004025

Vzdrževanje poljskih poti       4.590     1.1004215
Teko e vzdrževanje       4.590     1.1004025

Vzdrževanje melioracijskih jarkov       6.259     1.5004216
Teko e vzdrževanje       6.259     1.5004025

Sofinanciranje projektne dokumentacije       8.726     2.0914217
Drugi operativni odhodki         759       1824029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       7.966     1.9094102

Pokrivanje obveznosti preteklih let      19.392     4.6474299
Teko e vzdrževanje       5.158     1.2364025

Drugi operativni odhodki         918       2204029

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      13.316     3.1914102

Cestni promet  4.339.380 1.039.8890451

Teko i odhodki in transferi   503.800  2.102.320
Vzdrževanje javnih prometnih površin     842.931   202.0004501
Teko e vzdrževanje     842.931   202.0004025

Zimska služba     959.773   230.0004502
Teko e vzdrževanje     959.773   230.0004025

Talna signalizacija na cestah      66.767    16.0004503
Teko e vzdrževanje      66.767    16.0004025

Vzdrževanje gozdnih cest       5.425     1.3004504
Teko e vzdrževanje       5.425     1.3004025

Ukrepi za pove anje varnosti prometa     137.707    33.0004505
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Teko e vzdrževanje     137.707    33.0004025

Odprava arhitektonskih ovir       6.259     1.5004506
Teko e vzdrževanje       6.259     1.5004025

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest      83.459    20.0004507
Drugi operativni odhodki      83.459    20.0004029

Investicijski odhodki in transferi    536.089  2.237.060
Projekti v cestno infrastrukturo      41.729    10.0004509

     41.7294208     10.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Gradnja ceste Petra Majdi a v Jaršah     104.323    25.0004510
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     104.323    25.0004204

Ureditev Breznikove ceste v Ihanu      83.459    20.0004511
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Cesta in most ez Mlinš ico na Šolsko ulico      20.865     5.0004513
     20.8654208      5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Rekreacijska os Kamniška Bistrica     166.917    40.0004515
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     166.917    40.0004204

Preplastitev Krakovske ulice v Domžalah      83.459    20.0004516
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Sofinanciranje podhoda pod R 2 447 - Bistra     104.323    25.0004517
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     104.323    25.0004204

    104.323    25.0004518 Rekonstrukcija Pelechove ceste in mostu ez Mlinš ico
od križiš a s Kamniško cesto do vklju no križiš a z Gajevo 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     104.323    25.0004204

Obvoznica Vir (jezi ek Tosama)     250.376    60.0004519
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     250.376    60.0004204

Križiš e deteljica Domžale      12.519     3.0004520
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      12.519     3.0004204

Prehod pod železniško progo Domžale      20.865     5.0004521
     20.8654208      5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Rekonstrukcija dela Ihanske ceste - slepi krak      14.605     3.5004522
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      14.605     3.5004204

Rekonstrukcija ceste Zavrti v Dragomlju      62.594    15.0004523
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      62.594    15.0004204

Rekonstrukcija mostu Gorjuša      41.729    10.0004524
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      41.729    10.0004204

Prometni ukrepi pri OŠ Preserje      33.383     8.0004528
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      33.383     8.0004204

Ureditev križiš a v Radomljah     571.691   137.0004532
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     571.691   137.0004204

Rekonstrukcija Vaške poti v Preserjah     100.150    24.0004534
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     100.150    24.0004204

Ureditev dostopnih poti v UND-21      83.459    20.0004537
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Pokrivanje obveznosti preteklih let     336.292    80.5894599
Teko e vzdrževanje      42.480    10.1804025

Drugi operativni odhodki      33.200     7.9564029
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Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     218.307    52.3154204

     42.3054208     10.138Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Turizem      80.045    19.1820473

Teko i odhodki in transferi    19.182     80.045
Spodbujanje razvoja  turizma      41.729    10.0004701
Pisarniški in splošni material in storitve      12.310     2.9504020

Drugi operativni odhodki      25.038     6.0004029

Teko i transferi neprofitnim organizacijam       4.382     1.0504120

Turisti na društva      12.519     3.0004702
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004120

Promocija ob ine      10.432     2.5004703
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      10.432     2.5004120

Celostna podoba ob ine      10.432     2.5004704
Drugi operativni odhodki      10.432     2.5004029

Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije       2.086       5004706
Drugi operativni odhodki       2.086       5004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let       2.846       6824799
Pisarniški in splošni material in storitve         751       1804020

Drugi operativni odhodki       1.678       4024029
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         417       1004120

Druge dejavnosti s podro ja gospodarskih zadev     125.396    30.0500490

Teko i odhodki in transferi    30.050     125.396
     50.075    12.0004901 Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - 

subvencioniranje obrestne mere
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      50.075    12.0004102

     12.519     3.0004902 Spodbujanje obrti in podjetništva - dualni sistem; 
izobraževanje podjetnikov
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      12.519     3.0004102

Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo      50.075    12.0004903
Drugi operativni odhodki      50.075    12.0004029

Festival izobraževanja in zaposlovanja       8.346     2.0004904
Drugi operativni odhodki       8.346     2.0004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let       4.382     1.0504999
Drugi operativni odhodki       4.382     1.0504029
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VARSTVO OKOLJA  1.724.816   413.33505
Zbiranje in ravnanje z odpadki     963.650   230.9290510

Teko i odhodki in transferi     1.500       6.259
Najem javnih sanitarij       6.259     1.5005101
Teko e vzdrževanje       6.259     1.5004025

Investicijski odhodki in transferi    229.429    957.390
Sanacija in ureditev deponije     957.390   229.4295102
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti d     957.390   229.4294311

Ravnanje z odpadno vodo     625.960   150.0050520

Investicijski odhodki in transferi   150.005    625.960
Projekti v kanalizacijo      33.383     8.0005202

     33.3834208      8.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Izgradnja kanalizacije v Ihanu      83.459    20.0005203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Kanalizacija Pšata     166.917    40.0005206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     166.917    40.0004204

Kanalizacija Domžale (Krožna, Ravnikarjeva, Pridavka)     104.323    25.0005207
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     104.323    25.0004204

Idejna študija iš enja odpadnih vod       4.173     1.0005208
      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     233.705    56.0055299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     213.925    51.2654204

     19.7804208      4.740Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Zmanjševanje onesnaževanja      27.641     6.6240530

Teko i odhodki in transferi     6.000      25.038
Sanacija okoljskih bremen       8.346     2.0005301
Drugi operativni odhodki       8.346     2.0004029

Akcija " ista in zelena ob ina Domžale"      16.692     4.0005302
Teko e vzdrževanje      16.692     4.0004025

Investicijski odhodki in transferi       624      2.604
Pokrivanje obveznosti preteklih let       2.604       6245399

      2.6044208        624Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Druge dejavnosti s podro ja varstva okolja      46.224    11.0770560

Teko i odhodki in transferi     9.400      39.226
Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov       5.008     1.2005601
Pisarniški in splošni material in storitve       5.008     1.2004020

Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev       5.008     1.2005602
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       5.008     1.2004120

Okoljska promocija, ozaveš anje, izobraževanje in informiranje       4.173     1.0005603
Drugi operativni odhodki       4.173     1.0004029

Zavarovanje in ureditev Šumberka       8.346     2.0005604
      8.3464208      2.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Dolo itev obmo ij varstva pred hrupom      16.692     4.0005605
     16.6924208      4.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring
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05 - VARSTVO OKOLJA v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

Investicijski odhodki in transferi     1.677       6.998
Pokrivanje obveznosti preteklih let       6.998     1.6775699
Pisarniški in splošni material in storitve       3.359       8054020

Drugi operativni odhodki       3.639       8724029

Pokopališka dejavnost      61.342    14.7000570

Investicijski odhodki in transferi    14.700     61.342
Pokopališ e Domžale      25.038     6.0005701
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      25.038     6.0004204

Pokopališ e Šentpavel       6.259     1.5005702
      6.2594208      1.500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Pokopališ e Homec       2.921       7005703
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije       2.921       7004204

Pokopališ e  Krtina      20.865     5.0005704
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      20.865     5.0004204

Pokrivanje obveznosti preteklih let       6.259     1.5005799
      6.2594208      1.500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ  3.163.766   758.16506
Stanovanjska dejavnost     831.393   199.2350610

Teko i odhodki in transferi    39.800    166.082
Projekt sanacije in revitalizacije SPB      12.519     3.0006101

     12.5194208      3.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

     22.951     5.5006103 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
odškodninske družbe
Teko i transferi v druge javne sklade in agencije      22.951     5.5004132

Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori      22.951     5.5006104
Drugi operativni odhodki      22.951     5.5004029

Redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov      33.383     8.0006105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       4.173     1.0004022

Teko e vzdrževanje      29.210     7.0004025

Pokrivanje najemnim do pogodbene višine      31.297     7.5006106
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      31.297     7.5004112

      9.598     2.3006107 Pospeševanje gradnje in prenove - subvencioniranje 
obrestne mere
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       9.598     2.3004102

Obveznosti do upravnikov      29.210     7.0006108
Drugi operativni odhodki      29.210     7.0004029

Pla ilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov       4.173     1.0006110
Drugi operativni odhodki       4.173     1.0004029

Investicijski odhodki in transferi   159.435    665.310
Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov     158.571    38.0006111
Investicijsko vzdrževanje in obnove     158.571    38.0004205

Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov      83.459    20.0006112
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Gradnja in nakup stanovanj ter drugih objektov     125.188    30.0006113
Nakup zgradb in prostorov     125.188    30.0004200

Študije in strokovne podlage       4.173     1.0006114
      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     293.920    70.4356199
Drugi operativni odhodki      26.327     6.3094029

Nakup zgradb in prostorov     184.673    44.2554200

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      29.002     6.9504204

Investicijsko vzdrževanje in obnove      53.918    12.9214205

Dejavnost na podro ju prostorskega na rtovanja in razvoja  1.465.795   351.2630620

Teko i odhodki in transferi     8.000     33.383
Ob inska geodetska in informacijska dejavnost      33.383     8.0006201
Drugi operativni odhodki      25.038     6.0004029

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije       8.346     2.0004204

Investicijski odhodki in transferi   343.263  1.432.411
Izdelava prostorskih aktov     146.052    35.0006202

    146.0524208     35.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Pridobivanje stavbnih zemljiš     720.806   172.7346203
Drugi operativni odhodki      39.643     9.5004029
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

Nakup zemljiš  in naravnih bogastev     681.163   163.2344206

Izdelava programov komunalnega opremljanja       8.346     2.0006204
      8.3464208      2.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Izdelava projektne dokumentacije      12.519     3.0006205
     12.5194208      3.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Obnova in izgradnja komunalnih vodov      83.459    20.0006206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      83.459    20.0004204

Pokrivanje obveznosti preteklih let     461.229   110.5296299
Drugi operativni odhodki       8.713     2.0884029

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      85.870    20.5784204

Nakup zemljiš  in naravnih bogastev      64.584    15.4774206

    302.0614208     72.386Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Oskrba z vodo      12.519     3.0000630

Investicijski odhodki in transferi     3.000      12.519
Projekti v vodovod       4.173     1.0006301

      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let       8.346     2.0006399
      8.3464208      2.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Cestna razsvetljava     451.903   108.2940640

Teko i odhodki in transferi    89.500    373.477
Tokovina javne razsvetljave     229.511    55.0006401
Teko e vzdrževanje     229.511    55.0004025

Boži no - novoletna okrasitev ob ine      18.778     4.5006402
Drugi operativni odhodki      18.778     4.5004029

    125.188    30.0006403 Vzdrževanje javne razsvetljave in prometno
svetlobne signalizacije
Teko e vzdrževanje      41.729    10.0004025

Investicijsko vzdrževanje in obnove      83.459    20.0004205

Investicijski odhodki in transferi    18.794      78.426
Sofinanciranje semaforja Ljubljanska - Nikola Tesla      29.210     7.0006406

     29.2104208      7.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Javna razsvetljava Tosama - Dob      14.605     3.5006407
     14.6054208      3.500Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Javna razsvetljava v naselju Ra ni vrh       4.173     1.0006408
      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Zamenjava svetilk na Rojski cesti       4.173     1.0006409
      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      26.264     6.2946499
     26.2644208      6.294Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

    402.157    96.3730660 Druge zadeve s podro ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko i odhodki in transferi    62.000     258.721
Urejanje voda in protipoplavni ukrepi      20.865     5.0006601
Teko e vzdrževanje      20.865     5.0004025

Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme     104.323    25.0006602
Teko e vzdrževanje     104.323    25.0004025

Prostorsko informacijski sistem       8.346     2.0006603
Pisarniški in splošni material in storitve       8.346     2.0004020

Ureditev ešminovega parka v Domžalah     125.188    30.0006604
Teko e vzdrževanje     125.188    30.0004025

Investicijski odhodki in transferi    34.373     143.436
Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš      50.075    12.0006606
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      50.075    12.0004204

Pokrivanje obveznosti preteklih let      93.361    22.3736699
Teko e vzdrževanje      82.741    19.8284025

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije       6.514     1.5614204

      4.1064208        984Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

07 - ZDRAVSTVO v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

ZDRAVSTVO     317.560    76.10007
Druge dejavnosti na podro ju zdravstva     317.560    76.1000760

Teko i odhodki in transferi    76.100    317.560
Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih     242.030    58.0007601
Drugi transferi posameznikom     242.030    58.0004119

Mrliško pregledna služba      33.383     8.0007602
Pisarniški in splošni material in storitve      33.383     8.0004020

Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga      25.038     6.0007603
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      25.038     6.0004133

Sofinanciranje preventivnih programov      17.109     4.1007604
Teko i trasferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      17.109     4.1004133



76 Uradni Vestnik Št. 03/06

08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
       DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

 3.345.714   801.76708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro ju športa in rekreacije  1.684.890   403.7670810

Teko i odhodki in transferi   189.900     792.439
Program športa in rekreacije     271.240    65.0008101
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     271.240    65.0004120

Sofinanciranje športnih objektov in opreme, ki niso v lasti ob ine       8.346     2.0008102
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       4.173     1.0004120

Teko i transferi drugim ravnem države       2.086       5004130

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.086       5004310

     17.944     4.3008103 Sofinanciranje ve jih športnih prireditev in udeležba športnikov
na ve jih in mednarodnih prireditvah
Drugi transferi posameznikom       8.346     2.0004119

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       9.598     2.3004120

Javni zavod za šport in rekreacijo     118.928    28.5008104
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     118.928    28.5004133

Športna zveza Domžale         417       1008105
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         417       1004120

     56.335    13.5008106 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena  - 
Dom športnih rganizacij in ve namenska ploš ad
Investicijski transferi javnim zavodom      56.335    13.5004323

Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - Hala KC      83.459    20.0008107
     45.9024208     11.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      37.556     9.0004310

     14.605     3.5008108 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - 
Športni park Vir
Teko e vzdrževanje       4.173     1.0004025

Investicijski transferi javnim zavodom      10.432     2.5004323

     79.286    19.0008109 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - 
Športni park Domžale
Teko e vzdrževanje      79.286    19.0004025

     16.692     4.0008110 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - 
Teniška dvorana in igriš e
Investicijsko vzdrževanje in obnove      16.692     4.0004205

Sofinanciranje Športnega parka Dob      14.605     3.5008111
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.086       5004120

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004310

Sofinanciranje Športnega parka Ihan      14.605     3.5008112
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.086       5004120

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004310

Športni programi za ŠŠD      43.816    10.5008113
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      43.816    10.5004120

Sofinanciranje Športnega parka Radomlje      14.605     3.5008114
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.086       5004120

Investicijski transferi javnim zavodom      12.519     3.0004323

     37.556     9.0008117 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob inskega pomena - 
Kopališ e Domžale
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      37.556     9.0004133
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
       DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

Investicijski odhodki in transferi   213.867     892.451
Športni park Domžale     250.376    60.0008115
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     250.376    60.0004204

Odkupi v Športnem parku Domžale      99.107    23.7508116
Nakup zgradb in prostorov      99.107    23.7504200

Drsališ e Domžale      41.729    10.0008120
Investicijski transferi javnim zavodom      41.729    10.0004323

Pokrivanje obveznosti preteklih let     501.239   120.1178199
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      17.668     4.2344120

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     382.833    91.7424204

      6.2304208      1.493Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      26.289     6.3004310

Investicijski transferi javnim zavodom      68.219    16.3484323

Kulturne dejavnosti  1.660.825   398.0000820

Teko i odhodki in transferi   261.750  1.092.263
Knjižnica Domžale - redna dejavnost     521.616   125.0008201
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     521.616   125.0004133

Sofinanciranje  kulturnih prireditev      22.534     5.4008202
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      22.534     5.4004120

Zveza kulturnih društev      70.940    17.0008203
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      70.940    17.0004120

Sklad za ljubiteljsko kulturo      22.534     5.4008204
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      22.534     5.4004120

Založniška dejavnost      11.267     2.7008205
Drugi transferi posameznikom       2.086       5004119

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       5.842     1.4004120

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       3.338       8004133

     25.872     6.2008206 Pustovanje, miklavževanje, boži no novoletne prireditve 
in silvestrovanje
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      25.872     6.2004120

Kulturni dom Franca Bernika Domžale     225.338    54.0008207
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     225.338    54.0004133

Galerija Domžale       6.677     1.6008208
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       6.677     1.6004133

Teko e vzdrževanje spominskih obeležij       4.173     1.0008210
Teko e vzdrževanje       4.173     1.0004025

Glasilo Slamnik      75.113    18.0008211
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      75.113    18.0004133

Godba Domžale      12.519     3.0008212
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.519     3.0004120

Gosti evi dnevi       7.511     1.8008213
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       7.511     1.8004120

Simfoni ni orkester Domžale   Kamnik       4.382     1.0508214
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       4.382     1.0504120

Obnova poletnega gledališ a Studenec      16.692     4.0008215
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      16.692     4.0004310

Pustni karneval Vir       6.677     1.6008216
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       6.677     1.6004120
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
       DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

Mladinski Kulturni center      58.421    14.0008217
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       4.173     1.0004022

Drugi operativni odhodki      16.692     4.0004029

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      37.556     9.0004120

Investicijski odhodki in transferi   136.250     568.561
Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov      37.556     9.0008218
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      37.556     9.0004310

Ohranjanje kulturne dediš ine      29.210     7.0008219
      4.1734208      1.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      16.692     4.0004310

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam       2.086       5004321

Investicijski transferi javnim zavodom       6.259     1.5004323

Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale      70.940    17.0008221
Investicijski transferi javnim zavodom      70.940    17.0004323

Muzejska dejavnost       8.346     2.0008223
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       8.346     2.0004310

Mena nikova doma ija      20.030     4.8008224
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije       3.338       8004022

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       4.173     1.0004120

Investicijsko vzdrževanje in obnove      12.519     3.0004205

Obnova odra v Kulturnem domu Franca Bernika      18.778     4.5008225
Investicijski transferi javnim zavodom      18.778     4.5004323

Sklad Knjižnica Domžale     326.198    78.1708226
Nakup zgradb in prostorov     326.198    78.1704200

Pokrivanje obveznosti preteklih let      57.503    13.7808299
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije         300        724022

Teko e vzdrževanje       2.283       5474025

Drugi operativni odhodki      10.182     2.4404029

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.911     3.0944120

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       2.086       5004133

      7.5114208      1.800Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      12.648     3.0314310

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam       8.329     1.9964321

Investicijski transferi javnim zavodom       1.252       3004323
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09 - IZOBRAŽEVANJE v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

IZOBRAŽEVANJE  5.800.893 1.390.12609
Predšolska vzgoja  3.477.324   833.3060911

Teko i odhodki in transferi   687.900  2.870.556
Stroški izvajanja programa otroškega varstva  2.845.936   682.0009101
Drugi transferi posameznikom  2.699.883   647.0004119

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     146.052    35.0004133

Predšolski programi      12.101     2.9009103
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      12.101     2.9004133

Vzgojni pripomo ki v vrtcih      12.519     3.0009104
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      12.519     3.0004133

Investicijski odhodki in transferi    145.406     606.768
Oprema oddelkov vrtcev      45.902    11.0009106
Investicijski transferi javnim zavodom      45.902    11.0004323

Investicijsko vzdrževanje vrtcev     112.669    27.0009107
Investicijski transferi javnim zavodom     112.669    27.0004323

Izgradnja in vzdrževanje otroških igriš      58.421    14.0009108
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       4.173     1.0004133

Investicijski transferi javnim zavodom      54.248    13.0004323

Vrtec Bistra     250.376    60.0009109
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     229.511    55.0004204

     20.8654208      5.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     139.401    33.4069199
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      96.094    23.0284204

      1.3144208        315Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom      41.992    10.0634323

Osnovnošolsko izobraževanje  2.323.569   556.8200912

Teko i odhodki in transferi   225.600    941.412
Materialni stroški osnovnih šol     479.887   115.0009201
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     479.887   115.0004133

Vzgoja in varnost v cestnem prometu       4.173     1.0009202
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       4.173     1.0004133

Prevozi u encev     233.684    56.0009203
Drugi transferi posameznikom     233.684    56.0004119

Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja      10.432     2.5009204
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      10.432     2.5004133

     13.771     3.3009205 Prireditev za odli njake in sre anje upokojenih u iteljev
in vzgojiteljev
Drugi transferi posameznikom       9.598     2.3004119

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       4.173     1.0004133

Varstvo u encev - voza ev       9.598     2.3009206
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       9.598     2.3004133

     27.541     6.6009207 Tuj jezik na razredni stopnji in sofinanciranje vzgojiteljic 
1. oz. 2. razredov devetletke
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      27.541     6.6004133

Štipendije Ob ine Domžale      89.718    21.5009208
Štipendije      89.718    21.5004117

Sofinanciranje  zimovanja      12.101     2.9009209
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09 - IZOBRAŽEVANJE v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

Drugi transferi posameznikom      12.101     2.9004119

Društva s podro ja raziskovanja ter tehni ne kulture       6.259     1.5009210
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       6.259     1.5004120

      6.259     1.5009211 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih oblik 
izobraževanja na podro ju raziskovanja
Drugi transferi posameznikom         835       2004119

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       2.504       6004120

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       2.921       7004133

Delo z mladimi      10.432     2.5009212
Drugi transferi posameznikom       1.252       3004119

Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       6.259     1.5004120

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       2.921       7004133

Gimnazija Domžale      33.383     8.0009213
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      33.383     8.0004133

Mladinski svet       4.173     1.0009214
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       4.173     1.0004120

Investicijski odhodki in transferi   331.220  1.382.157
Oprema šol     121.015    29.0009215
Investicijski transferi javnim zavodom     121.015    29.0004323

Investicijsko vzdrževanje šol     271.240    65.0009216
Investicijski transferi javnim zavodom     271.240    65.0004323

Sklad OŠ Dragomelj     500.751   120.0009220
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     500.751   120.0004204

Prizidek k OŠ Dob      41.729    10.0009221
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      41.729    10.0004204

Podružni na šola Ihan     208.367    49.9339222
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     124.908    29.9334204

     83.4594208     20.000Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Gradnja Podružni ne šole Ihan - sredstva države     158.571    38.0009223
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     158.571    38.0004204

Pokrivanje obveznosti preteklih let      80.483    19.2879299
Štipendije       4.636     1.1114117

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb       2.545       6104133

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      14.171     3.3964204

     25.2254208      6.045Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom      33.905     8.1254323
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10 - SOCIALNA VARNOST v tiso  SIT

Naziv PRORA UN PRORA UN
2006

Odd  P.P.  Kto
2006 v €

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

SOCIALNA VARNOST     925.689   221.83210
Druge dejavnosti na podro ju socialne varnosti     925.689   221.8321090

Teko i odhodki in transferi   221.832     925.689
Preventivni socialni programi za mlade in samopomo ne skupine      30.045     7.2000902
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      30.045     7.2004133

Ob inske denarne pomo i      95.977    23.0000903
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      77.199    18.5004112

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      18.778     4.5004133

Oskrbnine     208.646    50.0000904
Drugi transferi posameznikom     208.646    50.0004119

     54.248    13.0000905 Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva 
ter javna kuhinja
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      54.248    13.0004120

Sofinanciranje javnih del      37.556     9.0000906
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      37.556     9.0004102

    360.958    86.5000907 Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomo i
ostarelim na domu
Pla e in dodatki      26.152     6.2674000

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje       3.005       7204010

Prispevki za zaposlovanje          21         54012

Prispevki za porodniško varstvo          33         84013

Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     331.748    79.5004133

Sofinanciranje dijaških vozovnic      54.248    13.0000908
Drugi transferi posameznikom      54.248    13.0004119

Center za mlade      66.767    16.0000909
Teko i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      66.767    16.0004133

Preventivni program za boj proti drogam       8.763     2.1000910
Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       8.763     2.1004120

Pokrivanje obveznosti preteklih let       8.479     2.0320999
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       3.263       7824102

Drugi transferi posameznikom       5.216     1.2504119
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III. OBRAZLOŽITVE 
POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA

01 - JAVNA UPRAVA

0111 - Dejavnosti izvršilnih in 
zakonodajnih organov

1101 - Plače občinske uprave

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih 
v državnih organih, Zakon o delovnih 
razmerjih, Kolektivna pogodba za ne-
gospodarske dejavnosti,  Zakon o sis-
temu plač v javnem sektorju, Uredba o 
plačah direktorjev v javnem sektorju, 
Uredba o notranji organizaciji, siste-
mizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in pravosodnih 
organih, ter Odlok o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave 
Občine Domžale.
Opis namena uporabe:

Iz te postavke se financirajo plače 
zaposlenih delavcev občinske uprave, 
pripravništva ter plačila drugim ose-
bam, ki občasno na podlagi pogodb o 
delu, izvajajo določena dela. Iz te po-
stavke se izplačujejo tudi pokojninsko 
zavarovanje in povrnitve materialnih 
stroškov delavcev v zvezi z delom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina potrebnih sredstev je dolo-

čena na podlagi števila zaposlenih 
in projekcije BOD za 12 mesecev, ter 
pričakovanih sprememb glede višine 
plač in drugih dodatkov ter stroškov 
do katerih so zaposleni upravičeni. 

Pričakovani cilji:  
Namen te postavke je zagotavljanje 

plač zaposlenih v občinski upravi v 
skladu s predpisi, ter zagotavljanja 
tistega obsega nalog, ki je določen 
z zakonskimi določili in občinskimi 
predpisi.
Dinamika financiranja:

Izplačila se enakomerno mesečno 
izplačujejo preko celega leta.

1102 - Plače županje in 
podžupanov

Pravne podlage:
Višino plače župana in podžupana 

določa Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o 
funkcionarjih v državni upravi, Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju in 
Pravilnik o plačah funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter povračilih stroškov, 
ki ga je sprejel Občinski svet. 
Opis namena porabe:

Zagotavljanje sredstev za izplačila 
plač nepoklicne županje in podžupa-
na in dveh poklicnih podžupanov. Po 
volitvah se zagotavljajo sredstva za 
izplačilo plač (ne) poklicne županje/
župana ter enega ali več (ne) poklic-
nih podžupanov. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina plač na postavki 1102 je 

izračunana na podlagi predpisanih ko-
ličnikov za profesionalne podžupane 
(kot ostali zaposleni), za neprofesio-
nalno županjo se izračunava nagrada 
za nepoklicno opravljanje funkcije, ki 
znaša 50% plače, ki bi jo prejemala, če 
bi opravljala funkcijo profesionalno, 
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za nepoklicnega podžupana pa se 
vrši izračun v določenem procentu, 
ki ga s sklepom določa županja, od 
izračunanega količnika za nepoklicno 
opravljanje funkcije. Po sprejemu no-
vih predpisov, ki vplivajo na določitev 
plače funkcionarjev  in po volitvah 
se bo izračun za nove funkcionarje 
ustrezno prilagodil. 
Pričakovani cilji:

Plačilo dela županje oz. župana in 
(treh) podžupanov.
Dinamika financiranja:

Izplačila se enakomerno izplačujejo 
preko celega leta.

1113 – Namenska sredstva za 
odpravo nesorazmerij v plačah 

Pravne podlage:
Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju. 
Opis namena porabe:

Zagotavljanje sredstev za odpravo 
nesorazmerij v plačah
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na postavki se zbirajo sredstva 

tako za odpravo nesorazmerij v pla-
čah občinske uprave, kot tudi javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Domžale in za katere zagotavlja 
sredstva za plače. Višina je določena 
v 50. b členu zakona – izračuna se v 
predpisanem odstotku od osnove za 
obračun plač.
Pričakovani cilji:

Odprava nesorazmerij v plačah.
Dinamika financiranja:

Izplačila se opravijo po sprejemu 
ustreznih podzakonskih aktov in za-
četku izplačevanja plač po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju.

1103 - Plače in sejnine občinskih 
svetnikov ter članov delovnih 
teles občinskega sveta

Pravne podlage: 
Najvišjo plačilo za opravljanje 

funkcije občinskega svetnika določa 
Zakon o lokalni samoupravi, znotraj 
tega obsega pa plačilo za opravljanje 
funkcije določa Pravilnik o plačah 
funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter 
povračil stroškov, ki ga je sprejel Ob-
činski svet določa sejnine in nagrade 
članov občinskega sveta in  drugih 
članov delovnih teles občinskega 
sveta. 
Opis namena porab: 

Zagotavljanje plačila za opravljanje 
funkcije občinskega svetnika Občine 
Domžale in sejnin članov delovnih 
teles občinskega sveta.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Sredstva v letu 2006 se znižajo za 1,6 

mio Sit, zaradi predvidenega zmanjša-
nja števila sej. 
Pričakovani cilji: 

Plačilo za opravljanje funkcije ob-
činskih svetnikov in članov delovnih 
teles.
Dinamika financiranja:    

Izplačila se izplačujejo preko celega 
leta glede na število sej občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles.
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1104 - Avtorski honorarji in sejnine 
članov projektnih skupin ter 
sejnine članov komisij pri 
občinski upravi

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravil-

nik o plačah funkcionarjev in nagra-
dah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter povračilih stroškov, Za-
kon o avtorski pravici in njim sorodni 
pravici.
Opis namena porabe: 

V občini Domžale je ustanovljenih 
več projektnih skupin, katerih glav-
na naloga je priprava in izdelava 
strateških pogledov razvoja občine 
Domžale na različnih segmentih ali 
pa koordinirano delo različnih nosil-
cev nalog. Enako je ustanovljenih 
več komisij, ki oblikujejo predloge za 
posamezne odločitve na posameznih 
področjih.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Na podlagi obsega in dinamike dela 

v preteklem letu.
Pričakovani cilji:

Plačilo nadomestila za delo članov 
projektnih skupin ter v komisijah in 
odkup avtorskih pravic pri delu čla-
nov projektnih skupin. 
Dinamika financiranja:    

Izplačilo se izvrši enakomerno pre-
ko celega leta. 

1105 - Materialni  stroški občinske 
uprave

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 

S te postavke se financirajo mate-
rialni stroški, ki nastanejo kot posle-
dica delovanja občinske uprave in 
uporaba upravne stavbe. Sem sodijo 
stroški elektrike, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, poštnih 
storitev, pisarniški material, drobni 
inventar, zavarovanje, službene poti, 
izobraževanje, delovanje sindikata, 
varnosti pri delu, varovanja, čiščenja, 
sredstva za zdravstveno, kulturno in 
rekreativno dejavnost delavcev ter 
drugi stroški potrebni za delovanje 
uprave. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Postavka se planira na podlagi 

ocene materialnih stroškov, ki se pri-
pravi na podlagi porabe v preteklem 
letu. Glede na to, da se v letu 2006 
ne načrtuje povečanje ali zmanjšanje 
obsega  delovanja uprave ocenjujemo, 
da bodo stroški približno enaki.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev plačil stroškov, ki so 
potrebni za nemoteno delovanje ob-
činske uprave.
Dinamika financiranja:  

Izplačila preko celega leta.

1106 - Materialni stroški 
Občinskega sveta in 
Nadzornega odbora

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
S postavke se financira priprava 

gradiv za seje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles, objava gradiv 
na spletnih straneh, sredstva se na-
menjajo tudi za  morebitne seminarje 
in strokovne ekskurzije svetnikov in 
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članov nadzornega odbora, tiskanje 
Uradnega vestnika Občine Domžale 
in drugih publikacij za potrebe občin-
skega sveta. S postavke se financirajo 
tudi drugi materialni stroški, ki so 
potrebni za nemoteno delovanje ob-
činskega sveta in Nadzornega odbora 
Občine Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Postavka ostaja enaka kot v letu  

2005. 
Pričakovani cilji: 

Zagotovitev plačil stroškov, ki so po-
trebni za nemoteno delovanje občin-
skega sveta in nadzornega odbora. 
Dinamika financiranja:    

Izplačila se izplačujejo preko celega 
leta. 

1107 - Stroški tujih storitev za 
izvrševanje proračuna

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o notariatu, Zakon o odvetništvu.
Opis namena porabe: 

Ta postavka je namenjena plačilu 
notarskih in odvetniških storitev, ki jih 
občina naroča zaradi pravne zaščite 
svojih koristi, plačilo storitev bank, 
Davčne uprave in podobno. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Višina postavke je zaradi različne 

dinamike odvetniških storitev ter 
finančnega prometa težko določlji-
va.  Sredstva so določena glede na 
predvideno število primerov, v katerih 
potrebujemo pomoč oziroma sodelo-
vanje odvetnikov, notarjev.  
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje pravne zaščite koristi 
občine, plačila storitev obveznih po-
stopkov drugih državnih organov.

Dinamika financiranja:  
Izplačila preko celega leta.

1108 - Stroški skupne porabe

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o upravi.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena pokriva-
nju stroškov pri uporabi objektov in 
naprav, katere uporabljamo skupaj z 
upravno enoto  ter objektov, ki so v so-
lasti občin nastalih na območju bivše 
občine Domžale. Iz sredstev te postav-
ke se zagotavlja pokrivanje stroškov 
nabav opreme in vzdrževanja, ki se 
nanašajo na obratovanje menze, poči-
tniških  objektov in skupnih prostorov. 
Stroški nabav iz menze ter materialni 
stroški, ki nastanejo pri koriščenju 
počitniških objektov se pokrijejo s 
prihodki koristnikov. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Višina postavke se načrtuje na 

podlagi predvidenega prometa v 
menzi, uporabi počitniških objektov 
ter predvidenega vzdrževanja menze, 
počitniških in skupnih  objektov ter 
prostorov.
Pričakovani cilji:

Vzdrževanje objektov in naprav, ki 
so v souporabi ter zagotovitev prehra-
ne delavcev.
Dinamika financiranja: 

Izplačila preko celega leta.
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1109 - Vzdrževanje upravne 
zgradbe in opreme

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Iz te postavke se krije investicijsko 

in tekoče vzdrževanje upravne zgrad-
be in drugih objektov, ki so v  uporabi 
občine, pleskanje prostorov, vzdrže-
valna dela na vodovodu, kanalizaciji, 
popravila in obnova pohištva, kuril-
nih in klimatskih naprav, električnih 
instalacij, servis dvižne ploščadi za 
invalide, nadgradnje in vzdrževanje 
računalniških programov ter priklopi 
na različne računalniške baze ter dru-
ga podobna vzdrževalna dela.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Postavka je glede na predvidena 

vzdrževalna dela in porabo enaka kot 
v  preteklem letu.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo 
stanje in vrednost objektov v občinski 
lasti.
Dinamika financiranja:  

Financiranje preko celega leta.

1110 - Sredstva za delovanje 
političnih strank

Pravna podlaga: 
Zakon o  političnih strankah.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje strank za njihovo 

delovanje.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Glasove, ki jih je posamezna poli-

tična stranka dobila na volitvah, se 
pomnoži z vrednostjo 60 SIT. 

Pričakovani cilji: 
Nemoteno delovanje političnih 

strank.
Dinamika financiranja: 

Po dvanajstinah.

1111 - Sredstva za delovanje 
svetniških skupin 

Pravne podlage: 
Pravilnik o delovanju svetniških 

skupin.
Opis namena porabe: 

Sredstva se namenjajo za delno 
pokrivanje materialnih stroškov de-
lovanja svetniških skupin občinskega 
sveta.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina postavke za leto 2006 ostaja 

enaka kot v letu 2005. Koriščenje sred-
stev za pokrivanje potreb svetniških 
skupin  je zelo omejeno in trenutno 
pokriva nujne  potrebe posamezne 
svetniške skupine.   
Pričakovani cilji: 

Zagotavljanje dela sredstev za lažje 
in kvalitetnejše delovanje svetniških 
skupin.
Dinamika financiranja:    

Po dvanajstinah, glede na število 
članov svetniške skupine.

1112 - Nagrade nadzornega odbora

Pravna podlaga: 
Pravilnik o plačah občinskih funk-

cionarjev in nagrad članov delovnih 
teles Občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povra-
čilih stroškov. 
Opis namena porabe: 
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Zagotavljanje dela nadzornega 
odbora.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Na podlagi ocene obsega dela nad-

zornega odbora. 
Pričakovani cilji:

Kritje stroškov v zvezi z delom nad-
zornega odbora.
Dinamika financiranja:

Po programu dela nadzornega od-
bora, po opravljenih storitvah.

1114 - Nabava opreme in inventarja

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe: 

Postavka je namenjena nakupu 
novih osnovnih sredstev, inventarja, 
informacijske strojne in programske 
opreme ter zamenjavi iztrošene opre-
me in inventarja. Plan nabav je del 
načrta nabave in gradenj v tekočem 
letu.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Postavka se oblikuje na podlagi po-

trebnih nabav in zamenjav osnovnih 
sredstev, ki so potrebna za nemoteno 
delovanje občinske uprave. Postavka 
se v primerjavi z lanskim letom pove-
čuje zaradi nabave nove programske 
opreme za vodenje evidence načrto-
vanja in porabe proračunskih sred-
stev po novi strukturi ter klimatske 
naprave v sejni sobi..
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje ustrezne opreme za 
delo organov občine.
Dinamika financiranja:

Največ nakupov in zamenjav bo 
izvedeno med aprilom in oktobrom.

1115 - Obnova občinske stavbe

Pravna podlaga: 
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
V letu 2005 so bile na dvorišču iz-

vedene nujne zamenjave komunalne 
infrastrukture, v naslednji fazi pa bo 
potrebno izvesti utrditev in asfaltno 
preplastitev celotnega dvorišča. in 
opraviti menjavo starih instalacij v 
upravni stavbi.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Ocena na podlagi projekta. 

Pričakovani cilji:
Ureditev poslovnih prostorov  in 

dvorišča.
Dinamika financiranja:

Po končanih delih, predvidoma v 
prvi polovici leta.

1117 – Obletnice in otvoritve

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe: 
Dotacija organizatorjem izvedbe 

prireditev ob otvoritvah in  proslav 
ob obletnicah. 

V letu 2006 bomo končali kar nekaj 
pomembnih investicij in bomo iz te 
postavke sofinancirali izvedbo otvo-
ritev šole Dragomelj, prizidka k šoli 
Dob, atletske steze v Športnem parku, 
razsvetljave v Športnem parku, vrtca 
Bistra, vrtca Dragomelj enota Racman 
in ostalih otvoritev večjih investicij in 
sofinancirali proslave ob 100 letnici 
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Kulturnega društva  J.Virka  Dob in 
100 letnico šole Jarše.    
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi ocenjenih stroškov izvedbe 
prireditev in proslav ob obletnicah.  
Pričakovani cilji: 

Izvedba prireditev in proslav ob 
obletnicah na ustreznem nivoju in ob-
veščanje javnosti o vseh pomembnih 
občinskih prireditvah in dogodkih. 
Dinamika financiranja:    

Izplačila se izplačujejo preko celega 
leta ob posameznih prireditvah, oble-
tnicah, otvoritvah. 

1199 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

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

čevale pogodbene obveznosti, ki so 
nastale v letu 2005. Dela iz teh pogodb 
so bila naročena in delno izvedena v 
letu 2005, zato rok za plačilo zapade 
v leto 2006. Seznam pogodb, katerih 
realizacija se prenaša v naslednje leto, 
je v prilogi. Prenesene pogodbene 
obveznosti se nanašajo na odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, obnovo večnamenskega 
prostora, obnovo komunalne infra-
strukture ter zamenjavo meteorne ka-
nalizacije, glavnega fekalnega kanala 
in fekalnega priključka na Ljubljanski 
69, Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi evidentiranih pogodb. Sredstva 

za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta.. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 2006 
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za 
izpolnitev obveznosti plačila glede na 
pogodbene in zakonske določbe.

0133 - Druge splošne zadeve in 
storitve

1301 - Dotacija organizacija in 
društvom

Pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe
Sredstva v višini  2,0 mio  sit se na-

menja za delovanje: 
Občinskega odbora ZZBU NOV Dom-

žale -  0,830 mio sit
Občinske konference častnikov Dom-

žale  -  0,408 mio sit
Zveze vojnih veteranov za Slovenijo 

– 0,408 mio sit
Združenje mobilizirancev Domžale 

– 0,118 mio sit
Društvo izgnancev Domžale – 0,118 

mio sit.
Društvo vojaških vojnih invalidov 

Domžale – 0,118 mio sit 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Pri določitvi deležev za posamezno 

organizacijo oz. društvo se upošteva 
število članov ter aktivnosti društva 
ter način njihovega delovanja, pri če-
mer se upošteva tudi plačilo stroškov 
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za redno delovanje (redne uradne ure 
v najetih prostorih).                
Pričakovani cilji:

Dotacije omogočajo delovanje teh 
organizacij in društev, saj lastnih pri-
hodkov – razen članarine praktično 
nimajo, večina pa mora  pokrivati 
osnovne materialne stroške (najemni-
na, voda, elektrika ipd.)
Dinamika financiranja:

Do sprejema proračuna po dvanaj-
stinah iz leta 2005, nato poračun in 
dvanajstine glede na odobrena sred-
stva v letu 2006.

1302 – Članarine, pokroviteljstva 
in sponzorstva

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Pra-

vilnik o pogojih in merilih za sofi-
nanciranje programov prireditev in 
drugih aktivnosti iz Proračuna občine 
Domžale
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za pokriva-
nje članarine  Skupnosti občin Slove-
nije, stroškov sodelovanja z drugimi 
občinami ter finančni podpori občine 
ob jubilejih društev in organizacij, 
prevzetih pokroviteljstvih in spon-
zorstvih društvom in posameznikom, 
stroškom reprezentance in daril. O 
delitvi sredstev odloča komisija, ki 
jo je imenovala županja ter pri dode-
ljevanju sredstev upošteva veljavni 
Pravilnik..
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev glede na lansko leto 

ostaja enak. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotavljanje financiranja sodelova-
nja občine v širši družbeni skupnosti 
in pomoči organizacijam ter društvom 
in posameznikom pri realizaciji poseb-
nih projektov
Dinamika financiranja: 

Enakomerno preko celega leta oz. v 
skladu z že citiranim Pravilnikom ter 
sprejetimi sklepi Komisije

1303 - Občinske prireditve, 
proslave, priznanja in poroke

Pravne podlage: 
Program občinskih prireditev in 

proslav, Odlok o priznanjih Občine 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Dotacija organizatorjem izvedbe 
programa proslav in prireditev občin-
skega pomena, pokrivanje stroškov 
vabil in  priznanj občine Domžale.  
S postavke se pokrivajo stroški za 
darilo mladoporočencem, ki sklenejo 
zakonsko zvezo v poročni dvorani 
Kulturnega doma Franca Bernika ter 
stroški organizacije in izvedbe zlatih 
in bisernih porok. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Postavka  se v letu 2006 poveča za 

300.000 Sit.     
Pričakovani cilji: 

Izvedba občinskih proslav, priredi-
tev, priznanj in porok na ustreznem 
nivoju in obveščanje javnosti o vseh 
pomembnih občinskih prireditvah in 
dogodkih. 
Dinamika financiranja:    

Izplačila se izplačujejo preko celega 
leta ob posameznih prireditvah. 
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1304 - Informiranje javnosti

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena stroškov 

objav in obvestil  o delu občine ter 
predstavitvam občine v medijih  na 
osnovi sklenjenih pogodb ter plačilo 
objav, javnih razpisov, javnih povabil, 
oglasov in obvestil.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev
Postavka se v primerjavi z lanskim 

letom povečuje  zaradi boljšega infor-
miranja občanov in občank o dogod-
kih v občini Domžale, za informiranje 
občanov o protestnih ukrepih, ki jih 
bo občina organizirala zaradi ume-
stitve cestninske postaje v Krtini ter 
nesodelovanja pristojnega ministr-
stva pri reševanju problematike s tega 
področja, del sredstev je namenjen 
tudi za brošuro, s katero želi Občina 
Domžale predstaviti rezultate zadnje-
ga štiriletnega mandatnega obdobja 
ter tudi zaradi oglaševanja številnih 
odprtih novih investicij.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Seznanitev javnosti o pomembnih 
prireditvah in dogodkih ter delu in 
življenju v Občini Domžale, informi-
ranje občanov in občank o posame-
znih javnih obravnavah in razpravah, 
slovesnostih, prireditvah  ter drugih 
aktivnostih občine. 
Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta 

1305 - Razvojni programi

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o spodbujanju skladnega regionalne-
ga razvoja.
Opis namena porabe:

Sredstva bodo porabljena za finan-
ciranje razvojnih programov in stra-
tegij na lokalni in regionalni ravni, za 
pripravo različnih strokovnih podlag, 
zbiranje analitičnih in drugih podat-
kov ter za organizacijo priprave in 
izdelavo razvojnih dokumentov  ter 
izvedbo ankete. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina postavke je določena na 

podlagi deleža Občine Domžale pri 
rednem financiranju regionalnih 
razvojnih programov in glede na do-
sedanje izkušnje pri pripravi drugih 
razvojnih dokumentov.
Pričakovani cilji:

Priprava strokovnih podlag in ra-
zvojnih dokumentov.
Dinamika financiranja:

Več izplačil v obdobju celega leta.

1306 - Sredstva za božične in 
novoletne prireditve

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi

Opisi namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za:

- nakup promocijskega materiala  in 
reprezentančnih daril za božično-
novoletni čas;

- za stroške tradicionalnega pra-
zničnega sprejema ob izteku leta 
s kulturno predstavo, ki ga vsako 
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leto v kulturnem domu pripravi 
županja; 

- nakup voščilnic, ki jih bodo izdelali 
v OŠ Roje, in bodo poslane obča-
nom in občankam, starejšim od 75 
let, z najboljšimi željami za novo 
leto;

- nakup koledarjev z logotipom ob-
čine – tudi za nekdanje zaposlene 
v Občini Domžale; 

- del denarja se bo porabil za novole-
tne obdaritve častnih občanov ter 
obiske in finančne pomoči socialno 
ogroženim družinam, ki jih bodo 
predlagale dobrodelne organiza-
cije, center za socialno delo ter 
medobčinsko društvo invalidov

- sofinanciranje tradicionalnega 
silvestrovanja na prostem v Dom-
žalah;

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je glede na leto 
2005 enak.  
Pričakovani cilji: 

Obeležitev prazničnih dni ob izteku 
leta.
Dinamika financiranja:

V večini v zadnji četrtini leta.

1307 - Splošna proračunska 
rezervacija   

 
Pravna podlaga:

42. člen Zakona o javnih financah, 
Zakon o izvrševanju proračuna. 
Opis namena porabe:

Skladno z 42. členom ZFJ se v prora-
čunu del predvidenih prejemkov vna-
prej ne razporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se 
v proračunu posebej izkazuje. Ta sred-
stva se uporabljajo za nepredvidene 

namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, 
za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna 
ni bilo mogoče načrtovati.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Določitev višine sredstev proračun-

ske rezervacije je z ZJF omejena do 
višine, ki ne sme presegati 2% prihod-
kov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
Pri načrtovanju višine proračunske 
rezervacije smo upoštevali tekočo 
realizacijo in izkušnje iz preteklih let, 
ter zakonske omejitve. 
Pričakovani cilji:

Zagotovitev sredstev za pokrivanje 
nenačrtovanih potreb.
Dinamika financiranja:

Glede na potrebe.
 

1308 - Izločitev sredstev v stalno 
rezervo

 
Pravna podlaga:

49. člen Zakona o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva proračunske rezerve se 
uporabljajo za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, 
snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množičen 
pojav nalezljive človeške, živalske, ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
V sredstva proračunske rezerve se 

izloča del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna, vendar največ 
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do višine 1,5% prejemkov proračuna. 
V načrtu za proračun 2006 smo pred-
videli dodatno oblikovano proračun-
sko rezervo v višini 1.000 TSIT, glede 
na oceno preteklih dogodkov, ker je 
z zakonom določena samo zgornja 
meja. Stalna proračunska rezerva se 
oblikuje vsako leto sproti. Stalna pro-
računska rezerva se je oblikovala tudi 
v preteklih letih, vendar ni bila vsako 
leto v celoti realizirana (porabljena). 
Nerealizirana sredstva proračunske 
rezerve, pa se ne prenašajo v skupno 
porabo, temveč je za njo v bilanci 
stanja v razredu 9 oblikovan poseben 
proračunski sklad sredstev stalne 
rezerve. 

Vsa neporabljena sredstva se naha-
jajo pri izbrani banki kot deponirana 
sredstva, namenjena izključno pokri-
vanju stroškov, ki po naravi sodijo v 
izplačila iz proračunske rezerve. 
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje sredstev v primeru 
naravnih nesreč.
Dinamika financiranja:

Glede na potrebe.
 

1309 - Obveznosti iz naslova sodb

Pravna podlaga: 
Odločbe sodišč in poravnave.

Opis namena porabe: 
Poravnava obveznosti po sodbah.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:  

Glede na znane tožbene zahtevke in 
predpostavke o času končanja zadev 
in uspešnosti v postopkih, se postav-
ka v primerjavi z lanskim letom v tem 
trenutku zmanjša.
Pričakovani cilji:

Poravnava obveznosti po pravno-
močnih sodbah in poravnavah.
Dinamika financiranja:

V rokih po pravnomočnih sodbah in 
sklenjenih poravnavah.

1310 - Pomoč ob nesrečah

Pravna podlaga: 
Odlok o načinu podeljevanja de-

narne pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
Opis namena porabe: 

Zagotavljanje pomoči občanom, ki 
jih prizadene nesreča.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Glede na izkušnje oz. realizacijo 

preteklih let. Postavko je težko točno 
planirati, ker je poraba odvisna od 
številnih dejavnikov, predvsem pa od  
pojavov drugih nesreče. 
Pričakovani cilji:

Pomoč prizadetim pri sanaciji po-
sledic nesreče.
Dinamika financiranja:

V skladu s sklepi o dodelitvi po-
moči.

1311 - Lokalne volitve
 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o lokalnih volitvah
Opisi namena porabe:

V letu 2006 bodo tudi v Občini 
Domžale potekale volitve v lokalni 
skupnosti in volitve v krajevnih sku-
pnostih. Volili bomo:
• občinski svet Občine Domžale
• župana/županje  Občine Domža-

le
• svete 13 krajevnih skupnosti.
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V znesek, ki ga bo potrebno ob spre-
membi proračuna valorizirati, saj 
bo izhodišča za nadomestilo sode-
lujočim v vseh volitvah Republiška 
volilna komisija posredovala šele 
v drugi polovici leta 2006 so všteti 
naslednji stroški:

• materialni stroški (razglasi, glasov-
nice, zapisniki, volilne skrinjice, 
volilni material, uradna objava 
kandidatnih list)

• nadomestila članom volilnih odbo-
rov 

• nadomestila članom volilnih komi-
sij v krajevnih skupnostih 

• nadomestila članom Občinske 
volilne komisije

• nadomestila za volišča
• informiranje
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Upoštevanje stroškov ob volitvah 

2002
Dinamika financiranja:

V tretji četrtini leta 2006
Pričakovani cilj:

Organizacija in izvedba volitve 
župana/županje, občinskega sveta 
in svetov KS.

1312 - Mednarodno sodelovanje                            

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi

Opisi namena porabe:
- nakup slovenskih knjig za učence 

Slovenske dopolnilne šole v Švici;
- nadaljevanje sodelovanja s pobra-

teno Občino Koprivnica (pokri-
vanje stroškov obiskov delegacij 
s posameznih področij v Občini 
Domžale); 

- drugo mednarodno sodelovanje.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Obseg sredstev je glede na  leto 
2005 enak.
Pričakovani cilji: 

Zagotovitev mednarodnega sodelo-
vanja Občine Domžale..
Dinamika financiranja:

Glede na konkretne dogovore o 
oblikah sodelovanja.

1313 – Stroški postopka vračanja v 
telekomunikacijsko omrežje

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o vračanju vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje.
Opis namena porabe: 

Pokrivanje materialnih stroškov pri 
izvajanju postopkov za vračilo vlaganj 
v javno PTT omrežje.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Velika večina zahtevkov je rešenih, 

okoli 30 primerov pa zaradi razlogov 
na katere ne moremo vplivati ( smrti, 
dedovanje, naknadne spremembe 
priimkov in bivališč…) še ni zaklju-
čenih, kar zahteva določene stroške 
tudi v letu 2006, ko predvidevamo tudi 
stroške odvetnika, ki občino zastopa 
pri državnem pravobranilcu.
Pričakovani cilji:

Vračilo sredstev vloženih  v javno 
telekomunikacijsko omrežje.
Dinamika financiranja:  

Postopoma preko celega leta.
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1399 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

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

čevale pogodbene obveznosti, ki so 
nastale v letu 2005. Dela iz teh pogodb 
so bila naročena in delno izvedena v 
letu 2005, zato rok za plačilo zapade 
v leto 2006. Seznam pogodb, katerih 
realizacija se prenaša v naslednje leto, 
je v prilogi. Prenesene pogodbene 
obveznosti se nanašajo na organiza-
cijo proslave  za Dan samostojnosti, 
delavnico sodelovanja in seznanitev 
javnosti z osnutkom prostorske in 
razvojne strategije zamenjavo mete-
orne kanalizacije, glavnega fekalnega 
kanala in fekalnega priključka na Lju-
bljanski 69 ter izdelavo regionalnega 
razvojnega programa.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi evidentiranih pogodb. Sredstva 
za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta.. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 2006 
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za 
izpolnitev obveznosti plačila glede na 
pogodbene in zakonske določbe.

0171 - Servisiranje javnega dolga
 

1701 - Odplačilo obresti in stroški 
garancij

 
Pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Civilne 
posojilne pogodbe.
Opisi namena porabe:

Zagotavljanje sredstev za pokriva-
nje stroškov obresti in stroškov v pri-
meru  uveljavljanja danih  garancij.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Med drugimi operativnimi odhodki 

na stroškovnem kontu 4029 so stroški 
garancij za zavarovanje kreditov in vsi 
stroški povezani z vodenjem kreditov. 
Plačila obresti na stroškovnem kontu 
4031 se nanašajo na obresti iz dolgo-
ročnih kreditnih pogodb za občinska 
najeta posojila, z več poslovnimi ban-
kami. Znesek  na stroškovnem kontu 
4033 pa se nanaša na plačila obresti 
drugim domačim kreditodajalcem, 
konkretno na pogodbe vezane na 
EKO sklad, ki pa jih vodi in obračuna-
va Banka Koper.
Pričakovani cilji: 

Zagotavljane sredstev za pokrivanje 
stroškov obresti in ostalih stroškov iz 
naslova kreditnih pogodb.
Dinamika financiranja:

V skladu z anuitetnimi načrti.
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1702 - Refundacija dolgoročnih 
kreditov

 
Pravne podlage:

Zakon o javnih financah, Civilne 
posojilne pogodbe.
Opisi namena porabe:

Znesek se nanaša na glavnice za 
posojila za izgradnjo vodovodov na 
območju Občine Domžale, ki ga je 
Javno komunalno podjetje Prodnik 
najelo pri Ekološko razvojnemu skla-
du Republike Slovenije, Občina Dom-
žale pa je dala poroštveno izjavo, kjer 
nastopa kot porok in plačnik. Kreditne 
pogodbe in dana poroštva s strani 
Občine Domžale so bile sklenjene in 
dane na podlagi sklepov Občinskega 
sveta Občine Domžale. Ker je kredi-
tojemalec Javno komunalno podjetje 
Prodnik, Občina Domžale vrši zgolj 
refundacijo stroškov, obresti in glavni-
ce, ki jo ima z najemom Javno komu-
nalno podjetje. Sprememba prikaza 
je bila izvršena v letu 2003 po zahtevi 
Računskega sodišča, ker smo plačila 
(refundacijo) tega posojila prikazovali 
v Računu financiranja. Sredstva na tej 
postavki so v letu 2006 oblikovana v 
višini 11.000 TSIT.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi posojilnih pogodb in 

anuitetnih načrtov.
Pričakovani cilji: 

Zagotavljane sredstev za pokrivanje 
stroškov obresti iz naslova kreditnih 
pogodb.
Dinamika financiranja:

V skladu z anuitetnimi načrti in 
po pogodbi med Občino Domžale in 
Komunalnim podjetjem Prodnik na 
podlagi sklepa OS.

0180 - Splošni transferi med  
javnofinančnimi institucijami

1801 - Sredstva za redno dejavnost 
KS

Pravna podlaga:
Odlok o financiranju krajevnih sku-

pnosti iz proračuna občine Domžale.
Opis namena porabe: 

Zagotavljanje sredstev krajevnim 
skupnostim za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja stavb, prostorov in 
opreme v njihovi uporabi, stroškov 
strokovno-administrativnega dela, 
materialnih stroškov, za izplačilo plač 
in honorarjev ter za izvajanje njihove 
redne dejavnosti.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:  
Glede na dosedanjo realizacijo in 

izkazane potrebe krajevnih skupnosti. 
Mednje se sredstva delijo po deležu 
števila prebivalstva in po deležu 
njihove velikosti. Glede na potrebe 
krajevnih skupnosti se sredstva zvi-
šujejo  za 12,5 mio.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje nemotenega dela 
krajevnih skupnosti.
Dinamika financiranja:  

Po dvanajstinah.
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02 - OBRAMBA

0220 - Civilna zaščita

2201 - Usposabljanje pripadnikov 
enot za zaščito in reševanje

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Uredba o vsebini 
in izdelavi načrtov zaščite in reševa-
nja, Odlok o varstvu pred naravnimi 
in drugimi  nesrečami.
Opis namena porabe:

Izvedena bodo dodatna usposablja-
nja enot za prvo pomoč, občinskega 
štaba za civilno zaščito  ter drugih 
reševalnih enot, katere so organizira-
ne v okviru prostovoljnih društev. Del 
sredstev je namenjenih za obvezna 
in dodatna zavarovanja reševalcev 
na usposabljanjih in intervencijah, 
organiziranje sprejema ob dnevu CZ 
ter pokrivanje sejnin,  materialnih in 
drugih stroškov rednega delovanja 
OŠCZ. Sredstva bodo namenjena 
tudi za pokrivanje stroškov izdelave 
operativnih načrtov,  priprave izo-
braževalnega filma o vaji Domžale 
2005 ter fotografiranje pripadnikov  
enot za izdelavo izkaznic  zaščitno 
reševalnih enot.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana, ki ga 
sprejme OŠCZ. 
Pričakovani cilji:

Pripravljenost in usposobljenost 
OŠCZ in zaščitno-reševalnih enot 
za ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesrečah.
Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta po 
izvedenih usposabljanjih.

2202 - Tehnično reševalna in 
osebna oprema enot

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugim nesrečami, Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi  nesreča-
mi.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za osebno 
zaščitno opremo in tehnično reševal-
no opremo reševalnih enot, ki delujejo 
v organizacijah in društvih s katerimi 
ima občina  sklenjene pogodbe o iz-
vajanju nalog zaščite in reševanja ter 
obnova prostora za delovanje enote 
za zveze. 
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva na podlagi planov posame-

znih reševalnih enot in  letnega plana, 
ki ga sprejme OŠCZ, določi občinska 
strokovna služba.
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost zaščitno-re-
ševalnih enot za ukrepanje ob narav-
nih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:

Po sprejemu proračuna do porabe 
sredstev.

2203 - Vzdrževanje sistema za 
alarmiranje

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami,  Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi  nesreča-
mi.
Opis namena porabe:
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Sredstva so namenjena za vzdrževa-
nje občinskega sistema za obveščanje 
in alarmiranje ter plačevanje stroškov 
telefonskih povezav preko katerih so 
sirene povezane s Centrom požarne 
varnosti. 
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana, ki ga 
sprejme OŠCZ.
Pričakovani cilji:

Obveščanje in alarmiranje občanov 
ob naravnih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:

Po opravljenem servisu v juniju in 
decembru ter mesečno plačevanje 
telefonskih povezav.

2204 -  Vzdrževanje javnih 
zaklonišč

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za servisira-
nje javnih zaklonišč, katere mora vzdr-
ževati občina ter plačevanju drugih 
stroškov, ki nastanejo pri uporabi.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana, ki ga 
sprejme OŠCZ. Načrtovana sredstva 
so namenjena za tekoče vzdrževanje 
ter plačilo električne energije v za-
kloniščih.
Pričakovani cilji:

Zagotoviti varnost in funkcional-
nost javnih zaklonišč, kakršno je po-

trebno za njihovo nemoteno uporabo 
v primeru nesreč ali vojne.
Dinamika financiranja:

Preko celega leta.

2205 - Refundacije plač 

Pravna podlaga: 
Zakona o varstvu pred naravni-

mi in drugimi nesrečami, Odlok o 
varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
Opis namena porabe: 

S planiranimi sredstvi moramo pri-
padnikom zaščitno-reševalnih enot 
zagotoviti izpad osebnega dohodka v 
času opravljanja usposabljanj in dru-
gih dolžnosti sodelovanja v sistemu 
zaščite in reševanja.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana, ki ga 
sprejme OŠCZ. V letu 2006 načrtuje-
mo več usposabljanj kot v preteklem 
letu zato je postavka višja.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje rednih osebnih do-
hodkov pripadnikom zaščitno-reše-
valnih enot med usposabljanjem ali 
ukrepanjem.
Dinamika financiranja:

Po izvedenem usposabljanju na 
podlagi zahtevkov delodajalcev.

2206 - Tehnično reševalna in 
osebna oprema enot

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugim nesrečami, Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi  nesreča-
mi.
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Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za nabavo 

tehnične in zaščitne opreme zašči-
tno-reševalnih enot ter tehnične, 
informacijske in druge potrebne 
opreme za delovanje OŠCZ. Sredstva 
so namenjena tudi obnavljanju in 
dopolnjevanju obstoječe opreme in 
vzdrževanju vozila CZ. 
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana, ki ga 
sprejme OŠCZ. 
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost zaščitno-re-
ševalnih enot za ukrepanje ob narav-
nih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v drugi polovici leta.

2299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
S sredstvi te postavke se bo rea-

lizirala pogodbena obveznost, ki je 
nastale v letu 2005. Oprema iz te po-
godbe je bila naročena ob koncu leta 
2005, zato rok za plačilo zapade v leto 
2006. Prenesena obveznost se nanaša 
na nabavo opreme kinološke reševal-
ne enote in je navedena v prilogi. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi evidentiranih pogodb. Sredstva 
za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta.. 

Pričakovani cilji:
Izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Dinamika financiranja:
V januarju 2006 oz. takoj, ko bodo 

izpolnjeni pogoji za izpolnitev obve-
znosti plačila glede na pogodbene in 
zakonske določbe.

03 - JAVNI RED IN VARNOST

0320 - Protipožarna varnost

3201 - Center požarne varnosti 
Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu. 
Opis namena porabe:

Pokrivanje stroškov treh bruto plač 
poklicnih gasilcev ter vzdrževanja 
občinske reševalne opreme. V CPV je 
sicer zaposlenih 22 gasilcev.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Občina Domžale ima s podjetjem 

Helios Količevo sklenjeno pogodbo o 
opravljanju javne gasilske službe, ki jo 
izvaja Center požarne varnosti. 
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje 24-urne dežurne ga-
silske službe in takojšnje ukrepanje 
ob požaru.
Dinamika financiranja:

Mesečno po dvanajstinah.

3202 - Redna dejavnost Gasilske 
zveze

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vodenje 

in organiziranje Gasilske zveze ter za 
izvedbo usposabljanj, tekmovanj in 
proslav gasilskih društev.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev: 
Sredstva določi občinska strokovna 

služba na podlagi letnega plana Ga-
silske zveze s katero ima občina skle-
njeno pogodbo o opravljanju gasilske 
javne službe. Sredstva so višja zaradi 
povečanja stroškov usposabljanj.
Pričakovani cilji:

Pripravljenost in usposobljenost 
gasilcev za ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:

Mesečno po dvanajstinah.

3203 - Požarna dejavnost

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom, 

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za vzdrže-
vanje gasilskih domov, vozil, sred-
stev zvez ter zavarovanje vozil in 
gasilcev.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokov-

na služba na podlagi letnega plana 
Gasilske zveze s katero ima občina 
sklenjeno pogodbo o opravljanju 
gasilske javne službe. Sredstva se 
zvišujejo zaradi povečanja stroškov 
zavarovanj.
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za 
izvajanje gasilske dejavnosti in ukre-
panje ob požarih.
Dinamika financiranja:

Mesečno po dvanajstinah.

3204 -  Nabava vozil in opreme za 
požarno dejavnost

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za sofi-
nanciranje nabave gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme 
v skladu z aneksom za tekoče leto k 
pogodbi o opravljanju javne gasilske 
službe. V letošnjem letu bo občina 
poleg nabave opreme sofinancirala 
tudi nabavo kombiniranega vozila za 
PGD Radomlje  in orodnega vozila za 
PGD Homec.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokov-

na služba na podlagi kategorizacije 
gasilskih društev ter letnega plana 
Gasilske zveze s katero ima občina 
sklenjeno pogodbo o opravljanju ga-
silske javne službe. 
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za 
ukrepanje ob požarih.
Dinamika  financiranja:

Po planu nabave vozil in opreme 
preko celega leta.

3205 - Sofinanciranje programov 
mladih gasilcev

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za sofinanci-
ranje usposabljanja mladih gasilcev.
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Način določitve potrebnega 
obsega sredstev:

Sredstva določi občinska strokov-
na služba na podlagi letnega plana 
Gasilske zveze s katero ima občina 
sklenjeno pogodbo o opravljanju 
gasilske javne službe. S povečanjem 
sredstev želi občina pospešiti vklju-
čevanje mladih v delo prostovoljnih 
gasilskih društev.
Pričakovani cilji:

Seznanjanje mladih z gasilsko de-
javnostjo.
Dinamika  financiranja:

Preko celega leta po dvanajstinah.

3206 – Požarni sklad

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom. 

Opis namena porabe:
Sredstva razdeli Občinski odbor za 

razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada, na podlagi predlogov obeh 
izvajalcev gasilske javne službe. 
Sredstva se namenjajo za opremljanje 
operativnih gasilskih enot.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Višino sredstev določi Republiški 

odbor za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada. 
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za 
ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:

Delitev sredstev v skladu z nakazili 
s strani republiškega odbora za razpo-
laganje s sredstvi požarnega sklada.

3207 -  Sklad gasilske motorne 
lestve

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena poravnavi 
drugega dela pogodbene obveznosti 
za plačilo gasilske motorne lestve.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Občina je ustanovila sklad za zbi-

ranje sredstev za nabavo gasilske 
motorne lestve v katerem je bilo 
zbranih 103 mio sit. Celotna cena 
lestve je dobrih 125 mio sit, glede 
na to je potrebno v sklad prispevati 
še manjkajoča sredstva s katerimi 
bomo poravnali drugi del obveznosti 
plačila lestve. 
Pričakovani cilji:

Ustrezna opremljenost gasilcev za 
ukrepanje ob požarih ter reševanju iz 
visokih stavb.
Dinamika  financiranja:

Enkratno plačilo najkasneje do 
junija 2006.

3209 – Obnova gasilskega doma 
Stob

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  

Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za sofinan-
ciranje obnove gasilskega doma Stob. 
Za opravljanje dejavnosti gasilske 
službe je obstoječi gasilski dom po-
trebno obnoviti in razširiti. Glede na 
to, da zaradi spomeniškega varstva ni 
mogoče razširiti obstoječega gasilske-
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ga doma bo občina sofinancirala nov 
prizidek in tako omogočila vzpostavi-
tev občinskega gasilskega muzeja v 
starem delu objekta, kar je tudi razlog 
za sofinanciranje občine.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Občina s sofinanciranjem hoče omo-

gočiti dopolnitev muzejske dejavnosti 
v Domžalah in prispevati pomemben 
delež k postavitvi gasilskega muzeja 
v starem zaščitenem delu gasilskega 
doma.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev osnovnih pogojev za 
delovanje gasilskega društva ter pro-
stora za gasilki muzej.
Dinamika  financiranja:

Po predložitvi ustrezne dokumenta-
cije do konca leta..

3210 – Zdravstveni pregledi 
operativnih gasilcev

Pravna podlaga:
Zakon o gasilstvu.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izvedbo 

zdravniških pregledov za operativne 
gasilce v občini,  katere je potrebno 
izvesti v skladu novimi zakonskimi 
določili.
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva se določijo na podlagi 

števila operativnih gasilcev in okvirne 
cene zdravniškega pregleda.
Pričakovani cilji:

Ustrezna zdravstvena sposobnost 
gasilcev za izvajanje nalog pri ukre-
panje ob požarih.
Dinamika financiranja:

Po izvedenih zdravniških pregledih 
predvidoma v drugi polovici leta.

3299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
S sredstvi te postavke se bo rea-

lizirala pogodbena obveznost, ki je 
nastale v letu 2005. Obveznost iz te 
pogodbe je nastala na koncu leta 
2005, zato rok za plačilo zapade v leto 
2006. Prenesena obveznost se nanaša 
na zagotovitev redstev za plačilo zava-
rovanj pripadnikov operativnih gasil-
skih enot in je navedena v prilogi.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi evidentiranih pogodb. Sredstva 
za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta.. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

V januarju leta 2006 oz. takoj, ko 
bodo izpolnjeni pogoji za izpolnitev 
obveznosti plačila glede na pogodbe-
ne in zakonske določbe.
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04 - GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI

0421 - Kmetijstvo

4201 - Spodbujanje razvoja 
kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Sredstva bodo namenjena za pro-
jekte in dejavnosti pospeševanja 
prodaje kmetijskih pridelkov in živil-
skih proizvodov, podporo ekološke-
mu kmetovanju, podporo k udeležbi 
domžalskih kmetov na specializiranih 
sejmih doma in v tujini, organizacijo 
promocijskih in predstavitvenih 
prireditev, izobraževanje, kmetijska 
tekmovanja in podobno. V okviru 
postavke so predvidena tudi sredstva 
za sofinanciranje izdaje Vodnika po 
kmetijah občine Domžale, v katerem 
bodo navedene informacije o ponu-
dnikih kmetijskih pridelkov, domačih 
jedi, izdelkov in storitev.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na pod-

lagi ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Podpora razvoju kmetijstva na ob-
močju občini Domžale.
Dinamika financiranja:

Preko celega leta, s poudarkom na 
drugem četrtletju  in zadnjih dveh 
mesecih v letu.

4202 - Dotacije društvom in 
organizacijam s področja 
kmetijstva in živali

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena sofinancira-
nju programov organizacij in društev 
s področja kmetijstva in živali, ki delu-
jejo na območju občine Domžale. Za 
dotacijo lahko zaprosijo tudi društva 
in organizacije s področja kmetijstva 
in živali, ki nimajo sedeža na območju 
občine Domžale, če izkažejo, da je več 
kot polovica registriranih članov dru-
štva iz območja občine Domžale ter 
društva in organizacije, ki sicer nima-
jo sedeža na območju občine Domža-
le, če je aktivnost društva usmerjena 
na območje občine Domžale ali/in je 
v interesu občine Domžale. Sredstva 
se društvom dodelijo po opravljenem 
javnem razpisu za organizacije in 
društva, ki morajo predložiti poročilo 
od delu v preteklem letu in program 
dela za tekoče leto.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem  

obsegu kot v preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotavljanje in podpiranje dejav-
nosti društev.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v enkratnem znesku 
po sprejemu proračuna in izvedbi 
javnega razpisa.
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4204 - Zavarovanje plemenske 
živine in poljščin

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Sredstva bodo namenjena za sub-
vencioniranje zavarovalnih premij za 
plemenske in pitane živali in posame-
zne kmetijske posevke. Upravičenci 
so kmetovalci (fizične osebe) s stalnim 
bivališčem v občini Domžale, ki so 
pri zavarovalnici sklenili pogodbe o 
zavarovanju plemenske živine in/ali 
posevkov. Subvencije se dodeljujejo le 
za plemensko živino, katerih hlevi se 
nahajajo na območju občine Domžale 
ter le za posevke, ki ležijo na območju 
občine Domžale. Občina bo javno ob-
javila razpis upravičencem, katerim 
bodo sredstva s sklepi dodeljena na 
podlagi pisnih vlog. 

Višina in obseg subvencije bosta 
določena s sklepom pristojnega od-
delka in objavljena v javnem glasilu 
v roku 45 dni po sprejemu proračuna 
za tekoče leto. Višina posameznih 
subvencij se oblikuje v višini do 50 % 
vrednosti celotne premije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na pod-

lagi lanskoletne realizacije ter ocene 
potrebnih sredstev, da se bodo naloge 
lahko izvajale v enakem obsegu kot v 
preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Doseči čim večji obseg zavarovanj 
ter tako pomagati pri ublažitvi nasta-
lih škod.

Dinamika financiranja:
Po sprejemu proračuna in izvedbi 

javnega razpisa.

4205 - Pospeševanje razvoja 
kmetijstva – subvencioniranje 
obrestne mere

Pravne podlage:
Pravilnik o dodeljevanju posojil iz 

sredstev občinskega proračuna za 
razvoj kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 

Vlaganja v kmetijsko pridelavo in 
predelavo vzpodbujamo tudi z sub-
vencioniranjem obrestne mere pri po-
sojilih za kmetijsko dejavnost. Posojila 
se dodeljujejo za naslednje namene: 
nakup, graditev ali rekonstrukcija pro-
storov za potrebe kmetijstva in dopol-
nilnih dejavnosti; za nakup opreme, 
ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne 
objekte in za dopolnilno dejavnost na 
kmetijah, za nakup specialne opreme 
za hribovske in višinske kmetije; za 
nakup kmetijskih zemljišč; za nakup 
kmetijske mehanizacije, specialne me-
hanizacije za vzdrževanje kmetijskih 
infrastrukturnih objektov in naprav 
ter za nakup računalniške opreme 
za namene kmetijskega planiranja in 
računovodstva.

Za posojilo lahko na podlagi obja-
vljenega javnega razpisa zaprosijo 
kmetje - lastniki kmetij na območju 
občine Domžale, če ima vsaj en dru-
žinski član status kmeta in je kmetija 
vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev pri pristojnem državnem 
upravnem organu.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
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V preteklem letu je bilo povečano 
zanimanje za kmetijska posojila, zato 
smo postavko ustrezno povečali, ker 
ocenjujemo, da bo podoben trend tudi 
v prihodnjem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Povečevanje proizvodnje, izboljše-
vanje tehnologije, uvajanje novih ali 
dopolnilnih dejavnosti.
Dinamika financiranja:

Po sprejetju proračuna se objavi 
javni razpis, sredstva pa se nakažejo 
izbrani banki predvidoma v drugi 
polovici leta.

4207 - Sofinanciranje investicijskih 
vlaganj v kmetijska zemljišča 

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za naslednje 
investicije:
- izboljšave kmetijskih zemljišč in 

urejanje kmetijskih zemljišč za 
strojno obdelavo, kjer ta doslej ni 
bila mogoča, urejanje dostopov 
na kmetijska zemljišča, kjer je to 
potrebno, a ni urejeno; 

- sofinanciranje izgradnje centrov za 
namakanje  ter sofinanciranje ma-
lih hidromelioracijskih sistemov, 
kar zagotavlja stalno, kakovostno 
in časovno načrtovano proizvodnjo 
oz. optimalno preskrbo rastlin z 
vodo. 

V javnem glasilu se po sprejetju 
proračuna objavi javni razpis. Delež 
sofinanciranja posamezne investicije 
se glede na obseg vlog in razpoložljiva 

sredstva oblikuje v višini do največ 75 
% posamezne investicije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

podlagi lanskoletne realizacije ter 
ocene potrebnih sredstev. Ker se je 
zanimanje kmetovalcev za tovrstne 
subvencije zmanjšalo, je postavka 
nižja kot v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Na zemljiščih, kjer bodo opravljeni 
omenjeni posegi, bo omogočena laž-
ja in hitrejša obdelava, dolgoročno 
pa so pričakovani tudi boljši in večji 
pridelki. 
Dinamika financiranja:

Po sprejetju proračuna se objavi jav-
ni razpis, sredstva pa bodo predvido-
ma nakazana v drugi polovici leta.

4208 - Štipendija za kmetijsko 
izobraževanje

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeševa-
nje razvoja kmetijstva v občini Dom-
žale in Odlok o štipendiranju dijakov 
in študentov v občini Domžale.
Opis namena porabe: 

S predlaganimi sredstvi se bosta 
zagotovili dve štipendiji študentoma, 
katerih starši se preživljajo izključno 
s kmetijstvom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je do-

ločen na podlagi ocene potrebnih 
sredstev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:
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Spodbujanje razvoja kmetijskih 
dejavnosti preko izobraževalnih pro-
cesov.
Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta.

4212 -  Varstvo zapuščenih živali 

Pravne podlage:
Zakon o zaščiti živali 

Opis namena porabe: 
Na podlagi Zakona o zaščiti živali se 

na postavki zagotavljajo sredstva za 
pokrivanje stroškov veterinarskih sto-
ritev, namestitve in oskrbe najdenih 
zapuščenih živali ter sofinanciranje 
ureditve dodatnih prostorov. Končni 
dogovor o gradnji dodatnih kapacitet 
za oskrbo zapuščenih živali (pasje 
zavetišče), ki  poteka skupaj z neka-
terimi drugimi sosednjimi občinami 
preko Regionalne razvojne agencije 
ljubljanske urbane regije, za lokacijo 
v Grosupljem, naj bi bil sklenjen v letu 
2006. Zato so na postavki zagotovlje-
na tudi sredstva za financiranje ustre-
znega deleža stroškov dograditve 
prostorov, ki smo ga sicer načrtovali 
že za leto 2005, vendar projekt ni bil 
realiziran.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

podlagi ocene potrebnih sredstev na 
osnovi veljavnih cen za veterinarske 
storitve in oskrbo živali v zavetišču 
ter ocene potrebnih sredstev za so-
financiranje dodatnih kapacitet za 
nameščanje živali.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Primerna oskrba in zagotovitev pro-
stora za namestitev zapuščenih živali 
v skladu Zakonom o zaščiti živali.  

Dinamika financiranja:
Preko celega leta.

4213 – Ureditev in vzdrževanje 
tržnega prostora 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi 

Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena vzdrže-

vanju tržnega prostora ob poslovno 
stanovanjskem objektu na Ljubljanski 
c. 73 v Domžalah.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi ocene stroškov tekočega vzdrže-
vanja tržnice. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ustrezno vzdrževanje tržnega pro-
stora. 
Dinamika financiranja:

Preko celega leta.  

4215 - Vzdrževanje poljskih poti

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi  

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju 

poljskih poti v občinski lasti..
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem 

obsegu kot v predhodnem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Primerno vzdrževane poti za upora-
bo v kmetijske namene, s ciljem delne 
razbremenitve lokalnih cest s kmetij-
skimi stroji in prevoznimi sredstvi.  
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvršeno na podlagi 
sklenjene pogodbe na osnovi računa 
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oziroma situacije,  predvidoma v drugi 
polovici leta.  

4216 - Vzdrževanje melioracijskih 
jarkov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi  

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrže-

vanju melioracijskih jarkov, ker ima 
neustrezno vzdrževanje teh jarkov 
lahko ob morebitnih večjih padavinah 
zelo negativne učinke na kmetijska 
zemljišča.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena glede 

na ocenjene potrebe in možnosti 
izvedbe.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Primerno vzdrževani  melioracijski 
jarki. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvršeno na podlagi 
sklenjene pogodbe na osnovi računa 
oziroma situacije,  predvidoma v drugi 
polovici leta.  

4217 - Sofinanciranje projektne 
dokumentacije

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju 

proračunskih sredstev za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva v občini 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Sredstva se na podlagi javnega 
razpisa namenijo kmetom za sofi-
nanciranje stroškov, ki nastanejo 
pri pridobivanju investicijske doku-
mentacije za projekte na kmetijah 

v občini Domžale. Pristojni oddelek 
določi delež sofinanciranja projektne 
dokumentacije, ki se glede na obseg 
vlog in razpoložljiva sredstva oblikuje 
v višini do največ 12% od priznanih 
upravičenih stroškov izgradnje, naku-
pa ali izboljšanja celotne nepremični-
ne oz. investicije (priznani upravičeni 
strošek je do 40% celotne investicije); 
skratka osnova za določitev višine 
subvencije je vrednost celotne inve-
sticije in ne samo stroški projektne 
dokumentacije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev za neto subvencije 

ostaja v enakem  obsegu kot v prete-
klem letu, povečujejo pa se sredstva 
za plačilo akontacije dohodnine, ki 
jo mora občina v skladu z  Zakonom 
o dohodnini obračunati in plačati 
ob izplačilu subvencije. Ker se v letu 
2006 davčna osnova od katere se ob-
računa in plača akontacija,  poveča 
za 100% glede na leto 2005, smo temu 
ustrezno povečali sredstva za plačilo 
akontacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pomoč kmetom pri pridobivanju 
investicijske dokumentacije.
Dinamika financiranja:

Po sprejetju proračuna se objavi jav-
ni razpis, sredstva pa bodo nakazana 
v drugi polovici leta.

4299 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah

Opis namena porabe: 
S sredstvi te proračunske postavke 

se bodo plačevale pogodbene obve-
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znosti, ki so nastale v letu 2005. Nji-
hova dokončna realizacija zaradi raz-
ličnih razlogov ni bila mogoča v letu 
2005, zato se prenaša v proračunsko 
leto 2006. Celotni prenos pogodbenih 
obveznosti znaša dobrih 4,6 mio SIT. 
Gre predvsem za izplačilo različnih 
vrst subvencij za mesec december 
2005, za katere so prispeli zahtevki 
šele v januarju 2006. Med prenesene 
obveznosti spadajo tudi plačilo vzdr-
ževanja poljskih poti, plačilo čiščenja 
tržnega prostora za december 2005, 
izplačilo subvencionirane obrestne 
mere pri dolgoročnem posojilu za 
enega kmetovalca ter izplačilo enemu 
upravičencu po pogodbi o sofinanci-
ranju vlaganj v kmetijska zemljišča, ki 
je bila sklenjena na podlagi javnega 
razpisa v letu 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je bil določen na 

podlagi evidentiranih pogodb. Sred-
stva za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih 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.

0451 - Cestni promet

4501 - Vzdrževanje javnih 
prometnih površin

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah, Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Občini Domžale.
Opis namena porabe:

S planiranimi sredstvi bomo v sklopu 
izvajanja koncesijske pogodbe, izvajali 
redna vzdrževalna dela na občinski 
cestni infrastrukturi, ter večja vzdr-
ževalna dela – obnovitvena dela na 
cestni infrastrukturi, predvsem na 
javnih cestah, pločnikih, kolesarskih 
stezah in ostalih prometnih površinah.  
V obseg cestne infrastrukture spadajo 
občinske ceste, ulice, javne poti, kole-
sarske steze, pločniki, javna parkirišča 
in druge javne prometne površine,  
mostovi in mostne ograje, odbojne 
varnostne ograje, avtobusna postajali-
šča, vertikalna prometna signalizacija 
– prometni znaki in ostalo. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotoviti primerno vzdrževanje 
javnih cest, javnih površin in ostalih 
infrastrukturnih objektov za varno 
uporabo vseh udeležencev v prometu. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi me-
sečnih  situacij po sklenjeni pogodbi,  
enakomerno čez celo leto.
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4502 - Zimska služba

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izvajanju 
zimskega vzdrževanja na javnih 
cestah, ulicah, javnih poteh, kolesar-
skih stezah, pločnikih, parkiriščih, 
avtobusnih postajališčih in drugih 
javnih površinah. Izvajanje zimske-
ga vzdrževanja obsega  postavitev 
in odstranitev snežnih kolov, stalno 
pripravljenost, dežurno in nadzorno 
službo, pluženje cestišča, čiščenje in 
odstranjevanje snega in posipanje 
proti poledici.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo glede na 

prvo branje povečali sorazmerno z 
obsegom izvajanja, ki ga narekujejo 
vremenske razmere.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S planiranimi sredstvi bomo zago-
tovili primerno izvajanje zimskega 
vzdrževanja z namenom zagotoviti 
prevoznost in varnost cestnega 
omrežja v zimskem času.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi me-
sečnih situacij po sklenjeni pogodbi, 
v zimskem obdobju leta.

4503 - Talna signalizacija na 
cestah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju  
horizontalne prometne signalizacije 
– talne obeležbe na javnih prometnih 
površinah.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S temi sredstvi vsakoletno obna-
vljamo talno signalizacijo kot del pro-
metne signalizacije za zagotavljanje 
varnosti v cestnem prometu.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjeni pogodbi, v poletnem 
času.

4504 - Vzdrževanje gozdnih cest

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih naročilih.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju 
gozdnih cest in vlek.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:



109Uradni Vestnik Št. 03/06

Primerno vzdrževanje gozdnih poti 
in vlek za uporabo v kmetijske na-
mene, s kmetijskimi stroji in ostalimi 
tovornimi prevoznimi sredstvi. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo enkratno in izvedeno na 
osnovi računa po sklenjeni pogodbi.

4505 - Ukrepi za povečanje 
varnosti prometa

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah, Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena zagotavlja-
nju večje varnosti prometa na katego-
riziranih občinskih cestah, predvsem 
v smislu povečanja varnosti udeležen-
cev v prometu na nevarnih odsekih, s 
prometno tehničnimi ukrepi. V sklopu 
teh ukrepov nameravamo v letošnjem 
letu med drugim pridobiti projektno 
dokumentacijo za prehod za pešce iz 
Radio ceste do pločnika na Savski ce-
sti, semaforizacijo prehoda za pešce 
na Rodici ter pločnika v Dragomlju 
ob regionalni cesti do občinske meje 
z MOL. V okviru te postavke bomo 
izvedli nakup dveh premičnih elek-
tronskih prikazovalnikov hitrosti, ki 
bosta služila preventivno za opozar-
janje voznikov na nevarne odseke in 
statistično kot orodje za pridobitev 
podatkov o obremenitvi cest z mo-
tornimi vozili. Uredili bomo križišče v 
Grobljah,  označili kolesarsko stezo na 
Ljubljanski cesti,  zgradili avtobusno 

postajališče v Stobu, izvedli prometno 
tehnične ukrepe: pri OŠ Krtina, na 
Kidričevi in Trdinovi ulici v Dobu, na 
Bukovčevi ulici na Viru in v križišču 
Virske ceste ter ceste Dob – Podrečje 
in izvedli peš povezavo pri stari šoli 
Dragomelj. Namestili bomo novejše 
prometne znake na šolskih poteh in 
izvedli druge ukrepe za katere se med 
letom izkaže upravičenost in nujnost. 
V okviru te postavke urejujemo pro-
metno signalizacijo, ki je predpisana 
z novim ZVCP.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi ocene in porabe v preteklem 
letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sredstvi predvidevamo izvedbo 
določenih ukrepov z namenom za-
gotovitve večje varnosti v cestnem 
prometu. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih pogodbah,  enako-
merno čez celo leto.

4506 - Odprava arhitektonskih ovir

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih naročilih, Zakon o javnih 
cestah, Zakon o varnosti cestnega 
prometa, Odlok  o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
Občini Domžale. 
Opis namena porabe:

Sredstva na tej postavki so name-
njena odpravi arhitektonskih ovir, ozi-
roma znižanju robnikov  pri prehodih 
iz pločnika na cesto in obratno.
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Način določitve predlaganega 
zneska:

Višino sredstev smo predvideli na 
osnovi izvedbe in stroškov v letu 2005 
in preteklih letih, v katerih smo izvedli  
te ukrepe.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ureditev cca 15 znižanj robnikov 
po celotni občini Domžale glede na 
predloge krajevnih skupnosti in za-
interesiranih posameznikov. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi ra-
čunov po sklenjenih pogodbah in v 
skladu z dinamiko del, čez celo leto.

4507 - Ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja cest

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih cestah, Odlok o občinskih ce-
stah, Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest, Zakonu o evidentiranju nepre-
mičnin, državne meje in prostorskih 
enot.
Opis namena porabe:

Sredstva so predvidena za uredi-
tev zemljiškoknjižnih stanj na cestni 
infrastrukturi, ki je bila zgrajena 
v preteklem obdobju in za plačilo 
stroškov v zvezi z odkupi zemljišč 
za novozgrajene objekte. V okviru te 
postavke bomo med drugim izvedli 
naslednje večje odmere in uredili 
zemljiškoknjižno stanje na pločniku 
in AP v Ihanu, cesti Šentpavel - Drago-
melj, cesti v Spodnji Krtini, Prešernovi 
cesti v Radomljah, Volfovi ulici, pločni-
ku in kolesarski stezi Dob – Vir, cesti 
Gorjuša - Žeje, pločniku in kolesarski 
stezi Podrečje – Šumberk, Savski cesti 

in druge ureditve, za katere se tekom 
leta izkaže potreba.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo določili na 

osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ureditev ZK stanja oziroma odkup 
zemljišč, na katerih je bila v preteklem 
obdobju zgrajena javna infrastruktu-
ra in nakup zemljišč za predvidene 
gradnje.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi ra-
čunov po sklenjenih pogodbah čez 
celo leto.

4509 - Projekti v cestno 
infrastrukturo

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 
Odlok o ureditvi cestnega prometa 
v Občini Domžale, Zakon o graditvi 
objektov.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izdelavi 
projektne dokumentacije, ki jo po-
trebujemo za pridobitev upravnih 
dovoljenj in  gradnjo, študij o izvedlji-
vosti projektov, plačilu gradbenega 
nadzora, izdelavi strokovnih mnenj 
in  podobno.  Med ostalim je predvi-
dena izdelava projektne dokumen-
tacije za razširitev mostu čez Račo v 
Podrečju, ki jo v lanskem letu nismo 
uspeli realizirati, rekonstrukcijo Pe-
lechove ulice na odseku od križišča 
z regionalno cesto R3 - 644 Domžale 
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– Kamnik do križišča z Gajevo ulico, 
projektna dokumentacija za Pionirsko 
in Gostičevo ulico v Homcu, projektna 
dokumentacija za ureditev pločnika in 
kolesarske steze na Savski na odseku 
od JKP Prodnik do AP v Študi, projek-
tna dokumentacija za Kovaško cesto 
na Hudem. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pričakujemo izdelavo projektne 
dokumentacije, v smislu priprave 
projektov za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi ra-
čunov po sklenjenih pogodbah z 
izvajalci del.

4510 - Gradnja ceste Petra Majdiča 
v Jaršah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti ce-
stnega prometa, Zakon o javnih naro-
čilih, Zakon o graditvi objektov, Odlok 
o občinskih cestah, Odlok o kategori-
zaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi 
cestnega prometa v Občini Domžale, 
Program komunalnega opremljanja 
za območje PUP J4 in LN J5.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena  delni izved-
bi  II. faze del na Cesti Petra Majdiča 
v Srednjih Jaršah. Trasa podaljška Tr-
dinove ulice bo kot primarna oprema 
izvedena po določilih LN J5. Komunal-
no opremljanje območja opredeljuje 
Program komunalnega opremljanja 
cone PUP J4 - Jarše in LN J5.  Skupna 

dolžina podaljška ceste bo 370 m (od 
tega je I. faza -167 m že zgrajena). 
Širina vozišča bo 6.00 m z obojestran-
skima pločnikoma širine 1.50 m. Ob 
pločniku bo izvedena JR. V cestnem 
svetu šir. 9.0 m bodo potekali komu-
nalni vodi, ki so potrebni za primarno 
in sekundarno komunalno omrežje: 
meteorni kanal (82 m’ v 2. fazi), javna 
razsvetljava (190 m’ v II. fazi). V skladu 
z urbanistično pogodbo nosi 50% del 
stroškov Občina Domžale, 50% delež 
pa ostali soinvestitorji.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

V letošnjem letu planiramo pridobiti 
manjkajoča zemljišča na trasi ceste 
ter začeti z gradnjo ceste.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi skle-
njenih  pogodb.

4511 – Ureditev Breznikove ceste 
v Ihanu

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva namenjamo nadaljevanju 
obnove Breznikove ceste v Ihanu. 
Predvidevamo ureditev  ceste na 
odseku od Krožne ulice do Preloga. V 
Breznikovo cesto na tem odseku sta 
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bila v letu 2004 in 2005 vgrajena plin, 
TK in del fekalne kanalizacije. Stanje 
ceste je zelo slabo, potrebno je obno-
viti obrabne sloje asfalta z višinskimi 
izravnavami, urediti odvodnjavanje 
zgraditi vodovod in v zadnjem delu  iz-
vesti fekalno kanalizacijo. Sredstva za 
ureditev ceste bodo delno prispevali 
posamezni investitorji, ki so s svojimi 
komunalnimi vodi prisotni v cesti.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

V letošnjem letu planiramo obnovo 
navedenega odseka ceste.
Dinamika financiranja:

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

4513 – Cesta in most čez Mlinščico 
na Šolsko ulico

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
izdelavi lokacijskega načrta in uskla-
ditvi izvedbenih projektov za predme-
tno cestno povezavo. Projekt obsega 
izgradnjo novega mostu čez Mlinščico 
in podaljšek Šolske ulice oziroma 
povezavo med Petrovčevo in Šolsko 
ulico v sklopu ureditvenega načrta 
Domžale Sever I. S tem bo razbreme-

njena povezava med Šolsko ulico in 
OŠ Jarše, ki je ozka in nevarna. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pridobitev lokacijskega načrta in 
uskladitev izvedbenih projektov z 
novo zakonodajo.
Dinamika financiranja:

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

4515 – Rekreacijska os Kamniška 
Bistrica

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva na postavki namenjamo 
izvedbi premostitvenih objektov in si-
cer izgradnji podhoda pod železniško 
progo na Viru – gre za tovorni tir med 
Jaršami in podjetjem Količevo Karton 
ter peš brvi čez Pšato in Mlinščico, 
ki bosta v obliki tipskega prehoda 
(tipske brvi) za pešce in kolesarje, 
izvedena iz lahkih materialov. Po po-
trebi bodo sredstva namenjena tudi 
za vzdrževanje poti, klopi in košev 
za smeti.

Objekti spadajo v obseg ureditve 
rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
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Sredstva v predlagani višini smo 
določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izgradnja obeh premostitvenih 
objektov in povečanje ureditve rekre-
acijske poti ob Kamniški Bistrici. 
Dinamika financiranja:

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

4516 – Preplastitev Krakovske 
ulice v Domžalah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
preplastitvi dela ceste od priključka 
v naselje Mačkovci do križišča z 
Savsko cesto. V letu 2004 in 2005 so 
bili v cesto vgrajeni vsi komunalni 
vodi, vključno z vodovodom. Stanje 
ceste vsled tega je potrebno temeljite 
obnove oziroma ureditve. Projektna 
dokumentacija je izdelana.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z ozirom, da je gradnja komunalnih 
vodov na tem delu zaključena, priča-
kujemo ustrezno prometno tehnično 
ureditev ceste, ki bo zagotavljala var-
nost vseh udeležencev v prometu. 
Dinamika financiranja:

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

4517 – Sofinanciranje podhoda pod 
R2 447 - Bistra

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
sofinanciranju podhoda pod regio-
nalno cesto na območju ZN Bistra. 
Sofinanciranje podhoda pod regio-
nalno cesto je določeno s programom 
komunalnega opremljanja za območje 
ZN D 12 Bistra, sprejetega na Občin-
skem svetu v letu 2003 v višini 50 % 
dejanskih stroškov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene, ki je do-
ločena v programu komunalnega 
opremljanja.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izvedba podhoda oziroma vzpo-
stavitev peš in kolesarske povezave 
med območjem Bistra in severnim 
delom Domžal, ki je sedaj razmejeno 
z regionalno cesto. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih  pogodbah.
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4518 – Rekonstrukcija Pelechove 
ceste in mostu čez mlinščico od 
križišča s Kamniško cesto do 
vključno križišča z Gajevo ulico

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
rekonstrukciji dela Pelechove ceste 
in mostu čez Mlinščico od križišča s 
Kamniško cesto do vključno križišča 
Igriške, Pelechove in Gajeve ceste, 
ki je v obstoječem stanju neustre-
zno. Pelechova cesta je v spodnjem 
delu, predvsem zaradi stanovanjske 
hiše nepregledna in brez ustreznih 
tehničnih elementov, pločnika in 
podobno, v nadaljevanju predstavlja 
obstoječi most čez Mlinščico ozko 
grlo, predvsem zaradi neustrezne 
širine vozišča. V okviru obsega rekon-
strukcije in  razpoložljivih sredstev 
bomo v odvisnosti od pridobitve 
zemljišč in faznosti izgradnje, uredili 
del navedene ceste, oziroma pristopili 
k ureditvi premostitvenega objekta 
čez Mlinščičo. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ureditev ceste in predvsem izbolj-
šanje varnostnih razmer na Pelechovi 

cesti, ki v obstoječem stanju ne zago-
tavlja ustrezne prometne varnosti.
Dinamika financiranja:

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

4519 – Obvoznica Vir (jeziček 
Tosama)

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
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:

Sredstva so namenjena izgradnji 
kolesarske steze, hodnika za pešce 
ter javni razsvetljavi ob obvozni cesti 
Vir  (jeziček Tosama), ki jo je v okviru 
uredbe o LN za AC Šentjakob Blago-
vica, dolžan zgraditi DARS. 

Z ozirom na stanje pri pridobivanju 
zemljišč smo ocenili, da v kolikor 
želimo pospešiti aktivnosti, ki bodo 
kar najhitreje pripeljale do realizacije 
ceste, je potrebno, da se občina inten-
zivneje vključi v projekt. In sicer bomo 
v okviru sredstev na postavki angaži-
rali podjetje za urejanje zemljišč, ki bo 
intenzivno sodelovalo, pri pridobitvi 
manjkajočih zemljišč. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi delilnika stroškov po projek-
tantskem predračunu. Višina stroškov 
za plačilo podjetja za urejanje zemljišč 
je določena na osnovi ocene.
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Pridobitev manjkajočih zemljišč, ter 

izgradnja obvozne ceste, ki bo razbre-
menila oziroma odpravila črno točko 
(križišče Šaranovičeve in Koliške ce-
ste), kjer se zaradi nepreglednosti in 
povečanega prometa, ki gre  na račun 
izgradnje povezovale ceste Tosama 
– avtocesta, vsakodnevno dogajajo 
prometne nesreče.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi skle-
njenih  pogodb.

4520 – Križišče deteljica Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Občina Domžale je na osnovi skle-
njene izvensodne poravnave z DRSC 
financirala izvedbo idejnega projekta 
ureditve križišča deteljica. MzP ima v 
proračunu za leto 2006 zagotovljena 
sredstva za izdelavo PGD in PZI do-
kumentacije. Občina pri tem projektu 
finančno sodeluje v deležu, ki v osnovi  
pripada lokalni skupnosti in sicer jav-
na razsvetljava, pločniki in kolesarske 
steze. S temi sredstvi bomo v nave-
denem obsegu sofinancirali izdelavo 
PGD in PZI dokumentacije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene. 

Doseženi oz. pričakovani cilji:
V letošnjem letu predvidevamo, da 

bo MzP pridobil projektno dokumen-
tacijo in najkasneje v naslednjem letu 
pristopil k preureditvi križišča.
Dinamika financiranja:

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

4521 – Podhod pod železniško 
progo v Domžalah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izdelavi 
strokovnih podlag v smislu idejnih re-
šitev in idejnega projekta za izvedbo 
premostitvenega objekta, čez oziroma 
pod železniško progo na postaji v 
Domžalah. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S strokovnimi podlagami bomo pro-
učili možnost ureditve izven nivojske 
povezave med vzhodnim in zahodnim 
delom Domžal, ki ju trenutno razme-
juje železniška proga.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih  pogodbah.
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4522 – Rekonstrukcija dela 
Ihanske ceste – slepi krak

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
rekonstrukciji javne poti št. JP571163 
v dolžini 80 m. Dostopna cesta je v 
makadamski izvedbi. Cesto v dolžini 
80 m bomo rekonstruirali v smislu utr-
ditve terena, izvedbe odvodnjavanja 
in asfaltiranja.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Rekonstrukcija oziroma ureditev ka-
tegorizirane ceste, ki je v obstoječem 
stanju v makadamski izvedbi.
Dinamika financiranja:

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

4523 – Rekonstrukcija ceste Zavrti 
v Dragomlju

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 

o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva namenjamo rekonstrukciji 
ceste Zavrti v Dragomlju. V tej cesti 
so bili od leta 2000 vgrajeni naslednji 
komunalni vodi: fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, plinovod in  
vodovod. Stanje ceste je zelo slabo. Za 
navedeno cesto imamo pridobljeno 
projektno dokumentacijo in soglasja 
lastnikov. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi projektantskega 
predračuna. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

V letošnjem letu planiramo izvesti 
rekonstrukcijo ceste.
Dinamika financiranja:

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

4524 – Rekonstrukcija mostu 
Gorjuša

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

S sredstvi planiramo izvedbo rekon-
strukcija mostu na lokalni cesti Dob 
- Sv. Trojica, ki se nahaja med zasel-
koma Gorjuša in Spodnja Brezovica. 
Voziščna plošča obstoječega mostu 
je v slabem  stanju in je izveden brez 
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hodnika za pešce. Rekonstrukcija ob-
sega odstranitev obstoječe in izvedbo 
nove armirano betonske plošče, ki bo 
imela na vsaki strani konzolni hodnik 
za pešce. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi projektantskega 
popisa.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sanacijo oziroma rekonstrukcijo 
želimo zagotoviti ustrezno prometno 
varnost na tem odseku ceste.
Dinamika financiranja:

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

4528 – Prometni ukrepi pri OŠ 
Preserje

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izvedbi pro-
metnega ukrepa - izogibališča pri OŠ 
Preserje. Pobuda osnovnih šol v nepo-
sredni bližini posamezne šole, nas je 
vodila k pregledu prometnih situacij 
v njihovi bližini. Zatečeno stanje je 
slabo, skoraj povsod lahko ugotovimo 
pomanjkanje parkirnih mest in neu-
rejeno kratkotrajno ustavljanje. Z ozi-
rom na najbolj izpostavljene probleme 
v smislu prometne varnosti bomo tudi 
v letošnjem nadaljevali s prometnimi 

ureditvami in uredili izogibališče pri 
OŠ Preserje.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino potrebnih sredstev s katerimi 

bomo pokrivali izvedbo tega projekta 
smo določili na osnovi ocene. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Gradnja prometnotehničnih ukre-
pov in izboljšanje prometne varnosti 
v neposredni bližini šole.
Dinamika financiranja:

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

4532 – Ureditev križišča v 
Radomljah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

V letošnjem letu bomo po predho-
dnem odkupu zemljišč in preselitvi 
grobišča na novo lokacijo in na pod-
lagi izdelane projektne dokumenta-
cije pristopili k izvedbi krožišča. Iz te 
postavke bomo pokrivali tudi plačilo 
stroškov avtobusnega prevoznika 
KAM BUS, ki bo v času popolne za-
pore, organiziral razdelitev avtobusne 
linije in prestopanje potnikov.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi projektantskega 
predračuna. 
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Doseženi oz. pričakovani cilji:
Z ureditvijo krožišča pričakujemo 

ureditev prometnih razmer, ki so v za-
dnjih letih, predvsem na račun pove-
čanega prometa s stališča prometne 
varnosti zelo neugodne. 
Dinamika financiranja:

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

4534 – Rekonstrukcija Vaške poti v 
Preserjah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva za rekonstrukcijo Vaške 
poti v Preserjah so bila zagotovlje-
na že v letu 2005. Tako smo v letu 
2005 zgradili fekalno kanalizacijo in 
plinovod, izgradnja elektro omrežja 
še ni zaključena. Zaradi naknadno 
dogovorjene vgradnje plinovoda in 
elektro instalacij, delne širitve vozišča 
in izgradnje pločnika na delu trase je 
bilo potrebno izdelati novo projektno 
dokumentacijo. S planiranimi sredstvi 
bomo uredili cesto na odseku od ob-
stoječega asfalta do Mlinščice. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi projektantskega 
predračuna.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

V letošnjem letu planiramo izvedbo 
rekonstrukcije ceste.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih  pogodbah

4537 – Ureditev dostopnih poti v 
UND-21

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih cestah,  Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Zakon o graditvi objektov, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 
o ureditvi cestnega prometa v Občini 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
za ureditev dostopne poti v UN D-21. 
Dostopna cesta je v zasilni maka-
damski izvedbi in zaradi neurejene-
ga odvodnjavanja povzroča stalno 
onesnaženje Kopališke ceste. Poleg 
tega, bomo za vse obiskovalce tega 
dela športnega parka, uredili parkirne 
površine. S planiranimi sredstvi bomo 
izdelali projektno dokumentacijo in 
na tej osnovi pristopili k izvedbi.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznega dostopa 
do športno rekreativnih objektov in 
ureditev parkirišč za obiskovalce in 
uporabnike.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih  pogodbah.
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4599 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0473 - Turizem

4701 - Spodbujanje razvoja turizma 

Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja tu-

rizma.
Opis namena porabe: 

Sredstva se bodo namenila za 
promocijske aktivnosti v obliki  sode-
lovanja na različnih prireditvah kot 
sta cvetlična razstava v Arboretumu 
ter Hitovo sejmarjenje. Sofinancirali 
bomo nakup letnih kart za Arbore-
tum. Del sredstev bo namenjen tudi za 
turistično prireditev Etno rock festival 
(nastop etno rokerskih skupin) . 

Sofinanciralo se bo sodelovanje v 
projektu Mreža kolesarskih poti v Lju-

bljanski regiji – Označitev kolesarskih 
povezav regije.

Občina bo spodbujala delovanje 
turističnih krožkov v osnovnih šolah 
v okviru projekta Turizmu pomaga 
lastna glava ter izvajanje izbirnega 
predmeta »Turizem« v devetletki. 

Predvideno je financiranje izdaje 
zloženk Slamnikarstvo, Francozi v 
naših krajih,Trkamo na vrata dedi-
ščine, brošure Domžale skozi prostor 
in čas ter financiranje ponatisa zlo-
ženk, ki bodo tekom leta porabljene. 
Predvideno je tudi sofinanciranje 
izdaje obnovljenega vodnika Po poti 
spominov.

Planirana je postavitev tabel Ob-
činsko središče ter postavitev usmer-
jevalnih in označevalnih tabel pri 
objektih kulturne dediščine (projekt 
Trkamo na vrata dediščine) in poja-
snjevalne table pri Mercator centru.

Nekaj sredstev je predvidenih za 
operativne stroške pri izvajanju nave-
denih nalog ter udeležbo na strokov-
nih posvetih in seminarjih povezanih 
s turistično dejavnostjo v organizaciji 
Turistične zveze Slovenije in Sloven-
ske turistične organizacije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

podlagi ocene potrebnih sredstev za 
predvidene naloge. Sredstva se bodo 
za posamezno aktivnost določala na 
podlagi prejete dokumentacije in na 
predlog Komisije za turizem namenila 
za zgoraj opisane dejavnosti. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Občina Domžale z zagotavljanjem 
sredstev za spodbujanje razvoja turiz-
ma opravlja dejavnost pospeševanja 
turizma, ki pomeni oblikovanje celo-
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vite turistične ponudbe, spodbujanje 
razvoja turistične infrastrukture, pro-
mocijo celovite turistične ponudbe in 
informiranje obiskovalcev.
Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta.

4702 - Turistična društva

Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja turiz-

ma, Pravilnik o sofinanciranju dejav-
nosti turističnih in drugih društev, 
ki se ukvarjajo s  pospeševanjem 
razvoja turizma na območju občine 
Domžale.
Opis namena porabe: 

Na območju občine Domžale tre-
nutno deluje 10 društev, ki izvajajo 
aktivnosti na področju spodbujanja 
lokalnega prebivalstva k sodelovanju 
pri aktivnostih pospeševanja turizma, 
ohranjanja kulturne in naravne dedi-
ščine ter urejanja okolja, olepševanja 
krajev na turističnem območju, orga-
niziranja in usklajevanja prireditev 
ter promocijske in informativne de-
javnosti v kraju.  Sredstva iz postavke 
se bodo posameznim turističnim 
društvom dodelila na podlagi obja-
vljenega javnega razpisa v skladu z 
Pravilnikom o sofinanciranju dejav-
nosti turističnih in drugih društev, ki 
se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja 
turizma na območju občine Domžale  
in sicer tistim društvom, ki bodo izpol-
njevala razpisane pogoje ter predloži-
la zahtevano dokumentacijo. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je do-

ločen na podlagi ocene potrebnih 

sredstev za sofinanciranje aktivnosti, 
ki jih izvajajo društva.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotavljanje in podpiranje dejav-
nosti društev.
Dinamika financiranja:

Dotacije turističnim društvom se 
dodelijo predvidoma v dveh polle-
tnih nakazilih, prvi del po izvedenem 
javnem razpisu in odobritvi sredstev, 
drugi del pa predvidoma v mesecu 
decembru.

4703 - Promocija občine

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pra-

vilnik o pogojih in merilih za sofi-
nanciranje programov prireditev in 
drugih aktivnosti iz proračuna Občine 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za sofinan-
ciranje prireditev, ki so pomembne 
za promocijo občine, sodelovanje 
občine na humanitarnih prireditvah, 
sofinanciranje študijskih potovanj 
in udeležbe posameznikov iz občine 
Domžale na različnih mednarodnih 
taborih, rekreacijskih prireditvah in 
sofinanciranje raznih drugih aktivno-
sti, ki pomenijo promoviranje občine. 
O delitvi sredstev odloča posebna 
komisija, ki jo imenuje županja.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Gre za indeksirano vrednost lan-

skoletne realizacije, s katero se bodo 
naloge lahko izvajale v podobnem 
obsegu kot lani. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Sodelovanje občine v širši družbeni 
skupnosti ter pomoč humanitarnim 
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in dobrodelnim organizacijam ter 
društvom in posameznikom
Dinamika financiranja: 

Enakomerno preko celega leta oz. 
v skladu s sklepi pristojne komisije 
na podlagi pravilnika navedenega 
v prvem odstavku obrazložitve te 
postavke.

4704 - Celostna podoba občine

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Večji del sredstev iz postavke bo 

porabljen za predstavitev Občine 
Domžale na elektronskih medijih, 
kjer se spletne strani vsakodnevno 
dopolnjujejo z novicami iz Občine 
Domžale (rubrike: Novice iz uprave, 
Kaj je novega v občini? Današnje 
prireditve).

Manjši del postavke bo namenjen 
nakupu različnih izdelkov, na katerih 
bo upodobljena že sprejeta celostna 
podoba občine, s katerimi se tudi 
navzven predstavlja Občina Domžale. 
Te izdelke lahko različne organizacije 
in društva, v izjemnih primerih tudi 
posamezniki, prevzamejo v Uradu žu-
panje ob odhodih na različna srečanja 
(kulturna, športna ipd.) in tekmova-
nja, tako v državi kot v tujini. Lahko 
jih dobijo tudi organizatorji različnih 
tekmovanj, ki so organizirana v Občini 
Domžale (državna prvenstva, različni 
turnirji ipd.), podarjamo pa jih tudi ob 
obisku različnih gostov. 

V letu 2006 je predvidena dopolni-
tev celostne podobe občine, zato bo 
del sredstev namenjen za izvedbo na-
tečaja za izbor oblikovalca ter izvedbo 
nove celostne podobe.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Gre za indeksirano vrednost lan-
skoletne realizacije, s katero se bodo 
naloge lahko izvajale v podobnem 
obsegu kot lani. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Afirmacija celostne podobe Občine 
Domžale. 
Dinamika financiranja: 

Predvidena so nakazila preko cele-
ga leta, glede na opravljene naloge 
in projekte.

4706 - Sofinanciranje razvoja 
turizma podjetne regije 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 
Prepoznavnost območja po rekrea-

ciji, uspešno podjetništvo v turizmu, 
kakovost v turizmu, izobraženi ponu-
dniki ter turizem kot dopolnilo dohod-
ku na kmetijah in domačim obrtem, so 
skupni cilji občin Domžale, Kamnik, 
Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovi-
ca, Trzin in Vodice, ki so se odločile za 
sodelovanje v podjetni regiji.

Predstavniki navedenih občin so-
delujejo pri številnih manjših skupnih 
projektih, ki se bodo financirali iz te 
postavke. Osnova za delitev stroškov 
pri skupnih projektih bo temeljila 
na številu prebivalcev posamezne 
občine. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na pod-

lagi lanskoletne realizacije ter ocene 
potrebnih sredstev. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:
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Povezano delovanje turistične po-
nudbe.
Dinamika financiranja:

Preko celega leta po sprejemu pro-
računa.

4799 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah.

Opis namena porabe: 
Predvideni sta plačili pogodbenih 

obveznosti za ureditev brošure Zani-
mivosti in znamenitosti Domžal ter 
izdelavo zloženke Program prireditev 
v Podjetni regiji. S te proračunske 
postavke se bo poravnala tudi pogod-
bena obveznost do Društva za razi-
skovanje  jam Simon Robič Domžale. 
Ker pogodbena stranka ni pravočasno 
predložila potrebne dokumentacije, 
za izplačilo finančne pomoči pri izdaji 
zloženke o Železni jami in Jamarski 
zbirki v angleškem jeziku v letu 2005, 
se plačilo obveznosti prenese v leto 
2006. 
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.

0490 - Druge dejavnosti s področja 
gospodarskih zadev

4901 - Pospeševanje razvoja 
zasebnikov in malih podjetij 
– subvencioniranje obrestne 
mere 

Pravne podlage:
Pravilnik o dodeljevanju posojil za 

pospeševanje razvoja obrti in malega 
gospodarstva na podlagi subven-
cioniranja obrestne mere v občini 
Domžale 
Opis namena porabe: 

Sredstva se bodo porabila za sub-
vencioniranje obrestne mere pri 
dolgoročnih investicijskih posojilih 
samostojnim podjetnikom in malim 
gospodarskih družbam. 

Pridobitev posojila je namenska, 
in sicer za nakup opreme ter strojev 
za uvajanje oz. nadomeščanje pro-
izvodnje ali izdelkov, ki odpravlja 
obremenjevanje okolja; izdelavo do-
kumentacije zahtevnih projektov in 
aktivnosti (npr. programov razvoja, 
tržnih analiz, marketinga, promocij, 
itd); nakup nove in generalno obno-
vljene opreme; nakup, urejanje in 
opremljanje zemljišč in pridobivanje 
projektne dokumentacije za gradnjo 
poslovnih prostorov; nakup, gradi-
tev, prenovo poslovnih prostorov; 
nakup patentov in blagovnih znamk 
za opravljanje dejavnosti; investicije 
v osnovna sredstva, ki bodo služila 
pospeševanju turizma v občini. Viši-
na posojila ne sme biti višja od 75% 
predračunske vrednosti investicije 
in je odvisna od števila prosilcev ter 
višine razpoložljivega posojilnega po-
tenciala. Sredstva se bodo dodeljevala 
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na podlagi javnega razpisa, ki se bo 
objavil v javnem glasilu predvidoma 
v drugem četrtletju. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem  

obsegu kot v preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Cilj je spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v smislu ohranitve 
zdravih delov obstoječe proizvodnje; 
povečanja števila malih gospodarskih 
subjektov ter istočasno povečanje 
obsega zaposlenosti.
Dinamika financiranja:

Plačilo izbrani banki, na podlagi 
zahtevkov na osnovi sklenjene pogod-
be; predvidoma v drugi polovici leta.

4902 - Spodbujanje obrti in 
podjetništva – dualni sistem; 
izobraževanje podjetnikov

Pravne podlage:
Pravilnik o dodeljevanju proračun-

skih sredstev za izobraževanje na 
področju obrti in podjetništva v občini 
Domžale. 
Opis namena porabe: 

Sredstva se na podlagi javnega raz-
pisa namenjajo za finančno pomoč k 
šolnini samostojnim podjetnikom za 
različne smeri izobraževanje, s ciljem 
pridobitve dodatne splošne izobrazbe 
ter enkratno finančno pomoč za izo-
braževanje vajencev, ki se izobražuje-
jo za obrtne poklice. Višina finančne 
pomoči k šolnini se določi na podlagi 
prispelih vlog  in lahko znaša največ 
110.000,00 SIT oziroma 50% stroškov 
šolnine (upravičeni strošek); enkratna 
finančna pomoč za izobraževanje 
posameznega vajenca se prav tako 

določi na podlagi prispelih vlog, ven-
dar znaša lahko največ 110.000,00 SIT 
oz. 70% upravičenih stroškov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

podlagi pretekle realizacije ter ocene 
potrebnih sredstev glede na zanima-
nje podjetnikov za tovrstne pomoči, 
ki je nekoliko v upadanju.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Spodbujanje zaposlovanja vajencev 
in spodbujanje podjetnikov k izobra-
ževanju. 
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo na podlagi javnega 
razpisa nakazana predvidoma v drugi 
polovici leta.

4903 - Lokalni pospeševalni center 
za malo gospodarstvo

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe: 
Sredstva so predvidena za delova-

nja Podjetniškega centra Domžale, 
kjer se bodo v skladu s sklenjeno  
pogodbo s Centrom za razvoj malega 
gospodarstva Ljubljana d.o.o. izva-
jale  naslednje storitve: informiranje 
podjetnikov in izvajanje osnovnega 
svetovanja; posredovanje informacij 
o finančnih vzpodbudah; informiranje 
podjetnikov o odprtih javnih razpisih 
in pomoč pri prijavi na javne razpise 
za mala in srednja podjetja; program 
vavčerskega svetovanja, projekt 
vzpostavljanja podjetniških povezav 
oz. grozdenja; posredovanje informa-
cijskih paketov, enostavnejše oblike 
usposabljanj ter izobraževanj in še 
nekatere druge aktivnosti. 
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Del sredstev je predviden tudi za 
financiranje aktivnosti s področja 
pospeševanja razvoja malega gospo-
darstva, ki ne sodijo v sklop storitev, 
ki jih že po pogodbi izvaja CRMG in 
sicer: animacija mladih za podjetniško 
pot, izvajanje e-VEM aktivnosti, izved-
ba delavnice glede mednarodnega 
projekta SEED-REG, sodelovanje pri 
pripravi modela tehnološkega parka 
in inkubatorja v okviru poslovne cone 
Želodnik.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so planirana skladno s 

sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri 
izvedbi projekta »Podjetniški center 
Domžale« ter na podlagi ocenjenih 
stroškov ostalih aktivnosti.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Namen je vzpostavitev celovite pod-
jetniške podporne strukture.
Dinamika financiranja:

Enakomerno preko celega leta, 
v skladu s pogodbo in na podlagi 
mesečnih zahtevkov za refundacijo 
stroškov delovanja Podjetniškega 
centra.

4904 – Festival izobraževanja in 
zaposlovanja

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena za tri-

dnevni festival, ki bo enkratni do-
godek, na katerem bodo izvedena 
srečanja učencev, dijakov, študentov 
s predstavniki šol in univerz ter 
podjetniki. Namen festivala je pred-
stavitev podjetij in njihovih vizij ter 
predstavitev ostalih sodelujočih kot 

tudi izvedba okrogle mize zaposlova-
nja ter okrogle mize na temo »izbira 
poklica«. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so planirana na podlagi 

ocene stroškov festivala.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Cilj festivala je soočenje mladih s 
predstavniki šol, univerz in delodajal-
ci ter njihova predstavitev in spozna-
vanje praktičnih primerov, možnosti 
in postopkov pri zaposlovanju. 
Dinamika financiranja:

Konec leta po izvedbi festivala.

4999 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Med prenesene obveznosti spadajo 
plačila za izvedeni delavnici na temo 
»Delovna razmerja v praksi in novosti 
pri zaposlovanju invalidov v letu 2006« 
ter »Novosti v obdavčitvi pravnih in 
fizičnih oseb« ter stroški delovanja 
Podjetniškega centra Domžale za 
mesec december 2005.
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.
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05 – VARSTVO OKOLJA

0510 - Zbiranje in ravnanje z 
odpadki

5101 - Najem javnih sanitarij

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih naročilih
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena vzdrževanju 
javnega WC-ja  na železniški postaji 
v Domžalah. S sredstvi pokrivamo 
stroške čiščenja sanitarnih prostorov 
in stroške varovanja prostorov.
Način določitve predlaganega 

zneska:
Za redno čiščenje in varovanje 

prostorov smo višino sredstev pred-
videli na osnovi ocene in stroškov v 
preteklem letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Zagotoviti ustrezen nivo vzdrževa-
nja in varovanja javnih sanitarij. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
računov po sklenjenih pogodbah 
enakomerno čez celo leto in v skladu 
z dinamiko vzdrževanja.

5102 - Sanacija in ureditev 
deponije

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih naročilih, Zakon o gospo-
darskih javnih službah, Odlok o go-
spodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Uredba o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zara-
di odlaganja odpadkov.
Opis namena porabe:

Sredstva so v skladu z uredbo, na-
menjena pripravi, vodenju in izvedbi 
investicije razširitve in sanacije obsto-
ječe deponije Dob ter ureditvi centra 
za ravnanje z odpadki.

Pri sredstvih so upoštevana tudi 
neporabljena namenska sredstva iz 
leta 2005, ki so na posebni postavki in 
jih lahko po Uredbi o okoljski dajatvi 
za onesnaževanja okolja zaradi odla-
ganja odpadkov (Ur.l.RS 68/05 z dne 
18.07.2005) kot namenska  prenesemo 
v leto 2006.
Način določitve predlaganega 

zneska:
Mehanizem za določitev takse je 

določen v uredbi in se obračunava 
glede na količino odloženih odpadkov. 
Prodnik je kot upravljavec odlagališča 
zavezanec za plačilo takse. Prodnik 
obračunava, pobira, napoveduje in 
vodi evidenco o zbrani taksi. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Realizacija projekta  razširitve in sa-
nacije obstoječe deponije Dob ter ure-
ditev centra za ravnanje z odpadki.
Dinamika financiranja:

Sredstva pobranih taks podjetje 
Prodnik v proračun nakazuje trime-
sečno. Občina prejeta sredstva vrne 
Prodniku, ki jih namensko porablja za 
izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti

0520 - Ravnanje z odpadno vodo

5202 - Projekti v kanalizacijo

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
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javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda, Odlok 
o varstvenih pasovih vodnih virov.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izdelavi pro-
jektne dokumentacije, ki jo potrebuje-
mo za pridobitev upravnih dovoljenj 
za gradnjo kanalizacije v Nožicah in 
na Kolovcu. Uskladitev obstoječih 
projektov z novimi predpisi, ki urejajo 
gradnjo objektov za  kanalizacijski 
sistem Dragomelj-Pšata in primarnih 
ter sekundarnih kanalov na Mali Loki 
in v Biščah.
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 pro-
jektne dokumentacije, v smislu pripra-
ve projektov za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
računov po sklenjenih pogodbah 
enakomerno čez celo leto.

5203 - Izgradnja kanalizacije v 
Ihanu 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda, Odlok 
o varstvenih pasovih vodnih virov
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena nadalje-
vanju izgradnje kanalizacije v Ihanu 

in sicer bomo s planiranimi sredstvi 
nadaljevali z gradnjo kanala A po 
stari cesti preko Breznikove do TP 
in sekundarnih kanalov - vezanih na 
ta kanal. 

Natančnejša lokacija izvedbe je 
odvisna od pridobitve služnostnih 
pogodb. Prioritetno je predvideno 
dokončanje kanalov G in izgradnja 
kanalov H6 in H4, ki potekata vzpore-
dno z meteornim kanalom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi projektantskega predračuna in 
glede na predviden obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z izgradnjo kanalizacijskega omrež-
ja bomo  zagotovili čimprejšnjo pri-
ključitev uporabnikov na kanalizacij-
sko omrežje. 
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
računov po sklenjenih pogodbah 
enakomerno čez celo leto v skladu z 
dinamiko gradnje.

5206 -  Kanalizacija Pšata 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda, Odlok 
o varstvenih pasovih vodnih virov.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena nadaljeva-
nju izgradnje kanalizacije na območju 
Pšate. V okviru tega bomo zgradili 
kanal P2 in sekundarne kanale, ki so 
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povezani na kanal P2 in  sekundarne 
kanale v Mali Loki.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi projektantskega predračuna in 
glede na predviden obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z gradnjo se bo zaključila ena izmed 
faz izgradnje kanalizacije, ki predsta-
vlja zaključeno celoto in priključitev 
uporabnikov.
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
računov po sklenjenih  pogodbah 
enakomerno čez celo leto v skladu z 
dinamiko gradnje.

5207 – Kanalizacija Domžale 
(Krožna, Ravnikarjeva, 
Pridavka)

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda, Odlok 
o varstvenih pasovih vodnih virov.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena izgradnji 
fekalne kanalizacije na območju 
Krožne, Ravnikarjeve in Pridavke 
v Domžalah. Navedeno območje je 
vezano na individualne greznice, ki 
predstavljajo potencialno nevarnost 
za onesnaženje podtalnice. Z izgra-
dnjo kanalizacije se bodo odpadne 
vode preko obstoječega kolektorja 
odvajale na CČN.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi ocene in predvidenega obse-
ga del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ureditev fekalne kanalizacije na 
območju Stoba v Domžalah, v smislu 
zagotavljanja varovanja okolja in 
podtalnice. 
Dinamika financiranja:

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

5208 – Idejna študija čiščenje 
odpadnih vod

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda, Odlok 
o varstvenih pasovih vodnih virov.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena izdelavi idej-
ne študije primerjave variant ureditve 
odvoda odpadnih komunalnih voda 
za naselje Gorjuša. Idejna študija bo 
primerjalno obdelala varianto sekun-
darnega kanalizacijskega omrežja z 
navezavo na kanalizacijsko omrežje 
Domžale – kanalizacijski zbiralnik 
ter čiščenje odpadnih vod na CČN 
Domžale Kamnik in varianto sekun-
darnega kanalizacijskega omrežja, 
ki se zaključuje z lokalno biološko 
čistilno napravo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
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Višina sredstev je določena na 
osnovi ocene.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Kot rezultate študije pričakujemo 
potrditev najugodnejše variante, v 
smislu nadaljevanja projekta odva-
janja odpadnih komunalnih vod na 
območju Gorjuša.
Dinamika financiranja:

Plačila bodo potekala na osnovi 
računa po sklenjeni pogodbi.

5299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0530 - Zmanjševanje onesnaženja 

5301 - Sanacija okoljskih bremen
 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu okolja, Strategija varstva 
okolja v Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena odvozu opu-
ščenih vozil na odlagališče komunalne 
deponije in odstranjevanju odpadkov 
odloženih na črnih odlagališčih.
Način določitve predlaganega 

zneska:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe in stroškov v preteklem 
letu. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sanacijo okoljskih bremen se bo iz-
boljšala kakovost bivanja in varovalo 
okolje predvsem v smislu ohranjanja 
čiste narave.
Dinamika financiranja:

Tekoča glede na izvedbo posame-
znih dejavnosti.

5302 - Akcija »Čista in zelena 
Občina Domžale« 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu okolja, Strategija varstva 
okolja v Občini Domžale.
Opis namena porabe:

Nalaganje, odvoz in odlaganje 
odpadkov v odlagališče, zbranih v 
čistilni akciji »Čista in zelena Občina 
Domžale«, v letu 2006.  
Način določitve predlaganega 

zneska:
Za vsakoletno očiščevalno akcijo 

smo predvideli sredstva na osnovi 
porabe in stroškov v preteklih letih. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Doseči čisto okolje ter dviganje rav-
ni zavesti mlajše generacije o pomenu 
in varstvu okolja.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v aprilu in maju, ozi-
roma glede na izvedbo posameznih 
aktivnosti.
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5399 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0560 - Druge dejavnosti s področja 
varstva okolja

5601 - Vzpostavitev in vzdrževanje 
baze okoljskih podatkov 

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Strategija 

varstva okolja v Občini Domžale, Za-
kon o ohranjanju narave

Opis namena porabe:  
Sredstva so bodo pretežno porabila 

za:
- evidence za potrebe zavarovanih 

območij v Občini Domžale ter vo-
denje evidenc, ki jih predvideva 
okoljevarstvena in naravovarstve-
na zakonodaja

- obdelavo okoljskih podatkov pri 
projektih urejanja prostora ter 
varstva okolja

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

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

Priprava strokovnih podlag s po-
dročja varstva okolja in ohranjanja 
narave in drugi okoljski podatki ter 
omejitve rabe prostora, ki se vnašajo 
v kataster.
Dinamika financiranja:

V drugem, tretjem in četrtem kvar-
talu.

5602 - Sofinanciranje 
okoljevarstvenih organizacij in 
društev 

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu okolja, Strategija varstva 
okolja v občini Domžale
Opis namena porabe:

Sofinanciranje promocijskih, izobra-
ževalnih in informativnih programov 
društev delujočih na območju občine 
na področju varstva okolja. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Sofinanciranje dejavnosti prijavlje-

nih društev, ki se navezujejo na tekoče 
programe in aktivnosti občine.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Promocija in spodbujanje delovanja 
društev na področju varstva okolja, 
sodelovanje nevladnih organizacij pri 
pripravi okoljevarstvenih programov 
in projektov.
Dinamika financiranja: 

Drugi in tretji kvartal.
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5603 - Okoljska promocija, 
ozaveščanje, izobraževanje in 
informiranje 

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Strategija 

varstva okolja v občini Domžale, Aar-
huška konvencija
Opis namena porabe:
- priprava promocijskega in informa-

tivnega materiala za aktivnosti, ki 
jih izvaja občina, vzdrževanje učne 
poti Šumberk

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Izkustvena ocena za podobne ak-
tivnosti
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Posredovanje informacij javnosti, ki 
se nanašajo na okoljsko in prostorsko 
aktivnost občine, vključevanje javno-
sti v okoljske projekte.
Dinamika financiranja: 

Drugi in tretji kvartal.

5604 – Zavarovanje in ureditev 
Šumberka 

Pravne podlage: 
Zakon o gozdovih, Strategija var-

stva okolja
Opis namena porabe:

Izdelava idejnega načrta za zavaro-
vanje in ureditev območja Šumberka 
kot mestnega rekreacijskega parka.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Ocena na podlagi informativnih 

preverjanj cen
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Zavarovanje območja kot gozd 
posebnega pomena na lokalnem ni-
voju in priprava izhodišč za nadaljnje 

urejanje območja kot primestni gozd 
z rekreacijskimi in izobraževalnimi 
vsebinami.
Dinamika financiranja: 

Drugi,tretji in četrti kvartal.

5605 – Določitev območij varstva 
pred hrupom 

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Uredba o 

mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju
Opis namena porabe:

Ažuriranje obstoječih strokovnih 
podlag Določitev območij varstva 
pred hrupom v skladu z novo zako-
nodajo
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Ocena stroškov na podlagi informa-

tivnega zbiranja ponudb 
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Izdelava strokovnih podlag, ki bodo 
osnova za formalni sprejem v okviru 
prostorskih aktov
Dinamika financiranja: 

Tretji in četrti kvartal.

5699 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:  

Financiranje preteklih pogodbenih 
obveznosti iz leta 2005: izvedba de-
lavnic pri pripravi občinskih razvojnih 
programov za okoljevarstvene vsebi-
ne ter priprava okoljskih podatkovnih 
baz za preteklo leto.
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Na podlagi pogodbenih obvezno-
sti.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Zaključek projektov.
Dinamika financiranja:

V prvem in drugem kvartalu.

0570 – Pokopališka dejavnost

5701 – Pokopališče  Domžale

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja.

Opis namena porabe:  
Sredstva so predvidena za sanacijo 

sanitarij. Sanitarije  pri mrliški vežici 
na pokopališču Domžale v slabem 
stanju in jih je potrebno obnoviti. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Višina sredstev je določena na osno-

vi ocene upravljavca pokopališča.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Sanacija sanitarij na pokopališču 
domžale
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi 
izstavljenega zahtevka upravljavca 
pokopališča v prvi polovici leta.

5702 – Pokopališče  Šentpavel

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja.

Opis namena porabe:  
Sredstva namenjamo ureditvi in 

pripravi zemljišča za pokopavanje 
in postavitvi ograje na pokopališču 
v Šentpavlu. Obstoječe pokopališče 
Šentpavel je polno. Zemljišče za raz-
širitev pokopališča je pripravljeno, 

projektna dokumentacija izdelana. V 
nadaljevanju bomo s planiranimi sred-
stvi to zemljišče pripravili za izvajanje 
pokopov in zaščitili z ograjo. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Višino stroškov smo določili na 

osnovi ocene.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Ureditev zemljišča za razširitev po-
kopališča in postavitev ograje.  
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi raču-
nov po sklenjeni pogodbi, predvido-
ma v drugi polovici leta.

5703 – Pokopališče  Homec

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja.

Opis namena porabe:  
Sredstva so predvidena za poplačilo 

davka na dodano vrednost, ki ga je 
izvajalec javne službe plačal za dela, 
ki so bila izvedena v letu 2005.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Višina sredstev predstavlja razliko 

med neto in bruto vrednosti objekta.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Poplačilo obveznosti.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi izda-
nega računa v prvi polovici leta.

5704 – Pokopališče  Krtina

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja.

Opis namena porabe:  
S planiranimi sredstvi bomo pričeli 

s I. fazo širitve pokopališča, ki obsega 
pripravljalna in gradbena dela.
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev: 

Višino stroškov smo določili na 
osnovi ocene.
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Začetek razširitve obstoječega 
pokopališča.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvedeno na osnovi skle-
njenih pogodb, predvidoma v drugi 
polovici leta.

5799 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

06 - STANOVANJSKA 
DEJAVNOST IN 
PROSTORSKI RAZVOJ

0610 - Stanovanjska dejavnost

6101 -  Projekt sanacije in 
revitalizacije SPB

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o 

lokalni samoupravi
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za nadzor 
ter izdelavo projektov pri sanaciji in 
revitalizaciji SPB in drugih material-
nih stroškov za delo pristojne projek-
tne skupine.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predvideni plan dela projektne 

skupine.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Izboljšanje pogojev za bivanje in 
delo v objektu, pomoč stanovalcem 
in lastnikom poslovnih prostorov pri 
urejanju objekta.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena postopno 
preko celega leta.

6103 -  Obveznosti do 
Stanovanjskega sklada RS 
in Slovenske odškodninske 
družbe 

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon, Zakon o Sloven-

ski odškodninski družbi
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena za izpol-
njevanje republiških zakonskih ob-
veznosti.
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Ocena stroškov predstavlja 30 % 
sredstev kupnin od prodaje stanovanj 
(Stanovanjski sklad RS 20 %, Sloven-
ska odškodninska družba 10 %).
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Izpolnitev obveznosti, določene z 
zakonom.
Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno.

6104 - Upravljanje s stanovanji in 
poslovnimi prostori

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena kritju sodnih 

stroškov ter odvetniških in notarskih 
storitev, davčnih obveznosti, cenitev, 
popisov del, taks, vpisa etažne lastni-
ne, vzpostavitev registra stanovanj in 
poslovnih prostorov, vračilu varščine, 
izplačilo nadomestil, sejnin in za osta-
le stroške, ki po namenu niso zajeti v 
nobeni od  preostalih proračunskih 
postavk in podobno.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj 

v preteklih letih. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Omogočeno normalno delovanje 
službe.
Dinamika financiranja:

Tekoče, po potrebi.

6105 -  Redno vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih 
prostorov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednim 

vzdrževalnim delom na skupnih delih 
in napravah objektov, v stanovanjih 
in poslovnih prostorih, ki so v lasti 
občine (redna vzdrževanja in servisi 
dvigal,  kotlovnic, manjša popravila, 
obnova kopalnic, pleskanje hodnikov 
in stopnišč, ograj, vzdrževanje elektro 
in vodovodnih instalacij itd.) ter po-
krivanju stroškov praznih stanovanj 
in poslovnih prostorov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na pod-

lagi izkušenj v preteklih letih.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Izboljšanje pogojev za bivanje in 
delo v stanovanjskih in poslovno-sta-
novanjskih objektih.
Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno

6106 - Pokrivanje najemnin do 
pogodbene višine

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon, Zakon o social-

nem varstvu, Uredba o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena najemni-
kom neprofitnih stanovanj, ki izpolnju-
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jejo pogoje za pridobitev subvencije 
najemnine.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na pod-

lagi izkušenj iz preteklega leta. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Finančno šibkejšim najemnikom 
zagotoviti plačilo dela neprofitne 
najemnine.
Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno.

6107 - Pospeševanje gradnje in 
prenove – subvencioniranje 
obrestne mere

Pravne podlage:
Pravilnik o delitvi sredstev Občine 

Domžale, namenjenih za stanovanj-
ska posojila,  Pravilnik o porabi sred-
stev za kreditiranje obnove fasad na 
območju Občine Domžale
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena subvenci-
oniranju obrestne mere za obnovo 
fasad ter subvencioniranju obrestne 
mere za posojila, namenjena gradnji, 
adaptaciji ali nakupu stanovanj na 
območju Občine Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj 

v preteklih letih. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Občanom omogočiti, da s pomočjo 
ugodnih posojil obnovijo fasado, 
streho, žlebove in dimnike in s tem pri-
spevajo k lepšemu zunanjemu videzu 
objektov ter občanom omogočiti, da 
si s pomočjo ugodnih posojil sami 
rešujejo stanovanjsko vprašanje.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena v tretjem 
in četrtem kvartalu.

6108 - Obveznosti do upravnikov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu 

pogodbenih storitev in obveznosti 
upravnikom, plačilu zavarovanj, ka-
tera za zavarovanje objekta (skupnih 
delov in naprav) sklepa upravnik in 
podobno.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj 

v preteklih letih. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji: 

Gospodarno ravnanje in upravljanje 
s premoženjem.
Dinamika financiranja:

Tekoče, mesečno.

6110 - Plačilo neizterljivih terjatev 
upravljavcev do najemnikov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za poplačilo 

neizterljivih terjatev, ki jih imajo upra-
vljavci do najemnikov v občinskih 
stanovanjih oziroma poslovnih pro-
storih, če le-teh po redni sodni poti od 
najemnikov ni bilo mogoče izterjati. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na pod-

lagi izstavljenih in neizterjanih raču-
nov upravljavcev do najemnikov. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji:
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Izvajanje zakonskih zahtev in po-
sredno izvajanje nalog, ki jih imajo 
upravljavci.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena na podla-
gi izkazanih potreb.

6111 - Investicijsko vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih 
prostorov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za obnovo 

naslednjih objektov: Ljubljanska 58, 
Domžale (stara knjižnica), Mestni trg 
7, Domžale, Ljubljanska 8, Dob, Bolko-
va 54, Homec (stara šola) ter za vpla-
čila v obvezni rezervni sklad in druga 
potrebna investicijska vzdrževanja v 
stanovanjih, poslovnih ter upravnih 
prostorih. Nabavljena bo tudi oprema 
za večnamenske prostore v objektu 
na Ljubljanski 58.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na 

podlagi plana dela Oddelka premo-
ženjske zadeve ter plana upravnikov 
objektov.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Izboljšanje pogojev za bivanje in 
delo v stanovanjskih in poslovno-sta-
novanjskih objektih.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena v dru-
gem,  tretjem in četrtem kvartalu.

6112 - Adaptacije in prenova 
stanovanj in poslovnih 
prostorov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena adaptaciji 

dveh stanovanj v Grobljah 2 in ene-
ga na Ljubljanski 8, Dob ter prenovi 
drugih starejših stanovanjskih, po-
slovnih in upravnih objektov (obnova 
sanitarij, tlakov, pleskanje ali zame-
njava zunanjega stavbnega pohištva, 
obnovitvena dela na vodovodu in 
kanalizaciji itd.) in podobno.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na 

podlagi plana dela Oddelka za pre-
moženjske zadeve.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Izboljšanje pogojev za bivanje in 
delo v stanovanjskih in poslovno-sta-
novanjskih objektih.
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena v dru-
gem,  tretjem in četrtem kvartalu.

6113 - Gradnja in nakup stanovanj 
ter drugih objektov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za na-

kup neprofitnih stanovanj. Nakup se 
izvede na podlagi javnega razpisa, 
objavljenega v sredstvih javnega 
obveščanja.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
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Število kupljenih stanovanjskih 
enot se načrtuje v skladu z razpolo-
žljivimi sredstvi v proračunu. 
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Občanom zagotoviti najem primer-
nega stanovanja. 
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena v dru-
gem, tretjem in četrtem kvartalu.

6114 - Študije in strokovne podlage

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izde-

lavo študij, projektov, izvedeniških 
mnenj, tehnične dokumentacije in 
podobno.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Na podlagi stroškov preteklih let.

Doseženi oziroma pričakovani cilji:
Utemeljitev investicij.

Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugem 

in tretjem kvartalu.

6199 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga: 
Zakon o javnih financah.

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

čevale pogodbene obveznosti, ki so 
nastale v letu 2005. Dela iz teh pogodb 
so bila naročena in delno izvedena v 
letu 2005, zato rok za plačilo zapade 
v leto 2006. Seznam pogodb, katerih 
realizacija se prenaša v naslednje leto, 
je v prilogi. Prenesene pogodbene 
obveznosti se nanašajo na izdelavo 

projektne dokumetacije za revitaliza-
cijo SPB-1, adaptacijo objekta na Lju-
bljanski 58, Domžale (stara knjižnica), 
adaptacijo enega stanovanja ter sana-
ciji strehe in dimnika na stanovanjski 
hiši, obnovo poslovnih prostorov in 
večnamenskega prostora, zamenjavo 
zunanjega stavbnega pohištva ter na 
nakup dveh stanovanjskih enot.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi evidentiranih pogodb. Sredstva 
za financiranje teh obveznosti se 
zagotavljajo v okviru proračunskega 
presežka preteklega proračunskega 
leta.. 
Pričakovani cilji:

Izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:

Predvidoma v prvi polovici leta 2006 
oz. takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za 
izpolnitev obveznosti plačila glede na 
pogodbene in zakonske določbe.

0620 - Dejavnost na področju 
prostorskega načrtovanja in 
razvoja 

6201 - Občinska geodetska in 
informacijska dejavnost 

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o geodetski dejavnosti, Zakon o ure-
janju prostora ter druga sektorska za-
konodaja, ki določa vodenje evidenc o 
prostoru na lokalnem nivoju
Opis namena porabe:  

Sredstva bodo porabljena za finan-
ciranje in ažuriranje baz prostorskih 
podatkov in zajem podatkov za pripra-
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vo evidenc, ki jih vodi Občina Domža-
le po zakonu in za lastne potrebe.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi cenika 

storitev.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Obnova, vzdrževanje in nadgradnja 
obstoječih baz ter vzpostavitev novih 
sestavin sistema.
Dinamika financiranja: 

Tekoče celo leto.

6202 - Izdelava prostorskih aktov

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov, Zakon o varstvu okolja, Za-
kon o ohranjanju narave
Opis namena porabe:

Sredstva postavke se namenijo za 
izdelavo:
- urbanističnih zasnov za naselja v 

občini Domžale, izdelavo prostor-
skega reda, strokovnih podlag 
oz. programskih zasnov glede na 
razvojne potrebe,

- strokovne podlage in študije za 
pripravo sprememb in dopolnitev 
veljavnih lokacijskih načrtov in 
pripravo novih lokacijskih načrtov 
ter izdelava LN,

-  projektna dokumentacija.
- izdelava okoljskih poročil in drugih 

okoljskih študij, ki so obvezne po 
zakonu 

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Izkustvena ocena na podlagi do 
sedaj izvedenih aktov, informativno 
zbiranje ponudb.
Doseženi oziroma pričakovani cilji:

Priprava in sprejem strateških in iz-
vedbenih prostorskih dokumentov.
Dinamika financiranja:

Drugi, tretji in četrti kvartal.

6203 - Pridobivanje stavbnih 
zemljišč

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Ured-

ba o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin, Zakon o lokalni sa-
moupravi, Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o graditvi objektov
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za nakupe 
zemljišč za potrebe izgradnje ko-
munalne infrastrukture, za nakupe 
zemljišč zaradi oblikovanja gradbenih 
parcel in za ureditev lastniških stanj 
na nepremičninah
- pridobitev zemljišč v LN J5 Jarše 

za izgradnjo podaljška Ceste Petra 
Majdiča in 

- druga zemljišča za potrebe izgra-
dnje javne infrastrukture in objek-
tov

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Ocena vrednosti iz pridobljenih 
cenitev.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pridobljena zemljišča bodo omogo-
čila gradnjo komunalne infrastrukture 
in razvoj poselitvenih območij.
Dinamika financiranja:

Tekoča v skladu z dinamiko naku-
pov in pogodbenimi obveznostmi
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6204 - Izdelava programov 
komunalnega opremljanja 

Pravne podlage:
Zakon o urejanju prostora, Zakon 

o graditvi objektov, Uredba o vsebini 
programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za izdela-
vo študij, tehnične dokumentacije 
in programov opremljanja stavbnih 
zemljišč.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev temelji 

na oceni stroškov izdelave dosedanjih 
programov komunalnega opremlja-
nja.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Pridobivanje sredstev iz naslova 
komunalnega prispevka v skladu z 
izračunanimi stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč.
Dinamika financiranja:

V skladu s podpisanimi pogodba-
mi.

6205 – Izdelava projektne 
dokumentacije 

Pravne podlage:
Zakon o graditvi objektov, Zakon o 

urejanju prostora
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za izdelavo 
projektne dokumentacije (projekti za 
pridobivanje gradbenega dovoljenja, 
projekti za izvedbo del, projekti izve-
denih del) pri izgradnji javne komu-
nalne infrastrukture.

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Določitev višine sredstev temelji 
na načrtovani oceni izdelave doku-
mentacije.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Kvalitetno zgrajena komunalna 
oprema. 
Dinamika financiranja:

Tretji in četrti kvartal.

6206 - Obnova in izgradnja 
komunalnih vodov

Pravna podlaga: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno 
vodo,  Odlok o varstvenih pasovih 
vodnih virov.
Opis namena porabe: 

Sredstva na postavki bomo v pre-
težni meri namenili sočasni obnovi 
vodovodov ob gradnji plinovodnega 
omrežja, za sanacijo obstoječih ce-
stnih poškodb in izvedbo določenih 
del na cestišču. Potrebe za obnovo ozi-
roma menjavo salonitnih cevovodov 
so večje od razpoložljivih sredstev, 
tako, da se bomo skupaj z upravljal-
cem osredotočili samo na najnujnejše 
sanacije. Pri izvedbi del na cestnem 
omrežju gre predvsem za prilagajanje 
kanalizacijskih pokrovov, zamenja-
vo poškodovanih vtočnih jaškov za 
odvajanje meteornih cestnih voda, 
zamenjavo poškodovanih robnikov (v 
kolikor so robniki poškodovani pri gra-
dnji komunalnih vodov jih je  izvajalec 
dolžan zamenjati na svoje stroške), 



139Uradni Vestnik Št. 03/06

izvedba lokalnih sanacij nosilnega 
ustroja cestišča, povečana površina 
preplastitve vozišča z asfaltbetonom 
in podobno.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Obseg postavke je določen glede na 

razpoložljiva proračunska sredstva.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Obnova oziroma sanacija vodovo-
dov in sanacija cestne infrastruk-
ture ob gradnji plinovodnega in TK 
omrežja.
Dinamika financiranja:

Financiranje je predvideno čez celo 
leto, v odvisnosti od dinamike gradnje 
plinovoda in sočasnosti gradnje oziro-
ma obnove komunalnih vodov.

6299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0630 - Oskrba z vodo

6301 - Projekti v vodovod 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varovanju okolja, Zakon o vodah, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov, Odlok o gospodarskih 
javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno 
vodo, Odlok o varstvenih pasovih 
vodnih virov.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena pripravi pro-
jektne dokumentacije za pridobitev 
upravnih dovoljenj  za:
- sofinanciranje projekta PGD in 

PZI za vodovod Brdo Dol  pri Lju-
bljani. Zemljišča v občini Domžale 
so pridobljena, v sosednji občini 
- Dol pri Ljubljani situacija še ni 
razčiščena,

Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Višina sredstev je določena na 
osnovi ocen in glede na predviden 
obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izdelava navedene projektne doku-
mentacije, v smislu priprave projektov 
za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi ra-
čunov  po sklenjenih  pogodbah, čez 
celo leto.

6399 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu fi-

nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0640 - Cestna razsvetljava

6401 - Tokovina javne razsvetljave

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Ener-

getski zakon.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačevanju 
porabljene električne energije za ce-
stno javno razsvetljavo in plačevanju 
stroškov tokovine v pasaži in kleti 
SPB I. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z 
električno energijo za  javno razsve-
tljavo, ter s tem povečana prometna 
varnost na naših cestah.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov, enakomerno čez celo leto.

6402 – Božično - novoletna 
okrasitev občine

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok 

o pogojih, postopkih in merilih za 
podeljevanje koncesij na področju 
opravljanja gospodarske javne službe 
»javna razsvetljava«.
Opis namena porabe:

Sredstva se bodo porabila za izved-
bo Božično novoletne okrasitve.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Okrasiti ulice in trge v prazničnem 
času, ter s tem vzpostaviti praznično 
vzdušje občanov in obiskovalcev.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo izvršeno v enkratnem 
znesku na osnovi plana in predračuna 
okrasitve ter sklenjeno pogodbo.

6403 - Vzdrževanje javne 
razsvetljave in prometno 
svetlobne signalizacije

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih cestah, Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o javnih 
naročilih, Odlok o občinskih cestah, 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest,  
Odlok o pogojih, postopkih in merilih 
za podeljevanje koncesij na področju 
opravljanja gospodarske javne službe 
»javna razsvetljava«.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rednemu 
in investicijskemu vzdrževanju javne 
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razsvetljave in prometne svetlobne 
signalizacije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi porabe v preteklem letu.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sredstvi bomo zagotavljali nemo-
teno delovanje javne razsvetljave in 
svetlobne prometne signalizacije ter 
izvajali periodična preventivna vzdr-
ževalna dela.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov  po sklenjenih pogodbah enako-
merno čez celo leto.

6406 – Sofinanciranje semaforja 
Ljubljanska - Nikola Tesla

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o javnih 
cestah, Zakon o varnosti cestnega 
prometa, Zakon o javnih naročilih, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o ka-
tegorizaciji občinskih cest, Program 
opremljanja območja »Zazidalni načrt 
D12-Bistra«.
Opis namena porabe:

Sredstva iz te postavke namenjamo 
sofinanciranju semaforizacije v križi-
šču Ljubljanske ceste in ceste Nikola 
Tesla  v območju ZN Bistra. Sofinanci-
ranje semaforizacije je določeno s pro-
gramom komunalnega opremljanja za 
območje ZN D 12 Bistra, sprejetega na 
Občinskem svetu v letu 2003 v višini 
30 % dejanskih stroškov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo 

določili na osnovi ocene, ki je do-

ločena v programu komunalnega 
opremljanja.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z izgradnjo semaforja, se bo pove-
čala prometna varnost voznikov in 
pešcev.
Dinamika financiranja:

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

6407 – Javna razsvetljava Tosama 
- Dob

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o javnih 
cestah, Zakon o varnosti cestnega 
prometa, Zakon o javnih naročilih, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest. 
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena postavitvi 
javne razsvetljave na pločniku ob 
regionalni cesti Tosama-Dob. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo določili na 

osnovi ocene iz projektantskega pred-
računa in predvidenega obsega del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z izgradnjo javne razsvetljave kot 
investicijo pri izgradnji pločnika, se 
bo povečala prometna varnost tako 
voznikov kot pešcev.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi raču-
nov po sklenjenih pogodbah.
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6408 – Javna razsvetljava v naselju 
Račni vrh   

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o javnih 
cestah, Zakon o varnosti cestnega 
prometa, Zakon o javnih naročilih, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest. 
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena sofinan-
ciranju postavitve drogov javne 
razsvetljave z vsemi gradbenimi deli 
v naselju Račni vrh. Novozgrajena 
javna razsvetljava se priključi na 
obstoječo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo določili na 

osnovi ocene iz projektantskega pre-
dračuna in predvidenega obsega del. 
Občina Domžale in KS Krtina vsaka 
prispevata delež v višini 50% investi-
cijske vrednosti.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z izgradnjo javne razsvetljave se bo 
povečala prometna varnost voznikov 
in pešcev.
Dinamika financiranja:

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

6409 – Zamenjava svetilk na 
Rojski cesti

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o javnih 
cestah, Zakon o varnosti cestnega 
prometa, Zakon o javnih naročilih, 
Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest, Odlok 

o pogojih, postopkih in merilih za 
podeljevanje koncesij na področju 
opravljanja gospodarske javne službe 
»javna razsvetljava«.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena zamenjavi 
17 starih istrošenih svetilk javne raz-
svetljave z novimi manj potrošnimi 
svetilkami na Rojski cesti v Domžalah. 
Obnova bo izvedena v smislu zmanj-
šanja porabe tokovine.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višino sredstev smo določili na 

osnovi ocene iz projektantskega pred-
računa in predvidenega obsega del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z zamenjavo istrošenih svetilk javne 
razsvetljave bomo zmanjšali porabo 
tokovine in povečali svetilnost na tem 
delu ceste, s čemer bomo zagotovili 
večjo varnost vseh udeležencev v 
prometu.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo na osnovi ra-
čunov.

6499 - Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. 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.

0660 – Druge zadeve s področja 
stanovanjske dejavnosti in 
prostorskega razvoja

6601 - Urejanje voda in 
protipoplavni ukrepi

Pravna podlaga: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o vodah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena nujnim 
sanacijam in zaščitam brežin v na-
seljih Rova in Radomlje, kjer smo že 
pridobili projektno dokumentacijo in 
nekaterim drugim ukrepom za izbolj-
šanje protipoplavne varnosti.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Višino sredstev smo predvideli na 

osnovi projektantski predračunov.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S sredstvi se bodo reševale potrebe 
za sanacijo brežin zaradi delovanja 
vodotokov na brežine ali širše ob-
močje.
Dinamika financiranja: 

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

6602 - Vzdrževanje zelenic in 
mestne komunalne opreme

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu okolja,   Odlok o zelenih 

površinah, Strategija varstva okolja 
v Občini Domžale, Zakon o javnih 
naročilih.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena košnji 
trave na zelenih površinah, obrezo-
vanju drevja in grmovnic, sajenju 
okrasnih rastlin, postavitvi košev za 
smeti, postavitvi in vzdrževanju klo-
pi, postavitvi obcestnih stebričkov, 
postavitvi avtobusnih nadstreškov 
ter namestitvi in vzdrževanju ostale 
mestne komunalne opreme, pitnikov 
vode in transferju krajevnim skupno-
stim Občine Domžale  za vzdrževanje 
zelenic.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi ocene in glede na predviden 
obseg del.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

S predvidenimi sredstvi bomo za-
gotovili urejenost javnih površin, ter 
postavitev in vzdrževanje komunalne 
opreme na teh površinah.
Dinamika financiranja:

Plačilo bo potekalo  na osnovi 
sklenjenih pogodb z izvajalci del čez 
celo leto.

6603 - Prostorsko informacijski 
sistem 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o urejanju prostora, Zakon o graditvi 
objektov 
Opis namena porabe:

Vzdrževanje evidenc za zaračuna-
vanje nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Ocena na podlagi stroškov v prete-
klih letih in pridobljenih ponudb.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Odmera nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v skladu s sto-
pnjo komunalne opremljenosti in 
površinami zavezancev.
Dinamika financiranja:

Tekoča, v skladu s pogodbami in 
izvedenimi deli.

6604 – Ureditev Češminovega 
parka Domžale 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o urejanju prostora
Opis namena porabe: 

Sredstva  so namenjena za izvedbo 
ureditev parka na podlagi izdelanega 
projekta.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev izhaja iz 

projektantske ocene vrednosti posa-
meznih faz ureditve. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Ureditev mestnega parka.
Dinamika financiranja:

Drugi, tretji in četrti kvartal prora-
čunskega leta.

6606 - Komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč 

Pravne podlage:
Zakon o urejanju prostora, Zakon 

o graditvi objektov, Zakon o lokalni 
samoupravi, Pravilnik o merilih za 
odmero komunalnega prispevka.
Opis namena porabe: 

Sredstva so namenjena za izgradnjo 
in prenovo javne infrastrukture na 
območjih, ki se urejajo s prostorskimi 
izvedbenimi načrti in druga območja 
v skladu s sprejetimi prostorskimi 
akti.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Določitev sredstev temelji na oce-

ni stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalnimi vodi in na-
pravami.
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Z izgradnjo komunalne opreme 
bo se izboljšuje kakovost bivanja na 
področju občine 
Dinamika financiranja:

Sredstva bodo porabljena glede na 
izvedbo posameznih etap gradnje, 
predvidoma tretji in četrti kvartal.

6699 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu fi-
nančnih obveznosti iz leta 2005.  
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na 

osnovi sklenjenih pogodb in finančne 
realizacije. 
Doseženi oz. pričakovani cilji:

Izpolnitev sklenjenih pogodbenih 
obveznosti.
Dinamika financiranja:

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

0760 - Druge dejavnosti na 
področju zdravstva

7601 - Prispevki za zdravstveno 
varstvo brezposelnih

Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju.
Opis namena porabe:

Financiranje obveznega zavarova-
nje državljanom RS, ki niso zavarovani 
iz drugih naslovov in imajo stalno 
bivališče v naši občini.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina pavšalnega prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje in 
število zavarovancev je podlaga za 
predvideni obseg potrebnih sredstev. 
Načrtujemo tudi sredstva za vzdrže-
vanja, dopolnitve obstoječe program-
ske opreme vodenja zadevnih evidenc 
(prijave, odjave idr. podatki) in izpisa 
podatkov, ki jih zahteva veljavna 
zakonodaja (posredovanje podatkov 
DURS idr.).
Pričakovani cilji:

Zagotovitev obveznega zavarova-
nja za naše občane, ki nimajo nobenih 
dohodkov oz. materialnih možnosti in 
ne morejo biti drugače zavarovani.
Dinamika financiranja:

Mesečno na podlagi računov oz. 
internih obračunov (na podlagi evi-
dence o prijavi in odjavi zavarovancev 
in višine pavšalnega prispevka).

7602 - Mrliško pregledna služba

Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti.
Opis namena porabe:

Sredstva se porabljajo za porav-
navanje stroškov mrliško pregledne 
službe in pokop ter plačilo stroškov 
najema grobov občanov, za katere 
smo po zakonu oz. pogodbi dolžni 
kriti stroške.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije 

preteklih obdobij. 
Pričakovani cilji:

Obveznosti po zakonu.
Dinamika financiranja:

Plačujemo na podlagi računov, ki 
jih prejemamo neenakomerno preko 
celega leta, odvisno od vrste, števila 
in časa nastanka primerov, kar ni 
mogoče vnaprej predvideti.

7603 - Sofinanciranje mamografije 
in specialnega pedagoga

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje mamografije oz. 

kliničnega pregleda dojk in zago-
tavljanje sredstev za specialnega 
pedagoga.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi znane realizacije v preteklem 
obdobju.
Pričakovani cilji:
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Zagotovitev brezplačnih  mamo-
grafskih pregledov našim občankam 
in  strokovna pomoč otrokom s poseb-
nostmi v razvoju.
Dinamika financiranja:

Izplačilo na podlagi pogodbe oz. 
mesečno izstavljenih računov oz. 
refundacijskih zahtevkov. 

7604 - Sofinanciranje preventivnih 
programov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

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

Na podlagi javnega razpisa sofinan-
ciranje preventivnih pregledov: priori-
tetno prostate, debelega črevesja  in 
cepljenje proti klopnemu encefalitisu 
za občane Domžal.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi strokovnega predloga 

javnega zavoda.
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 stori-
tve v sofinancerskem deležu tekom 
celega leta.

08 -  REKREACIJA, KULTURA 
IN DEJAVNOSTI 
NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH 
INSTITUCIJ

0810 - Dejavnosti na področju 
športa in rekreacije

8101 - Program športa in rekreacije

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:

Sofinanciranju najema telovadnic in 
športnih površin, dejavnosti športnih 
in rekreativnih programov, pri čemer 
se namenja društvom 44 mio SIT, 21 
mio SIT pa sofinanciranju telovadnih 
in športnih površin.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podla-

gi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Razvoj športa in rekreacije v občini 
Domžale.
Dinamika financiranja:

Po izdaji sklepov, na podlagi javne-
ga povabila in na tej podlagi mesečne 
dotacije na podlagi pogodb. Sofinanci-
ranje najemnin pa na podlagi pogodb 
in dokumentiranih zahtevkov.

8102 - Sofinanciranje športnih 
objektov in opreme, ki niso v 
lasti občine

Pravna podlaga:
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Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:

Zagotoviti nujna in investicijsko 
vzdrževalna dela športnih objektov 
in opreme.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podla-

gi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje izvajanja športnih in 
rekreativnih  programov.
Dinamika financiranja:

Po izdaji odločb, na podlagi javnega 
povabila, se izplačila vršijo na podlagi 
dokumentiranih zahtevkov preko ce-
lega leta, vendar ne pred sprejemom 
proračuna za tekoče leto.

8103 - Sofinanciranje večjih 
športnih prireditev in udeležba 
športnikov na večjih in 
mednarodnih prireditvah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pra-

vilnik o pogojih in merilih za sofi-
nanciranje programov prireditev in 
drugih aktivnosti iz proračuna Občine 
Domžale
Opis namena porabe:

Sofinanciranje večjih športnih prire-
ditev in udeležba športnikov na večjih 
in mednarodnih prireditvah.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi potreb in 

programov društev.
Pričakovani cilji:

Omogočiti udeležbo športnikom 
na večjih prireditvah in promocija 
občine.
Dinamika financiranja:

Plačilo preko celega leta, odvisno 
od števila vlog in  programov.

8104 - Javni zavod za šport in 
rekreacijo

Pravne podlage:
Zakon o športu, Odlok o ustanovitvi 

javnega zavoda za šport in rekreaci-
jo.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje delovanja javnega 
zavoda.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predviden obseg sredstev za delo-

vanje  zavoda načrtujemo na podlagi 
plana zavoda, pri čemer so zagotovlje-
na tudi sredstva za izvajanje skupnih 
programov športnih društev in izva-
janje vzdrževanja občinskih športnih 
objektov v upravljanju zavoda. Glede 
na število objektov v upravljanju (dom 
športnih organizacij, večnamenska 
asfaltna ploščad s pripadajočimi ze-
lenimi površinami v Športnem parku, 
letno kopališče Domžale, skate park 
v Športnem parku Domžale, otroška 
igrišča in druge večnamenske plo-
ščadi športni park na Viru, teniška 
dvorana in teniška igrišča v Športnem 
parku Domžale, malo otroško igrišče 
v Športnem parku Domžale) načrtuje-
mo zaposlitev vzdrževalca.
Pričakovani cilji:

Razvoj športa in rekreacije, upra-
vljanje športnih površin in skrb za 
športne objekte v občinski lasti  v 
občini Domžale.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila na podlagi po-
godbe.
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8105 - Športna zveza Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Delno pokrivanje materialnih stro-

škov, najemnine.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi znanih materialnih stroškov.
Pričakovani cilji:

Sofinanciranje stroškov.
Dinamika financiranja:

Izplačilo na podlagi pogodbe, pred-
vidoma v enkratnem znesku.

8106 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena – Dom športnih 
organizacij in večnamenska 
ploščad

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Načrtujemo zamenjavo oken in sa-

nacijo strehe v domu športnih organi-
zacij in stroške  nujnega vzdrževanja 
večnamenske ploščadi s pripadajoči-
mi zelenimi površinami, skate parka 
in trim steze (oprema) oz. morebitna 
druga nujna vzdrževalna dela, ki se  
pojavijo med letom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi predvidenega obsega vzdr-
ževalnih del. 
Pričakovani cilji:

Usposodobitev objektov za nemote-
no izvajanje športnih in rekreativnih 
programov.

Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila oz. nakazila za te-

koče vzdrževanja v skladu s pogodbo, 
investicijsko vzdrževanje pa na pod-
lagi pogodbe neenakomerno preko 
celega leta., odvisno od realizacije oz. 
dostavljene dokumentacije.

8107 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena -  Hala KC

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
V skladu s pogodbo o najemu na-

jemnik (Košarkarski klub Domžale) 
zagotavlja letno najmanj 30 % sred-
stev za sofinanciranje investicijsko 
vzdrževalnih del na objektu Hala 
KC. Občina Domžale kot lastnik hale 
z letnim proračunom zagotavlja del 
sredstev za investicijsko vzdrževanje. 
Za leto 2006 se načrtujejo naslednja 
večja dela: vzdrževanje in servisiranje 
vseh steklenih delov hale, namestitev 
nadstreškov nad vhodi v dvorano, 
vzdrževalna dela tribun, elektroinsta-
lacij v dvorani, ureditev vetrolovov pri 
vhodih v dvorano, obnova garderob, 
sanitarij (vodoinstalacij in ogrevanja), 
vzdrževalna dela na ventilacijskem 
sistemu ter zamenjava klinastih 
jermenov, servis ležajev in filtrov in 
morebitna druga nujna vzdrževalna 
dela na objektu. Večji sredstev pa bo 
namenjenih sofinanciranju projektov 
za nadaljevanje prenove hale oz. 
dvorane.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi na-

črtovanega obsega vzdrževalnih del, 
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ki ga je predlagal najemnik v skladu 
s pogodbo. 
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi po-
godbe in dostavljenih računov, ča-
sovno neenakomerno preko celega 
leta, vendar ne pred sprejemom 
proračuna.

8108 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena -  Športni park Vir 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje tekočih in investi-

cijsko- vzdrževalnih del otroškega 
igrišča in športnega parka  Vir, v 
upravljanju Zavoda za šport in rekre-
acije. Sredstva bodo porabljena za 
tekoče vzdrževanje kot npr. nabava 
mivke, sanacijo travnate površine 
nogometnega igrišča, delno pokri-
vanje obratovalnih stroškov (voda, 
elektrika) in investicijsko vzdrževanje 
kot je nabava in montaža zaščitne 
ograje, vhodnih vrat, zamenjava pip, 
tušev ipd.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi 

predvidenega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodbe in 
dostavljenih računov, časovno neena-

komerno preko celega leta, vendar ne 
pred sprejemom proračuna. 

8109 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena  -  Športni park 
Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za  vzdrževal-

na dela na objektih v Športnem parku 
Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi predvidenega obsega vzdr-
ževalnih del  v Športnem parku 
Domžale. 
Pričakovani cilji:

Usposobitev objektov za nemoteno 
izvajanje športnih programov.
Dinamika financiranja

Mesečna izplačila na podlagi pod-
pisane pogodbe za tekoče vzdrže-
vanje.

8110 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena – Teniška dvorana in 
igrišče

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o športu.
Opis namena porabe:

Zagotovitev sredstev za sofinan-
ciranje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja na podlagi pogodbe o 
upravljanju oz. praviloma letno skle-
njene pogodbe v ta namen. 
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Način določitve predlaganega 
obsega sredstev:

Sredstva načrtujemo na podlagi 
načrtovanega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Mesečne nakazila za tekoče vzdrže-
vanje in plačila dokumentiranih zah-
tevkov za investicijsko vzdrževalna 
dela na podlagi pogodbe. 

8111 - Sofinanciranje Športnega 
parka Dob

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Vzdrževanje objektov v športnem 

parku Dob.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi 

načrtovanega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodbe in 
dostavljenih računov, časovno neena-
komerno preko celega leta, vendar ne 
pred sprejemom proračuna. 

8112 - Sofinanciranje Športnega 
parka Ihan

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe: 

Vzdrževanje objektov v športnem 
parku Ihan.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi 

načrtovanega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodbe in 
dostavljenih računov, časovno neena-
komerno preko celega leta, vendar ne 
pred sprejemom proračuna. 

8113 - Športni programi za ŠŠD

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o športu, Letni program športa in 
rekreacije 
Opis namena porabe: 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtovano na podlagi izbranih 

programov v OŠ in VVZ, za šolsko 
leto 2005/2006, ocena stroškov gle-
de na preteklo šolsko leto in izbrane 
programe.
Pričakovani cilji:

Realizacija izvedbe vseh načrto-
vanih tekmovanj na vseh nivojih, 
učinkovito strokovno delo, doseženi 
rezultati učencev OŠ občine Domža-
le z drugimi občinami na državnem 
nivoju.
Dinamika financiranja:

Na podlagi pogodbe, predvidoma v 
enakih mesečnih zneskih (1/12). 
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8114 – Sofinanciranje Športnega 
parka Radomlje 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi 

Opis namena porabe: 
Vzdrževanje objektov v športnem 

parku Radomlje.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi 

načrtovanega obsega vzdrževalnih 
del.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih športnih 
površin.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodbe in 
dostavljenih računov, časovno neena-
komerno preko celega leta, vendar ne 
pred sprejemom proračuna. 

8115 - Športni park Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva so prioritetno namenjena 

nadaljevanju del na atletskem delu 
stadiona: ureditev prostora za meri-
tve in napovedovalca, skladišča za 
atletske pripomočke in najnujnejša 
atletska oprema( oprema za teke, ovi-
re in zapreke, ureditev tekmovališč, 
oznake za mete, semaforji, metri in 
merila, rekviziti za sodnike in tekmo-
valce) in ostala nujna oprema; skupaj 
do višine 20 mio SIT in nogometnem 
delu stadiona(za osnovno opremo in 
razsvetljavo stadiona) ter morebitna 
druga nujna dela v  športnem parku.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:

Obseg sredstev je načrtovan na 
podlagi predračunskih vrednosti.  
Pričakovani cilji:

Usposobitev objektov Športnega 
parka Domžale za  nemoteno izvajanje  
programov.
Dinamika financiranja

Enkratna izplačila na podlagi po-
godb in dokumentiranih zahtevkov, 
glede na dinamiko izvajanja del.

8116 – Odkupi v Športnem parku 
Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za obveznosti 

občine, ki izhajajo iz sodne poravnave. 
Občina je s plačilom 1. obroka prido-
bila v posest stvari in oseb prosto 
vsa tenis igrišča. S plačilom zadnjega 
– tretjega obroka (rok: najkasneje do 
31.1.2006) pa je Občina Domžale pri-
dobila v posest (prosto bremen stvari 
in oseb) tudi gostinsko-sanitarno 
garderobni objekt. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi sodne poravnave, potrjene 
na Občinskem svetu. 
Pričakovani cilji:

Usposobitev zemljišč za izgradnjo 
Športnega parka Domžale.
Dinamika financiranja

Enkratno izplačilo v rokih, določe-
nih v sodni poravnavi.
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8117 - Vzdrževanje in upravljanje 
športnih objektov občinskega 
pomena – Kopališče  Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok 

o ustanovitvi Zavoda za šport in re-
kreacijo Domžale.
Opis namena porabe:

Sredstva so predvidena za tekoče 
vzdrževanje kopališča v Domžalah, ki 
je s 1.1.2004 prešlo v upravljanje Za-
voda za šport in rekreacijo Domžale. 
Sredstva so namenjena za redni letni 
servis naprav – priprava za začetek 
obratovanja kopališča, nabavo me-
rilnih naprav za tekoče spremljanje 
kvalitete vode in drugih naprav, te-
kočemu poslovanju kopališča, med 
drugim tudi za stroškov nujnih ka-
drov (reševalec, pomočnik reševalca, 
redarji, vzdrževalec strojnih naprav, 
blagajniki), ureditvi sistema prodaje 
vstopnic, nabavo tekočega klora, stro-
škov obveznih analiz vode, posebnega 
čiščenja, nakup deficitarne reševalne 
opreme in opreme za prvo pomoč. Del 
sredstev je namenjen zunanji ureditvi 
bazena in okolice (tudi vzdrževanje 
odbojkarskega igrišča) ter izboljšanju 
ponudbe obiskovalcem. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi predvidenih stroškov vzdr-
ževanja.  
Pričakovani cilji:

Usposobitev kopališkega bazena v 
Domžalah za  nemoteno delovanje v 
času sezone.
Dinamika financiranja:

Na podlagi pogodbe mesečna izpla-
čila v obliki akontacij dotacij.

8120 – Drsališče  Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za pri-

pravo drsališča v Športnem parku 
Domžale, za delno nabavo sistema za 
pripravo ledu, ograje in ostalih zadev 
za pripravo drsališča ter za pripravo 
oz. ureditev okolice in dostopa do dr-
sališča ter za ostale aktivnosti v zvezi 
z delovanjem drsališča. Del sredstev 
bo namenjen za pokrivanje obrato-
valnih stroškov (voda, elektrika) in 
plačilo najema drsališča, dokler ne 
bodo zagotovljena sredstva za nabavo 
vse potrebne opreme za delovanje 
drsališča. Načrtujemo tudi stroške 
izdelave investicijske dokumentacije 
za postavitev drsališča.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi ocene stroškov in upoštevanju 
razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Pričakovani cilji:

Zagotovitev primernih zimskih dr-
salnih površin za otroke in rekreativce 
občine Domžale.
Dinamika financiranja

Izplačilo na podlagi pogodb in raču-
nov, predvidoma v drugi polovici leta. 
V obdobju november-marec (glede na 
sezonski vpliv in s tem povezano dina-
miko potrebnih sredstev je predviden 
prenos obveznosti v naslednje leto) se 
izplačuje mesečna dotacija za poplači-
lo mesečnih stroškov poslovanja (na-
jemnina, obratovalni stroški in stroški 
brezplačne uporabe drsališča za šole, 
vrtce in rekreativno drsanje).
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8199 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
finančnih obveznosti iz leta 2005. 
Seznam je v prilogi.
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.

0820 - Kulturne dejavnosti

8201 - Knjižnica Domžale - redna 
dejavnost

Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo, Zakon o knjižni-
čarstvu.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje vseh odhodkov Knji-
žnice Domžale (materialni stroški,  
amortizacija, stroški dela delavcev 
ipd.) za redno dejavnost. Načrtovani 
sta dve dodatni zaposlitvi-bibliotekar-
ja. Potrebno dodatno zaposlovanje 
bo potekalo v skladu z razvojnim 
načrtom, ki bo posebej predložen v 
obravnavo na občinskem svetu. Glede 
na izboljšane prostorske pogoje pa se 

že kažejo višji stroški poslovanja (elek-
trika, ogrevanje, komunalne storitve, 
stroški čiščenja ipd.). 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev temelji 

na sofinanciranju dejavnosti knjižnice 
(stroški plač, materialni in drugi stro-
ški poslovanja, stroški amortizacije) v 
skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki 
opredeljuje sofinanciranje dejavnosti  
na podlagi števila prebivalstva.
Pričakovani cilji:

Zagotoviti ustrezen nivo storitev.
Dinamika financiranja:

Redne mesečna nakazila na podlagi 
pogodbe.

8202 - Sofinanciranje kulturnih 
prireditev

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo.
Opis namena porabe:

Razdelitev sredstev na podlagi 
odobrenih programov, poslanih na 
javno povabilo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podla-

gi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Vzpodbujanje kulturnih dejavnosti 
na področju občine Domžale.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb in dokumentacije o 
realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 
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8203 - Zveza kulturnih društev

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje zveze kulturnih 

društev. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi realizacije v preteklem obdobju in 
povečanega števila društev.
Pričakovani cilji:

Omogočiti delo kulturnih društev in 
izvedbo njihovih programov.
Dinamika financiranja:

Mesečno nakazilo, praviloma po 
dvanajstinah oziroma po dinamiki 
realizacije programov, skladno z do-
ločili pogodbe.

8204 - Sklad za ljubiteljsko kulturo

Pravne podlage:
Pogodba z Republiškim skladom za 

ljubiteljsko kulturo,  Zakon o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo.
Opis namena porabe:

Opravljanje skupnih nalog na po-
dročju kulture.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Realizacija skupnih programov v 
občini Domžale na področju kulture.
Dinamika financiranja:

Mesečno nakazilo, praviloma po 
dvanajstinah oziroma po dinamiki 
realizacije programov, skladno z do-
ločili pogodbe.

8205 - Založniška dejavnost

Pravne podlage:
Zakon o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo, Zakon o lokalni 
samoupravi.
Opis namena porabe:

Razdelitev sredstev na podlagi 
odobrenih programov, poslanih na 
javno povabilo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

realizacije v preteklem obdobju. 
Pričakovani cilji:

Vzpodbujanje založniške dejavnosti 
na področju občine Domžale.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb in dokumentacije o 
realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 

8206 - Pustovanje, miklavževanje, 
božično novoletne prireditve in 
silvestrovanje

Pravna podlaga:
Zakon o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo.
Opis namena porabe:

Razdelitev sredstev na podlagi jav-
nega povabila.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev načrtujemo na pod-

lagi realizacije preteklega obdobja.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje javnega interesa na 
področju vzpodbujanja dejavnosti 
oz. prireditev v času pustovanja, mi-
klavževanja, božično-novoletnih prire-
ditev ter organizacija silvestrovanja.
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Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi od-

ločb.

8207 - Kulturni dom Franca 
Bernika Domžale

Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi javnega za-

voda Kulturni dom Franca Bernika 
Domžale.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje delovanja kulturne-
ga doma za pokrivanje stroškov plač, 
materialnih in drugih stroškov poslo-
vanja, sofinanciranje prireditev. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Izhodišče za določitev višine po-

trebnih sredstev je plan javnega 
zavoda.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev pestrejšega kulturnega 
življenja občanom.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila, praviloma po 
dvanajstinah, na podlagi pogodbe.

8208 – Galerija Domžale

Pravne podlage:
Odlok o ustanovitvi Kulturnega 

doma F. Bernika Domžale, Zakon o 
lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:

Izvedba likovnih razstav in vzdrže-
vanje prostorov galerije.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na pod-

lagi realizacije v preteklem obdobju 
in plana Kulturnega doma Franca 
Bernika Domžale. V okviru razpolo-

žljivih sredstev se načrtuje tudi odkup 
razstavljenih del.
Pričakovani cilji:

Omogočanje nemotenega delova-
nja razstavišča oz. galerije.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila, praviloma po 
dvanajstinah, na podlagi pogodbe.

8210 - Tekoče vzdrževanje 
spominskih obeležij

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dedišči-

ne.
Opis namena porabe:

Tekoče vzdrževanje spomenikov 
(manjša obnovitvena idr. dela).
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Vzdrževanje obstoječih spomenikov 
na območju občine Domžale.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratno nakazilo na 
podlagi pogodbe ali naročila ter raču-
na izvajalca o opravljenih delih.

8211 - Glasilo Slamnik

Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi Glasila Sla-

mnik.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena pokrivanju 
stroškov izdaje občinskega glasila.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je predlagana glede 

na predvidene stroške in števila izdaj 
glasila. 
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Pričakovani cilji:
Obveščanje občanov.

Dinamika financiranja:
Mesečna plačila na podlagi po-

godbe.

8212 - Godba Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Omogočiti največji skupini v obči-

ni, nemoteno izvedbo predvidenega 
programa.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sofinanciranje ovrednotenega pro-

grama Godbe Domžale.
Pričakovani cilji:

Omogočiti normalno poslovanje in 
izvedbo programa Godbe Domžale.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila na podlagi po-
godbe.

8213 – Gostičevi dnevi

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi. 

Opis namena porabe:
V sklopu praznovanja Gostičevih 

dnevov bo občina sofinancirala posta-
vitev razstave ob 105 letnici rojstva, 
pripravi zbornika o Gostičevih dnevih 
ter sofinancirala izdelavo vabil, plaka-
tov, koncertnih listov, poštnine, plaka-
tiranja, najema dvorane in avtobusnih 
prevozov do višine sredstev, ki bodo 
zagotovljena v proračunu. 
Način določitve potrebnega 

obsega sredstev:
Sredstva so namenjena za sofinan-

ciranje programa Gostičevih dnevov, 

ki jih organizira Kulturno društvo Jože 
Gostič iz Homca na podlagi predlože-
nega plana in programa.
Pričakovani cilji:

Omogočiti obeležitev obletnice 
rojstva Jožeta Gostiča in izvedbo 
programa ter omogočiti društvu med-
državno sodelovanje na kulturnem 
področju z opero v Zagrebu.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodb in raču-
nov predvidoma v prvi polovici leta po 
sprejemu proračuna.

8214 - Simfonični orkester Domžale 
- Kamnik

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje redne dejavnosti 

Simfoničnega orkestra Domžale-Ka-
mnik.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi ovrednotenega pro-

grama dela Simfoničnega orkestra 
Domžale-Kamnik.
Pričakovani cilji:

Omogočanje delovanja simfonične-
ga orkestra.
Dinamika financiranja:

Mesečne nakazila na podlagi po-
godbe.

8215 - Obnova poletnega 
gledališča Studenec

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
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Sredstva bodo namenjena zaključku 
že obnovljenega amfiteatra  v letnem 
gledališču Studenec.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg potrebnih sofinancerskih 

sredstev načrtujemo na  podlagi 
predloga Kulturnega društva Miran 
Jarc Škocjan (KD Škocjan) za sofinan-
ciranje del za pridobitev uporabnega 
dovoljenja in postopno vračilo najetih 
posojil za opravljena dela. KD Škocjan 
med drugim načrtuje pripravo projek-
tne dokumentacije za servisni objekt, 
nakup LCD projektorja, reflektorje, 
nakup kontejnerja za gledališke oble-
ke in kulise.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev osnovnih pogojev za 
izvedbo programov društva Miran 
Jarc Škocjan.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila oz. sofinanciranje 
na podlagi pogodbe oz. predloženih 
računov, situacij.

8216 - Pustni karneval Vir

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje izvedbe pustnega 

karnevala na Viru.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi realizacije v preteklem 

obdobju.
Pričakovani cilji:

Omogočiti realizacijo vsakoletnega 
pustnega karnevala na Viru.
Dinamika financiranja:

Enkratno izplačilo na podlagi doku-
mentiranega zahtevka.

8217 - Mladinski Kulturni center

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov Mladin-

skega kulturnega centra in s tem 
povezanimi stroški.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi 

ovrednotenih programov Mladinske-
ga kulturnega centra. Sredstva so 
namenjena sofinanciranju progra-
mov, stroškov dela, stroškov najema 
prostorov in drugih tekočih stroškov, 
stroškov nakupa opreme ter vzdrže-
vanja.
Pričakovani cilji:

Združevanje mladih na področju 
kulturnih dejavnosti.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila na podlagi po-
godbe, a ne pred sprejemom prora-
čuna. V skladu s pogodbo se določeni 
stroški plačujejo na podlagi računov. 

8218 - Obnova opreme in 
investicijsko vzdrževanje 
kulturnih domov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sredstva so razdeljena na podlagi 

vlog, ki jih lastniki oz. uporabniki 
kulturnih domov  pošljejo na javno 
povabilo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

predvidenih akcij oziroma na podlagi 
obsega realizacije preteklega leta 
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(predvidoma nadaljevanje obnove 
vodnjakov, obnova domžalskega po-
kopališča – tudi spomenikov znanih 
Domžalčanov in morebitni drugi 
projekti obnove obstoječih kulturnih 
spomenikov v okviru proračunskih 
sredstev). Načrtujemo tudi sredstva 
za predvidene stroške za nadaljevanje 
priprave strokovnih podlag za pripra-
vo odlokov na tem področju. 
Pričakovani cilji:

Obnova dotrajane opreme v kultur-
nih objektih in vzdrževanje le-teh.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb in dokumentacije o 
realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 

8219 - Ohranjanje kulturne 
dediščine

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dedišči-

ne.
Opis namena porabe:

Ohranjanje obstoječih kulturnih 
spomenikov. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

predvidenih akcij oziroma na podlagi 
obsega realizacije preteklega leta 
(predvidoma nadaljevanje obnove 
vodnjakov, obnova domžalskega po-
kopališča – tudi spomenikov znanih 
Domžalčanov in morebitni drugi 
projekti obnove obstoječih kulturnih 
spomenikov v okviru proračunskih 
sredstev). Načrtujemo tudi sredstva 
za predvidene stroške za nadaljevanje 
priprave strokovnih podlag za pripra-
vo odlokov na  tem področju.

Pričakovani cilji:
Ohraniti obstoječe kulturne spome-

nike v naši občini.
Dinamika financiranja:

Enkratna nakazilo na podlagi ra-
čunov za opravljene storitve oz. dela 
ter predhodno podpisanih pogodb, 
praviloma v drugi polovici leta.

8221 - Sofinanciranje nakupa 
knjižnega gradiva za Knjižnico 
Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o knjižničarstvu.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje nakupa knjižničnega 

gradiva.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Nakup knjižničnega gradiva sofi-

nancirajo občine soustanoviteljice in 
Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo 
za kulturo vsako leto objavi javni 
razpis za sofinanciranje knjižničnega 
gradiva, na katerega zavod kandidi-
ra. Delež ministrstva je med drugim 
odvisen tudi od deleža financiranja s 
strani posamezne občine-soustano-
viteljice.
Pričakovani cilji:

Zagotavljanje kvalitetnih storitev in 
nemoteno poslovanje.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila na podlagi po-
godbe.

8223 – Muzejska dejavnost

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
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Sofinanciranje aktivnosti Muzejske-
ga društva.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi programa dela Muzej-

skega društva.
Pričakovani cilji:

Kvalitetno izvajanje muzejske dejav-
nosti za potrebe občine Domžale. 
Dinamika financiranja:

Na podlagi pogodbe in dokumenta-
cije o realizaciji.

8224 – Menačnikova domačija

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o varstvu kulturne dediščine.
Opis namena porabe:

Redno obratovanje etnološkega 
spomenika in potrebna investicijsko 
vzdrževalna dela za izvajanje etnolo-
ške dejavnosti. Načrtujemo ureditev 
podstrešja za potrebe depoja in po-
stavitev spominskega ateljeja kiparja 
Ahčina.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Predvideni stroški komunale, ele-

ktrike, ogrevanja ipd., ureditev pod-
strehe v spominsko sobo, telefonska 
napeljava, ureditev alarmnih naprav 
ter druga dela potrebna za funkci-
oniranje objekta in drugi stroški po 
pogodbi z najemnikom.
Pričakovani cilji:

Kvalitetno izvajanje etnološke  de-
javnosti za potrebe občine Domžale in 
ohranitev kulturne stavbne dediščine  
konkretnega objekta 
Dinamika financiranja:

Na podlagi računov in pogodb, 
predvidoma enkrat mesečno.

8225 – Obnova odra v Kulturnem 
domu Franca Bernika

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena obnovi odra 

v Kulturnem domu Franca Bernika 
Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na pod-

lagi ocene stroškov.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih pogojev za 
izvajanje dejavnosti v kulturnem 
domu.
Dinamika financiranja

Na podlagi pogodbe in dokumenta-
cije o realizaciji, predvidoma v drugi 
polovici leta.

8226 – Sklad Knjižnica Domžale

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za 
kulturo, Investicijski program za iz-
gradnjo nove knjižnice
Opis namena porabe:

Poplačilo nakupa ustreznih prosto-
rov (plačilo po obrokih) za Knjižnico 
Domžale ter poplačilo sredstev za 
gradbena in druga dela, potrebna za 
usposobitev prostorov za delovanje 
ter potrebna ustrezna oprema. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Investicijski program za izgradnjo 

nove knjižnice. 
Pričakovani cilji:

Omogočiti ustrezne prostorske po-
goje obiskovalcem knjižnice kot tudi 
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ustrezne pogoje delovanja Knjižnice 
Domžale.
Dinamika financiranja:

Na podlagi pogodb in računov, situ-
acij o opravljenih delih.

8299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
finančnih obveznosti iz leta 2005. 
Seznam je v prilogi.
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.

09 - IZOBRAŽEVANJE

0911 - Predšolska vzgoja 

9101 - Stroški izvajanja programa 
otroškega varstva

Pravne podlage:
Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih 

staršev za programe v vrtcih, Pravil-
nik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov  v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo
Opis namena porabe:

Občina na  podlagi računov zavo-
dov, financira razliko med ceno pro-
grama in plačilom staršem, glede na 
njihov socialni položaj, za otroke, ki 
imajo stalno bivališče v občini Dom-
žale. Poleg navedene razlike občina, 
kot ustanoviteljica javnih zavodov, v 
skladu s sprejetim pravilnikom o me-
todologiji za izračun cene pokriva tudi 
stroške, ki ne sodijo v ceno programa. 
V letu 2006 se predvideva dodaten 
obseg sredstev, katerih realizacija se 
bo predvidoma razlikovala od ocene 
potrebnih sredstev za financiranje 
rezervacij v vrtcih v času poletnih 
mesecev (v skladu s sklepom občin-
skega sveta). Predvideni pa so tudi 
dodatni stroški za plačilo razlike med 
ceno programa in plačilom staršev 
za nova vrtca v Dragomlju in Bistri 
ter povečanje cen programov (npr. 
sprememba cen v Ljubljani in drugih 
občinah).
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev: 
Na podlagi obsega izvajanja de-

javnosti,  računov vrtcev iz preteklih 
obdobij in ocenjenega stroška rezer-
vacij.
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev nemotenega poslova-

nja zavodov, ki opravljajo varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok.
Dinamika financiranja:

Mesečno, praviloma na podlagi 
izstavljenih računov.

9103 - Predšolski programi

Pravna podlaga:
Zakon  o vrtcih.

Opis namena porabe:
Financiranje stroškov dela vzgojite-

ljic za izvajanje dodatnih predšolskih 
programov predvsem za predšolske 
otroke, ki niso vključeni v druge vzgoj-
ne programe  (vrtec) in poteka tekom 
leta v obsegu 80-ur. Pri tem starši 
prispevajo minimalni delež (pred-
vsem malica.), vse ostale stroške pa 
pokriva občina na podlagi zahtevkov 
javnih vrtcev, t.j. Vrtca Urša in Vrtca 
Domžale.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Dejanski stroški na podlagi zah-

tevkov vrtcev so podlaga za obseg 
načrtovanih sredstev.
Pričakovani cilji:

Zagotoviti vsem predšolskim otro-
kom, tudi tistim, ki niso vključeni v 
vrtce, organizirano obliko pristopa 
vzgojnih ravnanj.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb in me-
sečnih, dokumentiranih zahtevkov.

9104 - Vzgojni pripomočki v vrtcih 

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.

Opis namena porabe:

Financiranje nabave vzgojnih pri-
pomočkov za otroke, vključene v 
predšolske programe (npr. igrače, 
telesnovzgojna sredstva, knjige idr. 
pripomočki) za javna in koncesijska 
vrtca, ki izvajata takšen program.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na  podlagi realizacije 

v preteklem letu.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih pripomočkov 
za vzgojno delo.
Dinamika financiranja:

Izplačilo na podlagi pogodb, ob 
upoštevanju števila otrok in oddelkov 
predšolskih programov.

9106 - Oprema oddelkov vrtcev 

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.

Opis namena porabe:
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za 

sofinanciranje opreme javnih vrtcev 
ter vrtcev s podeljeno koncesijo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi predraču-

na amortizacije, števila oddelkov in 
otrok ter v skladu s sprejetim planom 
proračuna. 
Pričakovani cilji:

Ustrezna oprema javnih vrtcev in 
vrtcev s koncesijo za kvalitetno opra-
vljanje vzgojnovarstvenega dela.
Dinamika financiranja:

Predvidoma enkratno izplačilo 
javnim vrtcem in vrtcem s koncesijo 
na podlagi dokazil o realizaciji oz. v 
skladu s pogodbo.
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9107 - Investicijsko vzdrževanje 
vrtcev

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.

Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževanje stavb jav-

nih vrtcev in drugih  javnih zavodov, 
ki opravljajo programe predšolske 
vzgoje, kot tudi vrtcev s koncesijo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo predvidena večja vzdr-

ževalna dela javnih zavodov, ki opra-
vljajo programe predšolske vzgoje in 
vrtcev s koncesijo, kot tudi morebitna 
nujna vzdrževalna dela, študije, ki se 
pojavijo med letom. Prioritetno bodo 
sredstva namenjena preureditvi od-
delkov v Vrtcu Urša, ki  bodo preure-
jeni tako, da bo v njih mogoče izvajati 
program tako za otroke I. kot za otroke 
II. starostnega obdobja, v odvisnosti 
od povpraševanja. V zadnjem obdo-
bju v naši občini povpraševanje po 
vključitvi otrok I. starostnega obdobja 
presega povpraševanje po vključitvi 
otrok II. starostnega obdobja. Del 
sredstev obsega intervencijska re-
zerva.
Pričakovani cilji:

Vzdrževanje stavb javnih zavodov 
in drugih, ki izvajajo program predšol-
ske vzgoje oz. zagotovitev ustreznih 
prostorskih pogojev.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodb in do-
kumentiranih zahtevkov.

9108 – Izgradnja in vzdrževanje 
otroških igrišč

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:

Investicijsko  vzdrževanje javnih 
igrišč, gradnja novih igrišč in vzdr-
ževanje ostalih obstoječih igrišč v 
javnem interesu. Ena od prioritet bo 
tudi izgradnja igrišča na Rovah. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi 

realiziranih vzdrževalnih del v prete-
klem obdobju.
Pričakovani cilji:

Vzdrževana javna in druga igrišča 
v javnem interesu.
Dinamika financiranja:

Mesečno pokrivanje računov na 
podlagi pogodb za tekoče vzdrže-
vanje, za investicijsko vzdrževanje, 
gradnjo pa na podlagi dokumentacije 
o realizaciji.

9109 – Vrtec Bistra

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.

Opis namena porabe:
Morebitna dokumentacija, potreb-

na za zaključek gradbenih in drugih 
del novega vrtca, kot tudi sredstva 
za dokončanje objekta, opremo in 
inventar idr. namene (nadzor ipd.) z 
namenom pričetka delovanja vrtca 
najkasneje s 1.9.2006.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
V skladu z Odlokom o zazidalnem 

načrtu D 12-Bistra in urbanistično po-
godbo investitor (podjetje Graditelj) 
zgradi vrtec z najmanj 3 enotami, s pri-
padajočim funkcionalnim zemljiščem, 
v skladu z normativi in standardi do 
tretje podaljšane faze. 
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev novih prostorskih 

kapacitet za opravljanje predšolske 
vzgoje.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi pogodb oz. ra-
čunov o opravljenih storitvah.

9199 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
finančnih obveznosti iz leta 2005. 
Seznam je v prilogi.
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.

0912 - Osnovnošolsko 
izobraževanje

9201 - Materialni stroški osnovnih 
šol 

Pravna podlaga:
Zakon  o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Občina kot ustanoviteljica šolam 
zagotavlja sredstva za pokrivanje 

stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s 
prostorom za izvajanje programa 
osnovnih šol in Glasbene šole Dom-
žale, kateri je potrebno v skladu z 
zakonom zagotavljati tudi sredstva 
za nadomestilo stroškov delavcev v 
skladu s kolektivno pogodbo. Med 
drugim se zagotavljajo tudi sredstva 
za dodatne stroške, vezane na uved-
bo sistema HCCP in s tem povezanih 
prevozov hrane in pregleda živil. Na-
mesto nakupa novih vozil se osnovne 
šole poslužujejo storitev obeh javnih 
vrtcev. Načrtujemo tudi sredstva za  
sofinanciranje poslovanja nove osnov-
ne šole v Dragomlju.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Izhodišče predvidenega obsega 

sredstev  je s strani ustanovitelja 
določena višina cene posameznih 
stroškov oz. storitev.
Pričakovani cilji:

V skladu z zakonom zagotovljeno 
normalno poslovanje osnovnih šol in 
glasbene šole.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila, praviloma po 
dvanajstinah na podlagi pogodb in 
izplačila na podlagi dokumentiranih 
zahtevkov.

9202 - Vzgoja in varnost v cestnem 
prometu 

Pravna podlaga:
Zakon o varnosti cestnega prome-

ta.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena akcijam s 
področja varnosti in vzgoje v cestnem 
prometu za šoloobvezne in predšolske 
otroke. Sredstva se načrtujejo  na pod-
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lagi plana dela Sveta za preventivo in 
vzgojo  v cestnem prometu.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi  

realizacije preteklega leta.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev boljše varnosti otrok 
v prometu.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi izve-
denih javnih naročil ter na tej podlagi 
prejetih računov, neenakomerno pre-
ko celega leta.

9203 - Prevozi učencev 

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
osnovni šoli.
Opis namena porabe:

Financiranje prevozov otrok v 
osnovno šolo, ki so od šole oddaljeni 
nad in pod 4 kilometre (pod 4 kilo-
metre le v primeru, če gre z vidika 
varnosti za nevarno pot v šolo, ozi-
roma v primeru prevoza v 1. razredu 
devetletnega programa ali v skladu z 
določili odločbe o usmeritvi otroka s 
posebnimi potrebami). 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov se obli-

kuje na podlagi realizacije preteklega 
leta. 
Pričakovani cilji:

Zaradi upoštevanja  zakonskih do-
ločil zmanjšanje nevarnosti za prihod 
otrok v šolo.
Dinamika financiranja:

Mesečna izplačila na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov in ustreznih prilog 

osnovnih šol na podlagi pogodb in 
izplačila na podlagi odločb.

9204 - Tekmovanja, izobraževanja 
in usposabljanja

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena  za sofinan-
ciranje tekmovanj učencev, ter pokri-
vanju skupnih izobraževanj učiteljev, 
kar ne pokriva pristojno ministrstvo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Plan tekmovanj v šolah in plan 

skupnih izobraževanj sta podlagi za 
načrtovani obseg sredstev. 
Pričakovani cilji:

Spodbujanje dodatnih dejavnosti 
osnovnih šol oziroma glasbene šole.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi doka-
zil o dejansko izvedenih tekmovanj in 
izobraževanj (računi, zahtevki).

9205 - Prireditev za odličnjake in 
srečanja upokojenih učiteljev in 
vzgojiteljev

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financira-

nju izobraževanja, Zakon o lokalni 
samoupravi.
Opis namena porabe:

Izvedba prireditve za najboljše učen-
ce osnovnih šol ter dijake gimnazije v 
Domžalah ter nagrade učencem oz. 
dijakom kot tudi zagotovitev sredstev 
za srečanje upokojenih učiteljev in 
vzgojiteljev. Del sredstev je namenjen 
tudi za nagrade najboljšim učencem, 
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praviloma v obliki knjige in letne karte 
za kopališče v Domžalah.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov iz tega 

naslova je podlaga za načrtovan ob-
seg sredstev. 
Pričakovani cilji:

Spodbujanje učencev k boljšemu 
uspehu oz. znanju v šoli ter letno 
srečanje upokojenih učiteljev ter 
vzgojiteljev.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi raču-
nov za opravljene storitve.

9206 - Varstvo učencev - vozačev 

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja.
Opis namena porabe:

Zagotovitev varstva učencev vo-
začev.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Izhodišče za izračun je delovna 

ura učitelja –varuha ter število opra-
vljenih delovnih ur za posamezno 
osnovno šolo. 
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznega varstva 
vozačev v skladu z zakonom.
Dinamika financiranja:

Mesečno, na podlagi specificiranih 
zahtevkov  šol o realizaciji.

9207 - Tuj jezik na razredni stopnji 
in sofinanciranje vzgojiteljic 1. 
oz. 2 razredov devetletke

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja.
Opis namena porabe:

Financiranje izvajanja dodatnega 
pouka tujega jezika v 3. in 4. razredu 
osnovne šole (program osemletke), 
pri čemer občina krije stroške ene 
pedagoške ure na teden na oddelek. 
S postopnim umikom pouka tujega 
jezika v programu osemletke, v šol-
skem letu 2005/2006 sofinanciramo 
tudi 1 pedagoško uro vzgojiteljice na 
teden na oddelek v 1. ali 2. razredu de-
vetletke na podlagi predloga osnovne 
šole (gre za del stroškov dela, ki jih ne 
pokriva pristojno ministrstvo). 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Izhodiščne plače učiteljev oz. vzgo-

jiteljev so podlaga za izračun potreb-
nega obsega sredstev.  
Pričakovani cilji:

Spodbujanje znanja tujih jezikov 
osnovnošolcev že v 3. in 4. razredu 
ter možnost lažjega prehoda učencev 
začetnih razredov devetletke (1. oz. 2. 
razred) v nadaljnje razrede s podaljša-
no hkratno prisotnostjo učiteljice in 
vzgojiteljice  v razredu. 
Dinamika financiranja:

Mesečno na podlagi zahtevkov 
osnovnih šol in na podlagi pogodbe.

9208 - Štipendije Občine Domžale 

Pravna podlaga:
Odlok o štipendiranju v občini 

Domžale.
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Opis namena porabe:
Štipendiranje učencev (dijakov, štu-

dentov) na podlagi razpisov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Štipendije se povečujejo na podlagi 

rasti zajamčene plače, pri čemer se 
letno podeli 6-10 celoletnih štipendij, 
odvisno od razpoložljivih sredstev 
in števila učencev, študentov, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za nadaljnje šti-
pendiranje. Sredstva načrtujemo na 
podlagi števila podeljenih štipendij. 
Poleg rednih mesečnih štipendij se 
podeljujejo tudi enkratne štipendije, 
oboje na podlagi razpisa. 

Načrtujemo tudi spremembo Od-
loka o štipendiranju tako, da bi se 
pri podeljevanju štipendij v večji 
meri upoštevali študiji oz. poklici, ki 
bi imeli prednost pri podeljevanju 
štipendij. Prednostni poklici oziroma 
študiji bi se predvidoma določali na 
osnovi sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Domžale.  
Pričakovani cilji:

Spodbujanje nadarjenosti mladih  
v naši občini, zagotavljanje socialnih 
štipendij in  zagotavljaje štipendije  za  
deficitarne poklice oz. podeljevanje 
drugih štipendij, skladno s sprejetim 
Odlokom o štipendiranju.
Dinamika financiranja:

Redna mesečna izplačila štipendij 
na podlagi pogodbe.

9209 - Sofinanciranje zimovanja  

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje stroškov zimovanj 
OŠ, največ do višine, ki je ne sofinan-
cira pristojno ministrstvo ali starši in 
v okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sofinanciranje zimovanj je načrtova-

no  v obsegu kot v preteklem obdobju, 
z upoštevanjem obsega programa in  
rasti stroškov. 
Pričakovani cilji:

Pomoč staršem in s tem  večja 
udeležba učencev v programih zi-
movanj.
Dinamika financiranja:

Enkratno izplačilo posamezni šoli,  
na podlagi dokazil o izvedbi  zimo-
vanja.

9210 - Društva s področja 
raziskovanja ter tehnične 
kulture

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, javno 

povabilo.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje delovanja društev 
oz. njihovih programov s področja 
raziskovanja in tehnične kulture. 
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sofinanciranje načrtujemo na pod-

lagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Spodbujanje izvedbe programov 
s področja raziskovanja in tehnične 
kulture.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb in dokumentacije o 
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realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 

9211 - Sofinanciranje raziskovalnih 
dejavnosti in drugih  oblik 
izobraževanja na področju 
raziskovanja

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, javno 

povabilo.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje raziskovalnih nalog, 
programov z območja občine, zavo-
dom, društvom in posameznikom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo  na podlagi 

realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

Spodbujanje raziskovalne dejavno-
sti na območju občine. 
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi od-
ločb in  ustrezne dokumentacije.

9212 - Delo z mladimi

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, javno 

povabilo.
Opis namena porabe:

Spodbujanje izvajanja programov ki 
vključujejo mlade.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi  

realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:

S sofinanciranjem programov za 
delo z mladimi na raznih področjih 
pričakujemo večje angažiranje mladih 
v raznih dejavnostih.

Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na 

podlagi odločb in dokumentacije o 
realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 

9213 - Gimnazija Domžale

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Po-

godba o soustanoviteljstvu javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda 
Srednja šola Domžale. 
Opis namena porabe:

Občina Domžale kot soustanovite-
ljica gimnazije zagotavlja sredstva 
za sofinanciranje pogojev za izva-
janje programa  splošne gimnazije 
v Domžalah. Srednja šola Domžale 
načrtuje nadstandardno ponudbo 
šole z nadaljevanjem mednarodnega 
projekta »MEPI-mednarodno prizna-
nje za mlade«, razni krožki ter organi-
zirane aktivnosti dijakov, ki niso del 
izobraževalnega programa, stroški 
tekmovanja v Šolski košarkarski ligi. 
Glede na predvideno razširitev vpisa 
v Gimnazijo Domžale na tri oddelke 
1. letnika, bi bilo potrebno adaptirati 
in na novo opremiti učilnice za ta pro-
gram. Načrtuje pa se tudi dokončanje 
zunanje ureditve šole (dovozne poti, 
ploščadi idr.). Večji del sredstev pa na-
črtujemo za sofinanciranje projektne 
dokumentacije za telovadnico.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo predvideno višino 

sredstev za sofinanciranje ustreznih 
pogojev delovanja gimnazije na pod-
lagi plana zavoda.
Pričakovani cilji:
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Zagotoviti mladim po končanem 
osnovnem izobraževanju možnost 
nadaljevanja šolanja.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi dokumentiranih zahtevkov, 
v skladu s pogodbo. 

9214 - Mladinski svet

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje projektov in materi-

alnih stroškov za delo Mladinskega 
sveta.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi že realizira-

nih in predvidenih projektov.
Pričakovani cilji:

Združevanje mladih z namenom, 
da svoje želje, potrebe, težave, spo-
sobnosti in pričakovanja, sporočijo 
vsem, ki jim ni vseeno za mlade in 
mladostnike.
Dinamika financiranja:

Praviloma mesečna nakazila, skla-
dno s pogodbo in  po sprejemu pro-
računa.

9215 - Oprema šol

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja.
Opis namena porabe:

Sredstva za zagotovitev nabave 
potrebne opreme v osnovnih šolah za 
opravljanje dejavnosti.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:

Na podlagi planov šol ob upošte-
vanju amortizacijskih vrednosti, šte-
vila učencev ter izvajanja programa 
devetletke, načrtujemo potrebna 
sredstva. 
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustrezne opreme za 
kvalitetno izobraževanje v šolah.
Dinamika financiranja:

Predvidoma enkratno izplačilo 
šolam na podlagi dokazil o realizaciji 
oz. v skladu s pogodbo.

9216 - Investicijsko vzdrževanje šol

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja.
Opis namena porabe:

Investicijsko vzdrževanje  osnovnih 
šol.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi študije 

»Pregled in ocena stroškov za investi-
cijsko-vzdrževalna dela« in predlogov 
po posameznih šolah pri čemer upo-
števamo prioriteto, ki jo naloga določa 
ob hkratnem upoštevanju obsega 
proračunskih sredstev. Predlagamo 
naslednjo razdelitev sredstev: 
- 9 mio SIT za OŠ Rodica (za  zame-

njavo tlaka v večnamenskem pro-
storu in hodniku pritličja, obnovo 
sanitarij ob telovadnici, obnovo tal 
v telovadnici in sanacijo izolacije 
na SV delu telovadnice, prenova 
fasade zgradbe v šoli Jarše-oddelki 
Jarše), 

- 27 mio za OŠ Domžale (za nadaljnjo 
delno zamenjavo oken, sanacijo 
strehe centralne šole, zamenjava 
peči v Ihanu), 
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- 10 mio za OŠ Venclja Perka (za 
nadaljnjo zamenjavo svetil v učil-
nicah, nadaljnjo zamenjavo umival-
niških blokov v učilnicah, sanacijo 
sanitarij za prve razrede, delno 
zamenjavo toplotnih, zaščitnih 
oblog na podstropnih ceveh v kleti, 
izvedbo meritev izolacijske upor-
nosti, pripravo projektne naloge 
za obnovo elektroinstalacij pod le-
senimi opaži upravnih prostorov), 

- 8 mio za OŠ Preserje pri Radomljah 
(za sanacijo stare kurilnice, okna v 
večnamenskem prostoru, priklop 
na plin  v kuhinji (projekti in izved-
ba), zamenjavo poda v jedilnici),

- 5 mio SIT za OŠ Roje (za zašči-
tno steno v telovadnici, sanacijo 
poškodovanega ometa, razpok v 
steni in okenskih okvirjev v telo-
vadnici, lesene zaščite radiator-
jev v telovadnici, drsno steno za 
večnamenski prostor, preureditev 
sanitarij za osebe s posebnimi po-
trebami, nadzor) 

- 6 mio SIT (za intervencijsko rezer-
vo in predvideno študijo šolskih 
okolišev, novelacijo študij poveza-
nih s šolskim prostorom in vzdrže-
vanjem le te-ga). 

V okviru zagotovljenih proračunskih 
sredstev osnovne šole po pogodbi iz-
vedejo tudi manjša nujna investicijsko 
vzdrževalna dela.

V letu 2002 so bila iz enkratnih 
proračunskih virov (plinifikacija) do-
deljena večja namenska sredstva za 
nujno zamenjavo oken OŠ Rodica (1. 
faza) in OŠ Dob. V skladu z omenjeno 
študijo je bila vsaj delna sanacija oken 
v letu 2005 prioritetno potrebna na 
OŠ Domžale (po cenah v letu 2002 
je bila predračunska ocena sanacije 

oken v OŠ Domžale preko 60 mio SIT).  
V OŠ Domžale se iz razloga le delne 
zamenjave oken v letu 2005 nadaljuje 
z menjavo oken in s tem zagotavlja 
potrebno višino sredstev. Za večja 
vzdrževalna dela se šolam zagotavlja-
jo sredstva tudi za ustrezen nadzor oz. 
morebitno potrebne projekte, v okviru 
zgoraj predlagane višine razdelitve 
sredstev pa se po pogodbi šolam 
zagotavljajo tudi morebitna druga 
nujno potrebna manjša investicijsko 
vzdrževalna dela.
Pričakovani cilji:

Vzdrževanje obstoječih šolskih 
prostorov.
Dinamika financiranja:

Enkratno izplačilo na podlagi po-
godb, računov, situacij.

9220 – Sklad  OŠ Dragomelj

Pravne podlage:
Zakon  o javnih financah, Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Investicijski program 
za izgradnjo šole v Dragomlju. 
Opis namena porabe:

V skladu z zakonom občina zagota-
vlja sredstva za investicije. Sredstva 
bodo namenjena za sofinanciranje 
nadomestne gradnje šole v Dragomlju 
skupaj z  Mestno občino Ljubljana 
ter Ministrstvom za šolstvo in šport 
RS ter zagonska sredstva za pričetek 
delovanja šole in stroške odtvoritve. 
(materialni stroški, stroški dela pred 
pričetkom pouka idr. stroški povezani 
s pripravo oz. organizacijo za pričetek 
pouka).
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
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Zaradi gradnje avtoceste je DARS 
odkupil šolo v Dragomlju. V skladu 
s pogodbo o finančnem inženiringu, 
ki ga je opravljala Skupnost osnov-
nih šol Domžale, so bila sredstva 
na posebnem računu, ki smo jih na 
podlagi spremembe zakonodaje oz. z 
oblikovanjem sklada prenesli v celoti 
(tako glavnico kot obresti) na ta sklad. 
Sklad se povečuje na podlagi letno 
zagotovljenih sredstev v proračunu. V 
letu 2006 bo glede na realizacijo grad-
benih del zapadlo v plačilo še 20 % teh 
del ter stroški opreme, inventarja in 
zagonski stroški (vršilec dolžnosti idr. 
materialni in drugi stroški, potrebni za 
pripravo šole za pričetek pouka).
Pričakovani cilji:

Zagotovitev prostorskih pogojev za 
kvalitetno izvajanje 9-letnega  vzgojno 
izobraževalnega dela in omogočiti 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok v 
obsegu 3 oddelkov.
Dinamika financiranja:

Enkratna izplačila na podlagi po-
godb, situacij in  računov.

9221 – Prizidek k OŠ Dob

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, Investicijski 
program za adaptacijo in dozidavo 
osnovne šole Dob 1. faza-
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena adaptaciji in 
dozidavi osnovne šole Dob-1. faza.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana v skladu z 

razvojnimi programi oz. na podlagi 
predvidene dinamike financiranja.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih prostorskih 
pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb oz. 
situacij, računov.

9222 – Podružnična šola  Ihan

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Priprava projektne dokumentacije 
za adaptacijo obstoječe šole in novo-
gradnjo telovadnice OŠ Ihan, stroški 
pridobitve gradbenega dovoljenja, 
inženiringa, priprave javnega razpisa 
in pričetka gradbenih del. Na podlagi  
študije Pregled šolskega prostora v 
občini Domžale za obdobje do leta 
2006/2007 je dozidava telovadnice 
v OŠ Ihan prva na prioritetnem vr-
stnem redu investicij v osnovnošolski 
prostor. Sedanja učilnica za pouk 
telesne vzgoje je neprimerna za pouk 
telesne vzgoje, zato je potrebno k šoli 
dograditi telovadnico s spremljajoči-
mi prostori. Za nemoteno izvajanje 
pouka na OŠ Ihan je potrebno glede 
na normativne površine prostor, ki je 
sedaj namenjen telovadnici, preure-
diti v učilnico. Skladno s terminskim 
planom pričakujemo pričetek gradnje 
telovadnice z novim šolskim letom.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi  

predračuna stroškov. Pripravljen je 
investicijski program, urbanistični 
del posebnega dela projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja ter 
izdelana PGD in PZI projektna doku-
mentacija. 
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih prostorskih 

pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb oz. 
situacij, računov.

9223 – Gradnja Podružnične šole  
Ihan – sredstva države

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:

Gradnja telovadnice pri Podružnični 
šoli Ihan iz naslova prejetih sredstev 
Fundacije za šport.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Na podlagi podpisane pogodbe s 

Fundacijo za šport v višini 20 mio 
SIT in prejetega sklepa o dodelitvi 
sredstev, prav tako s strani Fundacije 
za šport.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev ustreznih prostorskih 
pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:

Nakazilo na podlagi pogodb oz. 
situacij, računov.

9299 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
finančnih obveznosti iz leta 2005. 
Seznam je v prilogi.
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.

10 -  SOCIALNA VARNOST

1090 - Druge dejavnosti na 
področju socialne varnosti

0902 - Preventivni socialni 
programi za mlade in 
samopomočne skupine

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov preven-

tivnega dela z mladimi in delovanja 
samopomočnih skupin.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi  obsega realizacije v prete-
klem obdobju.
Pričakovani cilji:

Preventivno delo z mladimi z name-
nom, da ne bi  zapadli vplivu slabega 
okolja in da bi pridobivali ustrezne 
socialne veščine ter  nudenje  psihoso-
cialne pomoči določenim kategorijam 
prebivalstva.
Dinamika financiranja:

Izplačila na podlagi odločb (pravi-
loma v enkratnih zneskih) na podlagi 
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dokumentacije o realizaciji, praviloma 
v drugi polovici leta. 

0903 - Občinske denarne pomoči 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pra-

vilnik o kriterijih za ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne 
pomoči.
Opis namena porabe:

Pomoč in blažitev socialnih stisk 
občanov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi znane 

realizacije preteklega leta  in glede 
na znano število socialnih primerov. 
Število vlog oz. zahtevkov občanov, 
ki so v socialni stiski,  narašča. 
Pričakovani cilji:

Pomoč pri reševanju socialne stiske 
občanov Domžal.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb,  preko celega leta, 
glede na število upravičencev. 

0904 - Oskrbnine 

Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu.

Opis namena porabe:
Plačilo (sofinanciranje) oskrbnin 

v višini, ki je posamezniki, glede na 
socialne razmere ne morejo plačati.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Ob upoštevanju prejetih računov 

oz. dejanske realizacije načrtujemo 
potreben obseg sredstev.
Pričakovani cilji:

Zagotovitev institucionalnega var-
stva tudi tistim občanom, ki nimajo 
dovolj lastnih sredstev.
Dinamika financiranja:

Redna mesečna plačila na podlagi 
prejetih računov zavodov.

0905 - Družbeno - socialna in 
socialno  humanitarna društva 
ter javna kuhinja 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi,  Pra-

vilnik o kriterijih za ugotavljanje 
upravičenosti do občinske socialne 
pomoči.
Opis namena porabe:

Finančna pomoč društvom pri iz-
vedbi  njihovih programov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije 

v preteklem obdobju oz. na podlagi 
programov društev in predvidenega 
števila obrokov v javni kuhinji.
Pričakovani cilji:

S finančnimi sredstvi omogočiti dru-
štvom pogoje za izvajanje zastavljenih 
programov, v okviru javne kuhinje pa 
nuditi topel obrok določeni strukturi 
prebivalcev občine Domžale
Dinamika financiranja:

Praviloma mesečna oz. polletna 
izplačila na podlagi odločb, izdanih 
na javno povabilo.

0906 - Sofinanciranje javnih del 

Pravna podlaga:
Javni razpis za izbor javnih del Re-

publiškega Zavoda za zaposlovanje.
Opis namena porabe:



173Uradni Vestnik Št. 03/06

Sofinanciranje programov javnih 
del, ki so v interesu občine.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo sofinanciranje progra-

mov javnih del v javnih zavodih, jav-
nih skladih, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Domžale 
ali se v pretežni meri financirajo iz 
občinskega proračuna.
Pričakovani cilji:

Omogočiti izvajanje javnih del na 
območju občine Domžale, ki so v jav-
nem interesu.
Dinamika financiranja:

Mesečna nakazila izvajalcem javnih 
del na podlagi poročil o opravljanju 
javnih del in tripartitne pogodbe.

0907 - Pokrivanje stroškov 
priprave in izvedbe programa 
pomoči ostarelim na domu 

Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Odlok 

o organiziranju pomoči na domu in 
merilih za določanje plačil storitev, 
koncesijska pogodba.
Opis namena porabe:

Pomoč ostarelim in invalidnim ose-
bam  na domu, družinski pomočnik, 
varovanje na daljavo.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Potreben obseg sredstev načrtu-

jemo glede na dosedanje povečanje 
števila oskrbovancev in zakonsko 
določene subvencije cene. Občina 
Domžale, v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev, nudi 
dodatne subvencije. Obseg sredstev 
se povečuje tudi zaradi obveznosti, 

ki jo je zakonodaja prinesla s 1.8.2004 
in sicer zagotavljanje delnega plačila 
za izgubljeni dohodek družinskemu 
pomočniku (kot pomoč invalidni ose-
bi). Trenutno gre za 8,5 družinskih 
pomočnikov (z januarjem 2006 en 
družinski pomočnik več glede na pre-
teklo leto). Načrtujemo tudi sredstva 
za subvencioniranje cene storitve 
varovanja na daljavo.
Pričakovani cilji:

Pomoč ostarelim in invalidnim ose-
bam na domu, s tem pa tudi odlog 
namestitve občanov v dom.
Dinamika financiranja:

Mesečno na podlagi izstavljenih 
računov, pogodb oz. obračuna nado-
mestila za izgubljeni dohodek, s pripa-
dajočimi prispevki v breme proračuna 
občine, za družinske pomočnike.

0908 - Sofinanciranje dijaških 
vozovnic 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.

Opis namena porabe:
Zagotavljanje enotne oz. kombini-

rane vozovnice za dijake in študente 
– subvencioniranje dela cene.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na 

podlagi predvidenega obsega števila 
uporabnikov dijaških in študentskih 
vozovnic in cene vozovnice.
Pričakovani cilji:

Pomoč dijakom in študentom pri 
prevozu v šolo.
Dinamika financiranja:

Preko celega leta.
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0909 - Center za mlade 

Pravne podlage:
Odlok o ustanovitvi Centra za 

mlade.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena rednemu 
poslovanju zavoda in realizaciji pro-
gramov.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Potrebna sredstva načrtujemo na 

podlagi obsega programa in dejan-
skega števila zaposlenih ter s tem v 
zvezi nastalih stroškov, upoštevaje 
preteklo poslovanje.
Pričakovani cilji:

Kvalitetnejše preživljanje prostega 
časa mladih.
Dinamika financiranja: 

Mesečna nakazila, praviloma po 
dvanajstinah, skladno s pogodbo.

0910 - Preventivni programi za boj 
proti drogam 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Javno 

povabilo.
Opis namena porabe:

Sofinanciranje stroškov programov 
za preventivni boj proti drogam.
Način določitve predlaganega 

obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi realizacije 

sredstev v preteklem letu.
Pričakovani cilji:

Namen je spodbujati programe, 
ki omogočajo mladim pridobivanje 
ustrezne samopodobe,  socialnega 
vedenja in s tem zmanjšujejo možnost 
negativnega vpliva okolja.
Dinamika financiranja:

Praviloma enkratna izplačila na 
podlagi odločb in dokumentacije o 
realizaciji, praviloma v drugi polovici 
leta. 

0999 – Pokrivanje obveznosti 
preteklih let

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 

o javnih financah.
Opis namena porabe:

Sredstva so namenjena plačilu 
finančnih obveznosti iz leta 2005. 
Seznam je v prilogi.
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 Zakona o javnih finan-
cah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02) in 20. člena Statuta 
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 16/04–prečiščeno bese-
dilo)  je Občinski svet Občine Dom-
žale na svoji 33. seji dne 15.03.2006 
sprejel

 DODATNI SKLEP K 

 SPREJEMU ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE 

DOMŽALE ZA LETO 2006

Občinski svet Občine Domžale na 
eni od prihodnjih sej opravi vsebinsko 
razpravo na temo organizacije in ure-
janje zelenih površin ter organizacijo 
redarske službe v Občini Domžale na 
podlagi celovite pisne informacije, ki 
jo opravi občinska uprava.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-5/06 
Datum:   15.03.2006

ŽUPANJA

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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